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Kniha pátá. 
Právo dědické~. 

Unger: Das osterr. Erbrecht (System, 6.), 1864 (2. vyd. 1871). - Pfaff
Hofman n: Kommentar, 2, 1877; Exkurse, 2, 1878. - Krainz: 2, 25, 292 a násl. 
- And ers: Grundril3 de3 Erbrechtes, 2. vyd. 1910. - Kras n o p o I s ki: 
Osterr. Erbrecht (Lehrbuch 5), 1914. - Tilsch: Dědické právo rakouské se 
stanovisk:\ srovnavaci vědy právní. - S v o bod a: Dědické právo (1921). - Gr u n
wald: Právo dědické 1. (1853). - Rauscher: Dědické právo. - Vocel: 
O staročeském právu dědickém (1861). 

§ 509. Úvod. Právní povaha práva dědického. 
Pfaff-Hofmann: Kommentar, 2, 4 a násL; Exkurse, 2, 199. - Stein

I ech n e r: Das schwebende Erbrecht und die Unmittelbarkeit der Erbfolge, 1, 
1893; 2, 1897. - Krainz: 292 a násl. - Pff!.ťí: Ger. Z. 1898, čís. 1 až 3. 
- Krasnopolski: 1 a násl. 

1. Majetek člověka nestane se smrtí jeho věcí bez pána, 
nýbrž přechází na jednoho souhrnného nástupce nebo na několik 
takových nástupců - na dědice. Bez práva dědického 'bylo by 
soukromé vlastnictví jen polovičaté. Právo dědické je nutným 
plodem soukromého vlastnictví; mohlo by proto býti odstt'aněno 
jenom současně se soukromým vlastnictvím, Jinak pozbyla by 
"snaha po výdělku ostruh a touha po požitcích opratí" 1). Právě 
tak jako zůstavitel a dědicové, mají také věřitelé zůstavitelovi 
živý zájem, aby majetek zůstaviteH'lv nezmizel smrtí jeho. 

2. Pozůstalostí, "dědictvím", je "souhrn práv a závazků 2) 
zemřelého, pokud se nezak ládají na poměrech pouze osobních" 
(§ 531), Práva veřejná, práva rodinná jakož i práva majetková, 
která jsou založena v poměru rodinném 3), anebo která jsou vázána 
na osobu oprávněného nebo zavázaného, jako osobní služebnosti 
(§ 529), zavázanost k čistě osobnímu konání a j . zanikaj í smrtí 
této osoby. Třebas pravidlo je jasné, jsou přec pochybnosti o po
užití pravidla toho v jednotlivém případě časty4). Právo užívati 

*) Překlad německého originálu prohlédl a literárními údaji doplnil 
prof. dr. J ar. Sedláček. 

1) Baron: Angriffe auf das Erbrecht, 1877. - Rulf: Erbrecht als Erb
iibel, 1893. - A. Menger: Neue Staatslehre, 154 a násl. -;- Lossl: Erbrecht 
und Erhaltungspflicht, Ger. Z. 1897, čís. 50. - Pražák: Úber die Reform des 
osterr. Erbrechtes, Ger. H. 1898, čís. 38. - Ascher: Das Erbllnrecht, 1910. 
- Lackenbacher: Zur Reform des Ehe- uud Erbrechtes , Ger. H. 1905, 
čís. 38. _. B I ume: U mbau und Ausbau des deuts<)hen Erbrechtes, 1913. 

2) Zděditelnými jsou zpravidla nejen jednotlivá práva, nýbrž též poměry 
právní. Tuh r: Der allgemeine Teil, 1, 130; srovn. § 1116 a; pojišť. zák. § 68; 
civ. i'ád soud. § 155. 

3) Sporným je, zda; předmětem dědictví mohou býti závazky alimentační. 
Vůči dětem nemanželským vyslovil zákon (§ 171) výslovně jejich děditelnostj 
otázku tu nutno patrně zodpověděti kladně také pro jiné případy - dle roz
sahu pozůstalosti. Zeiller: Kommentar, 2, 823. - Hofmann: Grunh. Z., 1, 
557. - Lossl: J. Bl. 1892, čís. 44. - Hussarek: Grunh. Z., 20, 530,539.
Krasnopolski: 2, pozn. 7; jiného mínění Schiffner, Gesetzliche Ver
machtnisse, 131; - - Némethy, Ger. Z. 1896, čís. 4 aj. 

4) K r a s n o p o I s k i : 3 a násl. - Kr a'i n z: 293 a násl. 
MayI', Soustava obč. práva. 1 
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• jména je právem osobním, které podle zásad práva rodinného pře
chází 5), které se rozmnožuje, které však není předmětem dědictvÍ. 
Právo firmy (obch. zák. čl. 27) 6), právo ochranné známky, právo. 
autorské (čsl. zák. aut. § 18) a práva vynálezcova (zák. pat. § 18) 7) 
přecházejí dědictvím. Členství ve spolku přechází na dědice jenom 
pokud stanovy spolkové tak stanovÍ. Držbaje zděditelna 8). Smlouvy 
někdy jsou a někdy nejsou zděditelny (§§ 831, 832, 955, 1070, 1071, 
1074,1206 až 1209 aj.), podle povahy plnění. Také obligace z deliktu 
jsou zásadně zděditelny. Jenom npeněžní tresty nepřecházejí na 
dědice, pokud k nim zůstavitel nebyl pravoplatně odsouzen" (§ 548). 
Smluvní nabídka (oferta) je při pochybnosti zděditelna (§ 862 na k.). 
Plná moc zaniká smrtí zmocnitele nebo zmocněnce (§ 1022, 1). Avšak 
vůlí stran mohou býti vyňaty ze zděditelnosti i takové právní po
měry, které samy o sobě na dědice přecházejí; může se tak státi 
tím, že jsou vůlí stran vázány na lhůtu rozvazovacÍ. Zda mohou 
opačně právní poměry o sobě nezděditelué býti vůlí stran učiněny 
zděditelnými, závisí od výkladu jednotlivých předpisů, na nichž 
spočívá nezděditelnost 10). Do pozůstalosti vůbec nepatří taková 
práva, jichž při smrti zůstavitele bezprostředně nabudou osoby 
třetí. :::3em patří vdovské pense, práva ze smluv ve prospěch osob 
třetích, zejména práva z pojištění životního, a to i tenkráte, je-li 
vymíněna platba k rukám dědiců. Neboť dědicové nejsou tu opráv
něni k požitku jakožto takoví a zůstanou k požitku oprávněni, 
i když se .dědictví vzdají (poj. zák. § 133) ll). 

5) Diplom šlechtický; Sb. n. ř. (14) 5662. . 
0) S t a u b· P i s k o: Kommentar zum H. G. B. 1,85 a násl. - Podnik může 

býti zděděn, není-li povahy čistě 080);mf: Sb. n. ř. (9) 3613. - Živnostenská koncese 
není předmětem dědictví; avšak vdova - dokud zůstane vdovou - a potomci 
k dědictví oprávněni - dokud jsou nezletilí - mohou živnost provozovati dále 
na základě staré koncese. Po dobu projednávání pozůstalosti nebo po dobu kon
kursu přísluší právo podstatě: živn. í'ád § 56; po osobách ve válce padlých přísluš.í 
právo rodičům: cis. nal'. ze 7. prosince 1915, čís. 364 ř. z., § 10. Zejména platí 
o lékárnách: zák. z 18. prosince 1906, čís. 5 ř. zák. z r. 1907: srovn. W 6 s s: Zum 
§ 56 der Gewerbe-Gesetznovelle, Not. Z. 1890, č. 37. - H eiling er: Die Gewerbs
fortfiihrung fůr Rechnung der Masse, Ger. H.1896, Č. 36; týž: Gewerberecht 1, 311; 
3,20. - Dr. H. H.: Die sogenannten Witwen-Konzessionen, J. Bl. 1908, čís. 20. -
W eyr: Uber eine Modifikation des Erbrechtes durch die Gewerbenovelle, Gel'. Z. 
1909 čís. 34. - Pelzer: Gewerbe als Nachlallobjekt, Not. Z.J913, čís. 30. - Rehm~ 
Die :echtliche Natur der Gewerbekonzession, 1889, 46 a násl. - St e gem a n n: 
Die Vererbung eines Handelsgeschaftes, 1903.- Ohmeyer: Das Unternehmen 
als Rechtsobjekt, 140 a násl. - Pi'sko: Das Unternehmen. 92 a násl. - Laun: 
Das Recht zum Gewerbebetriebe, 129 a násl. - Kulisch: Gewerberecht 2,343 !ll 

násl. - K r a i n z: 924: Sb. n. ř. (13) 5168; rozh. z 23. října 1917, Zentr. Bl. 1918, 
čís. 92; z 26. listopadu 1918, tamže, 1919, čís. 34. - Li ska: České právo VII. str. L 
_ Kasanda: Právník 1904, str. 225. - Flieder: Právník 1914, str. 81. 

' ) Rabel: GrŮnh. Z., 27, 161 a násl. 
8) Shora § 27, čís. 1 d. 
U) Do pasiv pozůstalosti náležejí také závazky, které mají býti splněny 

až po smrti: Sb. 1767, 9388, 11.592. 
10) Na př.: právo předkupni: § 1074; shora § 372, pozn. 21. 
10 Shora § 405, čís. 2 bl. - Zřetel při vypočtení povinného dílu: doleji 

§ 569, pozn. 12. - Odpůrčí právo věřitelů: shora § 405, pozn. 12. Stran 
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3. "Osoba, které náleží právo dědické, nazývá se dědicem 
a pozůst&-lost ve vztahu k dědici dědictvím" (§ 532 na k.). 
"Výlučné právo vzíti v držení celou pozůstalost anebo díl její, 
určený v poměru k celku (na př. polovici, třetinu), nazývá se 
právem dědickým" (§ 532, 1). Subjektivním právem dědickým 
jest tedy právo, státi se dědicem, právo na povolání za dědice 
(§§ 536, 537, 560, 726 a j.). Jest skutečně 12) subjektivním právem, 
právem zděditelným (§ 537) a zcizitelným (§ 1278), jemuž od
povídá stejný' závazek všech, aby nerušili nabytí dědického práva 
a aby pozůstalosti nepožadovali pro sebe. Je tedy právem absolut
ním, proti všem působícím, tedy podle terminologie zákona právem 
"věcným" (§ 532) lB). Právem dědickým ve smyslu subjektivn m 
jest však také právo, býti dědicem (§§ 550, 802, 810 a j.), jest 
jím souhrn právních vztahů dědice po odevzdání pozůstalosti, 
souhrn důsledků toho, že někdo se dědicem stal (§ 1230). 

4. Posloupnost dědická jest souhrnným nástupnictvím v souhrn 
práva závazků zůstavitelových a to jediným postupem. Dědic je 
souhrnným nástupcem, nechať dostane sám celé dědictví,anebo nechať 
jako spoludědic se dělí o celé dědictví s jinými, při čemž však přece 
dostane poměrný díl, zlomek dědictVÍ, všech práva závazků. Avšak 
může býti na někoho pamatováno také nikoliv" takovýmto poměr
ným dílem, vztahujícím se na celou pozůstalost 14), nýbrž toliko jed
notlivou věcí, jednou věcí nebo několika věcmi určitého druhu, 
částkou peněžní nebo právem nějakým". Co takto bylo zůstaveno, 
nazývá se "odkazem (legátem), i kdyby to dle hodnoty bylo nej
větší částí pozústalosti; a ten, komu to bylo zůstaveno, nebude 
posuzován jako dědic, nýbržjenjako odkazovník (legatář)" (§ 535). 
Odkazovník nabývá v prvé řadě (§ 684) jen pohledávky proti po
zůstalosti nebo (po jejím odevzdání) proti dědici. Nerozhodují tu 
slova, nýbrž rozhoduje vůle zůstavitelova. Kdo podle pravděpodobné 
vůle zůstavitelovy má sám nebo společně s jinými dostati bezpro
střední moc nad celou pozůstalostí, je dědicem; naproti tomu je toliko 
odkazovníkem, kdo se svými nároky má býti odkázán na oso bu třetí 15). 

úpravy s hlediska práva poplatkového viz cis. nař. z 15. září 1915, čís. 278 
ř. z.; k tomu věst. min. sprav. 1916, 290. 

12) Proti tomu T o u a i II on: Das Recht zum Erbschaftsantritt etc., Not. 
Z. 1915, čís. 5 až 9; proti němu Krainz: 296, pozn. 16. 

13) Shora § 27, str. 52, pozn. 2.). 
14) Nařízení, aby dědic určitý díl čisté pozůstalosti vydal osobě třetí, je 

rovněž odkazem (legatum partiohis). - Unger: 6, § 20, pozn. 6; § 54, 
pozn. 4. - Anders: 4. 

15) Z eill er: Kommentar, § 556. - Unger: 6, § 8, pozn. 6. - PfaH-Hof
mann: Kommentar. 2,390 a násl. - Krasnopolski: 45. - Krainz: 457 a 
násl.; Sb. 247, 3tO, 350, 1529, 5151,8184, 8255, 13.828, 13.834,14.057, 14.924, n. ř. 
972,1545,2280,2852,3256,3738; rozh. ze 13. listopadu 1917, Gel'. H. 19i8, Čís.8. 
K otázce zvláště, zda povolání k pozůstalosti I!I0vité nebo k pozůstalosti nemovité 
jest pokládati za ustanovení dědicem anebo za odkaz, srovn.: jednak Zeiler: Kom
mentar, 2,422. - Unger: 6, § 8, pozn. 6. - Pfah-Hofmann: 2,14, pozn. 4. 
- Krainz: 458, pozn. 11 a j.; jednak Schiffner: Gel'. H. 1873, čís. 83, 84.
O. Hora: Právný obzor V., str. 161. - Vážný: tamtéž VI., str. 97. 

1* 
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5. Dědic nastupuje v souhrn práva závazků zůstavi-telových. 
Přejímá tudíž - stejně jako podle práva římského - též dluhy 
zůstavitelovy jako osobní dlužník (§§ 547, 548, 801, 820). Dluhy 
nelpí toliko (jak je tomu podle práva německého) na pozůstalosti, 
takže by se věřitel mohl uspokojiti jen z pozůstalosti, nemohl hy 
však se hojiti na dědici nebo na jmění jeho. Omezení věřitelů 
na pozůstalost platí toliko v jistém směru, až do odevzdání 
pozůstalosti (§ 550). 

6. Dědictví nenabývá se, zděděný majetek nepřechází na dědice, 
při smrti zůstavitele sám sebou - jak tomu jest naopak podle 
práva německého. Nápad dědictví nepůsobí podle našeho práva 17) 
ještě nabytí dědictví dědicem 18). Ani nastoupení dědictví, neboť 
tak zvaná přihláška dědická, nemá ještě tohoto účinku 19). Učinek 
ten nastane teprve odevzdáním dědictví 20). Není dovoleno uchopiti 
se dědictví svémocně (§ 797). Naopak dědictví se dostane nejprve 
v opatrování soudu (nespor. pat. §§ 38, 43 až 46). Soud sice 
dědici, který je svéprávný, který se k dědictví přihlásil a svoje 
právo dědické prokázal, ponechá správu a užívání pozůstalosti 
(§ 810) 21). Dědictví samo však předá soud dědici tak zvaným 
odevzdáním teprve, když prozkoumal průkazy, když je zajištěno . 
provedení zůstavitelových nařízení a když státní poplatky dědické 
jsou zapraveny, zkrátka projednání pozůstalosti je provedeno 
(§ 8 L9). Odevzdání dědictví nahrazuje tradici, jíž je třeba k na
bytí vlastnictví (§§ 425, 550, 797, 807, 818; marg. rubrika 
15. hlavy) 22). Před odevzdáním dědictví má dědic toliko postavení 
opatrovníka pozůstalosti (arg. § 690) 23). Věřitelé jeho nemají 
ještě práva,sáhnouti na dědictví, mohou toliko vésti exekuci na 
jednotlivé součásti pozůstalosti, které byly dědici ponechány 
k volnému nakládání (§ 822). Je-li tu několik dědiců, tedy ručí 
před odevzdáním pozůstalosti za pozůstalostní dluhy sice solidárně, 
avšak toliko jměnim dědickým (§ 550). To jest platným právem 
odedávna (§ 7 česle patentu o deskách zem. z 22. dubna 1792 
a j.). Na druhé straně praví sice zákon (§ 547), že "dědic, jak
mile se dědictví ujal, představuje vzhledem k dědictví zůstavitele". 

10) Pineles: Zur Lehre vom Erwerbe derErbschaftunddesVermacht
nisses, Griiflh. Z. 13, 391 a násl.; 14, 101 a násl. 

11) Pfaff-Hofmann: Kommentar, 2, 17 .. - Steinlechner: Das 
schwebende Erbrecht, 1, 379 a násl. 

lS) W rob I e w S ki: Separatio bonorum, Zentr. Bl. 1905, 364 a násl. aj. ; 
naproti tomu Krainz: 297. - Krasnopolski: 38, pozn. ~. 

10) Tak: Unger: 6, §§ 7, 40. - Pfaff-Hofmann: 2, 41 a násl. -
Strohal: ZUl' Lehre vom Eigentum an lmmobilien, 9.'), pozn. 1. - Stein
lechner: 1,435 a násl.; 2, 118 a násl.; naproti tomu Krasnopolski: 
38, pozn. 2. - Krain z: 297. 

20) Tak již Z e i II e r: Kommentar, 2, 863. - Ran d a: Besitz, § 15, 
pozn.4; Eigentum § 16. - Krainz: 298. - Krasnopolski: 38, pozn. 2. 

21) Nikoli v též libovolnou disposici, zcizení nebo zastavení (§ 822). 
22) Bližší viz doleji § 548, čís. 4. 
2~) Bližší viz doleji § 548, čís. 2. 
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To však je "pouhá teoretická zásada, kterou zákon sám dodatečně 
zbavil vší praktické platnosti" 24). Rovněž nemá nabytívdědictví 
odevzdáním zpětný účinek na dobu nápadu dědictví 2,,). Ze dědic 
musí býti způsobilým k dědictví již a toliko v této době (§ 545), 
vysvětluje se i bez zpětného účinku dostatečně z toho, že jeho 
zděditelné a zcizitelné právo na dědictví vzniká již v oné 
době 26). 

O dd í I pr vn í: Předpoklady dědické posloupnosti. 
Unger: 6, §§ 3 až 7. - Krainz: 302 a násl. - Krasnopolski: 

1 a násl. - And e r s: 5 a násl. 

§ 510. 1. S m r t O s O b y ZPll s O b i I é mi t i ma jet e k. 

1. "Dědické právo nastupuje teprve po smrti zůstavitele" 
(§ 536). Aby tedy mohla b.ýti zahájena posloupnost dědická, musí 
především býti prokázána smrt osoby způsobilé míti majetek, 
anebo musí osoba taková býti pravoplatně prohášena za mrtvou 
(§§ 531, 536; nesp. pat. § - 20)2). Naproti tomu posloupnost dě
dická nepředpokládá, že zemřelý zanechal aktivní majetek 3). 

2. Občanskou smrt platné právo nezná. I majetek zběha 
vydá se dědiclllU až po jeho smrti anebo po jeho prohlášení za 
mrtva, do té doby je toliko sekvestrován. Stejně nastane dědická 
posloupnost v majetek řeholníka až po jeho smrti (prohlášení za 
mrtva). Za jeho žívota zřídí se toliko opatrovník pro správu 
jeho majetku, jímž řeholník důsledkem slibů již nemůže sám 
vládnouti (§ 182 nesp. pat.). 

§ 5] 1. 2~ P o vol á n í k děd i c tví. 

Aby někdo se stal dědicem, musí býti k dědictví povolán, 
musí míti na základě určitých skutečností, t. zv. důvodů po
volacích, oprávnění k posloupnosti dědické. Naše právo zná tři 
takové důvody nebo" tituly práva dědickeho" (marg. rubl'. § 533): 
zákon, poslední pořízení a smlouvu dědickou. Tyto tři způsoby 
práva dědického mohou v jednotlivém případe působiti taky vedle 

2'1) Ran d a: Erwerb der Erbschaft, 93. 
25) Pfaff-Hofmann: 2, 33,43. - Pfaff: Ger. Z.1898, čís. 1až3; 

proti tomu Steinlechner: 1,28 a nás!.; 48 a nás!. aj. 
2b) Pineles: Grtlnh. Z. 14, 109. 
1) Ani zjišťovací žaloba v právu dědickém není za života zůstavitelova 

přípustna: Sb. 12.417. 
2) Po osobě prohlášené za mrtvu nastane sice dědická posloupnost, 

třebas ve skutečnosti může jestě býti na živu. Vyjde-li však najevo, že osoba 
ona je ještě živa, je projednávání pozůstalosti zmatečné a držitel domnělého 
dědictví musí je vrátiti: § 278; shora § 44, čís. 4. 

3) "Pozůstalostí" je také majetek pasivní (Sb. 1639), anebo majetek 
sestávající pouze z právních nároků (Sb. 9724). 
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sebe (§ 534) 1). Co do své síly předcházejí dědicové smluvní před 
dědici testamentárními, tito opět předcházejí - bez újmy práva 
na povinný díl - před dědice zákonnými. Pro systematické vylíčení 
však se doporučuje - již zřetelem k německoprávnímu základu 
našeho dědického práva - pojednati nejprve o dědické po
sloupnosti zákonné, pak o testamentární a na konec o dědické 
posloupnosti smluvní 3). 

§ 512.3. Pfežití nápadu. 

1. Přirozeným a všeobecným předpokladem toho, aby někdo 
dědil, je, aby povolaný byl v době nápadu dědického na živu. 
Dobou nápadu jest zpravidla, taky pro náhradního dědice a pro 
druhého zákonného dědice 1), smrt zůstavitele (§ 545), "případ 
dědický"; jestliže však pozůstalosti bylo na někoho pamatováno 
pod podmínkou odkládací, je dobou nápadu doba splnění podmínky 
(§ 703). Této doby, tedy při prohlášení za mrtva domnělého dne 
smrti 2), při podmínéném povolání v pochybnosti, ' - nechtěl-li zů
stavitel, aby spe;;; přešla na dědice osoby podmínečně povolané 3), -
splnění podmínky, musí se dědic dožíti 4). Zemřel-li dříve, tedy je 
zmařeno dědické právo jeho a jeho právních nástupců (§§ 536, 703) 
a dědictví připadne osobě v další řadě povolané. Jestliže však na
proti tomu přežil dobu nápadu, pak může dědické právo takto jemu 
připadlé již jako takové býti zcizeno a dále zděděno (§ 537). Dědic 

. může dědictví jemu na padlé t. zv. koupí dědictví přenésti na jinou 
osobu (§ 1278), která tím nabude práva nastoupiti dědictví na místě 
prodatele (§ 1282 na k.). Dědicové dědice nastupují - nevyloučil-li 
je zůstavitel nebo nepovola-li jiné osoby za náhradníky (§ 809) 
- v právo, dědictví přijmouti nebo odmítnouti (t. zv. přechod 
neboli transmisse: § 809) 5). 

I) Jinak podle římského práva: F. Hofmann: Kritische Studien, 174. 
- Pfaff-Hofmann: Kommentar. 2, 674 a násl. - Mayr: Festschrift, 
1911, 1, 405. 

2) I o. z. o. považuje dědickou posloupnost zákonnou toliko za předpis 
zákona suplující vůli zůstavitele. - Unger: 6, § 4, pozn. 1. - Pfaff-Hof
mann: Kommentar, 2, 94 a násl. - Krasnopolski: 175 aj.; srovn. však 
též Leo n h ar d: Der EinfiuJ3 der osterr. B. G. B. auf die neue deutsche Erb
folgeordnung, Griinh. Z., 29, 245 a násl. 

3) Krainz: 313. 
1) Pro ně není snad dobou nápadu teprve odmítnutí dědice v prvé řadě 

povolaného: Strohal, Transmission pendente conditione, 1879. - Krasno
polski: 12. - Krainz: 303, pozn. 3; proti tomu Unger: 6, §5, pozn.20. 
- Pfaff-Hofmann: Kommentar, 2, 29, 686. 

2) Ttebas i dědic zemřel před prohlášením zůstavitele za mrtva, avšak po 
zjištěné smrti jeho: rozh. z 8. ledna 1919, Zentr. Bl. 1919, čís. 49. 

3) Strohal: Transmission, 50. 
4) Krainz: 303. - Pfaff-Hofmann: 2,526: "dožíti"; stačí však, 

jestliže plod, uměle z matky vyúatý, přežije matku jen o okamžiky: rozh. 
z 11. prosince 1917, Zentr. Bl. 1919, čís. 192. 

5) Unger: 6, § 36, pozn. 17, 18. - Pfaff-Hofmann: 2,17 a násl. 
a j. Zemřel-li dědic před odevzdáním, avšak po přijetí dědictví - transmise 

/ 
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2. Doby n ápadu dědictví musí se dědic dožíti 6). Musí 
v tomto okamžiku již tu býti; avšak stačí, je-li počat (nascitu
rus), pokud j en dodatečně přijde živý na svět (§ 22)7). Přihláška 
dědická může tudíž S) se státi až po narození, teprve pak se 
pozůstalost projednává. Posledním pořízením možno však -
s omezeními platnými pro náhradnictví svěřenské - :6.deikomi
sární substituci (§ 612) - ustanoviti za dědice osobu, která 
v době úmrtí zůstavitelova není ani jcště zplozena, s podmínkou, 
že se narodí (dvor. dekr. z 29. května 1845, č. 888 sb. zák . 
. soud.) 9). V tomto případě nesluší vyčkávati s projednáváním po
zůstalosti 10). Těchže zásad jest obdobně užíti stran osob práv
nických: ustanovení právnické osobnosti, která se v době úmrtí 
zůstavitelova tvoří anebo která závětí má býti utvořena, rovná 
se povolání nenarozeného plodu za dědice. Ustanovení právnické 
<osobnosti, která tu ještě není, jest povoláním pod odkládací 
podmínkou, tak jako povolání osoby ještě nezplozené ll). 

§ 513. 4. D ě d i c k á z P ů s o b i los t o s o b y P o vol a n é. 

1. Způsobilost dědickou 1), způsobilost nabýti dědictví, jakožto 
projev způsobilosti k nabývání majetku má zásadně každý, kdo 
je způsobilý nabýti majetku (§ 538). Tedy také osobnosti práv· 
nické (§ 26) 2) a nenarozený plod (§ 22): 

Cit) pro nedostatek způsobilosti k majetku postrádají způ
sobilosti dědické (absolutní nezpůsobilost dědická): 

a) řeholníci, kteří podle své řehole nesmějí míti samostat
n ého majetku 3). Naproti tomu byla dědická nezpůsobilost dů-

v širším smyslu - odevzdá se dědictvi pozůstalosti dědicově a tím dědici 
dědicovu. Skončí-li drup é projednáváni pozůstalosti v takovémto případě dříve 
než prvé projednávání pozustalosti, odevzdá se prvá pozůstalo st bezprostředně 
dědici dědicovu. Sb. n. ř. (18) 7565. - T o u a i Ilon: Das Recht zum Erb-
8chaftsantritt und das subjektive Erbrecht, Not. Z. 1915, Č. 9 až 12; týž; 
Transmission und Verlassenschaftsabhandlung, tamže, 1917, čís. 3 až 10. 

u) Sb. 1498. 
7) S teinlechner: 2, 330 a násl.; 347, pozn. 2. 
8) Poněvadž se má za to, že nápad nenastal, narodí-li se dítě mrtvé. 
O) Unger: b, § 20, pozn.10. - Pfaff-Hofmann: 2, 31, 241; Ex-

kurse, 2, 149 a nás!.; Sb. 4601, n. ř. (16) 6721. 
10) Krainz: 304, pozn. 12; Sb. n. r. (18) 7610; jinak Sb. n. ř. (8) 2.963. 
ll ) Unger: 6, 62, pozn. 8. - Krainz : 1,218, pozn. 10; 2, 285 -

li r a s n o pol s ki: 12; Sb. 1055, 8255, 11.259, n. ř . (5) 2145, (6) 2280, (7) 2852. 
1) Pfaff ·Hofmann: 2, 20 a nás!.; Exkurse, 2, 9 a nás!. - Hoppen: 

Die Erbunwurdigkeit im ABGB., Ger. H.1878, čÍs. 72 až 74. - Brandhuber: 
Delikt und Erbrecht, 1896. 

2) S teinl ec hn er: Gutachten uber die rechtlicheNatur und Behandlung 
von Vermogenszuwendungen an die Universitiit oder an eine Fakulta,t, 1906. 
Nedovolené společnosti nejsou právnlmi subjekty, proto nejsou ovšem také 
způsobilé k dědictví.: Pfaff-Hofmann, 2, 22, pozn. 15. 

3) Sb. 11.532. - Pfaff-Hofmann: Kommentar, 2, 22. - H. Singer: 
Die Behebung der fiir Ordenspersonen bestehenden Bes!?hra,nkungen im com
mertium mortis causa, 1880, 39 a násl.; 64. - Se y d e 1: Uber die Privatrechts-
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chovních obcí (§ 539) na základě t. zv. zákonů amortisačních 4), poz
dějším právem odstraněna 5). Avšak občanské právo - které votáz
kách práva dědického samo jediné rozhoduje 7) - odmítá zásadu 
kanonického práva 6), že řád duchovní dědí na místě nezpůsobilého 
člena (dvor. dekr. z 23. března 1809, č. 887 sb. zák. soud.) 8); 

fl zběhové ode dne zběhnutí až do zatknutí nebo návratu 
(§ 208 voj. trest. zák.) 9), praxe však tento důvod zamítá. Naproti 
tomu neplatí již (čl. 4 stát. zákl. zák. z 21. prorsince 1867, č. 142 
ř. z.) dědická nezpůsobilost neoprávněných vystěhovalců (§ 544; 
patent z 24. března 1832, Č. 2057, §§ 9, 10). 

b) Bez újmy své všeobecné způsobilosti k majetku postrádaj:í 
toliko způsobilosti dědické (relativní nezpůsobilost dědická): 

a) cizozemci podle práva odplaty (retorse), jestliže tuzemci 
v jejich vlasti nejsou způsobilí k dědictví 10) ; 

(3 osoby nehodné. N ehodnost k dědictví je podle našeho 
práva jen nzvláště zbarvenou" nezpůsobilostí dědickou ll), jelikož 
osobě nehodné dědictví vůbec nenapadne, anebo -- nastane-li 
nehodnost až po nápadu, má se bez žaloby odpůrčí za to, že 
nápad dědictví nenastal. Zvláštností nehodnosti dědické jest zřetel . 
na v{Hi zůstavitelovu. Odpuštěním 13) zůstavitelovým, které osoba. 
nehodná musí prokázati U), ruší se nehodnost dědická (§ 540) 14). 

fahigkeit der Ordensgeistlichen, Ger. Z. 1874, čís. 18, 19; jin.ého mínění (dědická 
způsobilost prostřednictvím kuratora): B aernr e i ther: Uber das Vermogens
recht der geistlichen Orden und ihrer Mitglieder, Ger. Z. 1882, čís. 1 až ll. 

~) Pfaff-Hofmann: 2,23; Exkurse, 2, 6 a násl. - Henner: článek 
Amortisationsgesetze ve St. W. B. (;!. vydání). 

5) Čl. 29, 35 konkordátu z r. 1855; nezpůsobilost ta nebyla znovuzave
dena čl. 1. zák. ze 7. května 1874, Č. 50 ř. z.; naproti tomu nebyla tím zrušena. 
dědická nezpůsobilost řeholníků: Sb. 270, 11.532. 

U) Pfaff-Hofmann: 2, 23, pozn. 21; Exkurse 2, 8. 
7) Sb. 2815; srovn. však 4494. 
8) Sb. n. ř. (12) 4M8. 
O) Právní následek nezpůsobilosti dědické není podmíněn předchozím 

odsouzením pro tento zločin: rozh. nejv. soudu č.1778; srovn. Wieselthier: 
Die Erbunfahigkeit de, Deserteurs, Not. Z. 1906, čís. 47 a 50; 1907, čís. 48. 
49. - Preminger: Die ziviIrechtliche Stellung des Deserteurs, Richter Z. 
1904, čís. 3. - PfaH-Hofmann: 2, 23. - Vilímek: Čes. Právo IV., str.H6. 

10) Turecko: K r a i n z: 306, pozn. 12. 
11) Jednak: Mi che I, Die Erbunwiirdigkeit ;atd. H a i m e r lov a. 

Vierteljahresschrift, 2, 29 a násl. (= indignitě podle řím. pr.); jednak Unger:. 
6, § 5, pozn. 4 (=nezpůsobilosti dědické); opět jinak: Pfaff·Hofmann~ 
2, ::ll; Exkurse:1, 9 a násl. . (zvláštnosti nezpůsobilosti dědické: odpadá od
puštěním, působí též, nastala-Ii po nabytí dědictví); proti tomu: Hop pen :: 
Die Erbunwiirdigkeit atd., Ger. H. 1878, čís. 72 až 74. 

12) PfaH- Hofmann: Exkurse, 16. - Hana us ek: Erbrecht des; 
Ehegatten, 42. - Ivo Phff: Pro Jur. Vierteljschr.,36, ::lOl a násl. Naproti 
tomu jest věcí protivníka, aby prokázal nehodnost dědickou: Sb. 14.332. 

13) Tím, že zůstavitel pamatoval na osobu nehodnou v závěti později. 
zase zrušené, není prokázáno odpuštěni: Sb. 9596. 

1~) Kde tomu tak není (§§ 121, 543), nejde o nehodnost dědickou. -
Krainz: 307, proti PfaH·Hofmannovi: Exkurse, 2, 13; souhlasně. 
Anders, 8; jako Pfaff-Hofmann: Krasnopolski, 26 a autoři tam 
v pozn. 1 uvedení. 



Avšak na druhé straně nespokojuje se zákon tím, že by prostě 
uznal vyloučení osoby nehodné zllstavitelem. Naopak zákon sám 
odnímá nehodné osobě právo dědické na místě a ve smyslu zů
stavitele. Tím vyhovuje zákon oněm případům, kde zůstavitel 
nevědělo nehodnosti anebo nemohl k ní již přihlížeti. Další zvlášt
ností nehodnosti dědické je, že může nastati taky až po nápadu 
dědictví (cís. nař. z 15. září 1915, č. 278 ř. z.). Naproti tomu 
nehodnost dědická odnímá nyní - právě tak jako vydědění -
dědické právo jenom osobě nehodné samotné 15). Jejímu potomstvu 
zústane zákonné právo dědické lG) zachováno i tenkráte, když 
osoba nehodná zústavitele přežila. Osoba nehodná se považuje,. 
jako by tu nebyla. 

Nehoden dědictví je: 

aa) "kdo se proti zůstaviteli 18) dopustil zločinu 19),20) (§ 540). 
Zločin musí býti spáchán za života Zll stavitelova 21). Rozhodnouti 
o tom, že osoba je nehodna dědictví, pi"ís!uší civilnímu soudci, 
týž m~í, také posouditi trestnost 22), není-li tu již pravoplatný 
nález soudu tl'estniho (civ. řád soudní, § 268). 

bb) "Kdo zůstaviteie k projevení poslední vůle donutil nebo
podvodně svedl, projeveni nebo změnu poslední vůle mu pře-

15) Dříve jinak: § 5H o. z. o. Zpráva 107. - Melzer: PrivatrechtL 
:f.ragen atd., B. J. Z. 1921, čís. 13 až 15, 18 až 20, 24; 1922, čís. 4. - W u r z e I : 
Uber die Reform des novellierten § 541 ABGB., Zentr. Bl. 1918, čís. 5. 

lti) Pá dědické posloupnosti testamentární rozhodují zásady transmise 
(§ 530). - PfaH-Hofmann: Kommentar, 2,25; Zpráva 107. 

. 17) To platí stf.jně pro případy podle § 542 jako pro případ § 540, 
třeba předpis §541 je zařazen před§542. -PfaH·Hofmann: 2,25; 
Exkurse, 2, 26. - Pfaff: Die Klausel atd., 133; Týž: Marginalrubriken 50, 
pozn. 128 

l~) Jinak dříve: proti zůstaviteli, jeho dětem, rodičům nebo manželu 
(§ 541 o. z. o.). Proti tomuto širokému kruhu osob již: PfaH-Hofmann. 
Exkurse, 2,14 a násl. - Hanausek: Dědické právo manželovo, 19; srovn: 
Zpráva 107. 

l!l) Nestačí již - jako dříve - každé porušení na těle, cti nebo majetku, 
ba i pouhý, trestním soudem stihatelný pokus takového porušení. Proti tomu 
PfaH-Hofmann: na uved. místě; srovn. Zprávy 107. Naproti tomu je 
lhostejno, jaký statek právní byl porušen: Zpráva 107; na pl'. také porušení 
svobody. K výkladu pochybného pojmu zločinu .. proti zůstaviteli". - Krainz: 
308. - Lohsing: Das Verbrechen gegen den Erblasser, Not. Z. 1919. čís. 10. 

20) Lhostejno je, zda zločin se stíhá z moci úřední nebo k návrhu po
škozeného. Nevyžaduje se potrestání, odsouzení, ba ani zavedení trestního 
řízení. .- Pf a ff· Ho f man n: Exkurse 2, 16; Sb. n. :i:. (13) 5033; rozh. 
z 18. května 1916. Zentr. Bl. 1917, čís. 173. 

21) Pro tento výklad již dříve Sb. 7370. 15.149. - Unger: 6, § 5, 
pozn. 12. - Mages: Ger. Z. 1878, čís. 24. - Stross: tamže, 1895, čís. 13. 
- Krasnopolski: 20; proti tomu Pfaff-Hofmann: Kommentar, 2, 25; 
Exkurse, 2, 19 a násl. a j.; nyní (§ 540) je to nepochybné. - Krainz: 308, 
pozn. 22. 

22) Bez ohledu na promlčení nebo na smrt pachatele. - P fa ff- Ho fm ann: 
Exkurse, 2, 16. - Krasnop olski: 19. - Hana usek : Erbrecht des Ehegatten, 
42. - Krainz: 308, pozn. 24; Sb. 13.205; n. ř. (9) 3362. 
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kaziI 23), anebo potlačil poslední pořízení, které zůstavitel již zřídil" 
(§ 542) 24). Nehodnost dědická tu nastane asi také tehdy, jestliže 
jednání ta byla podniknuta až po smrti zůstavitelově 25). Pachatel 
"odpovídá za veškerou škodu, která tím byla přivoděna osobě 
třetí" (§ 542); osobou třetí je tu dědic nebo odkazovník, jemuž 
tím bylo zmařeno nabytí pozůstalosti (§ 542). I zde odstraňuje 
se nehodnost dědická odpuštěním zůstavitelovým 26). 

r) "Osoby, které se před soudem 27) přiznaly 28) k cizoložství 
nebo ke krvesmilstvu anebo byly usvědčeny, jsou vzájemně vy
louč~ny z dědického práva na základě posledního pořízení" 
(§ 543) 29). Doznání nebo důkaz musí se státi za života zůsta
vitelova 30). Důvod ne hodnosti dědické odpadne (podle § 25, č. 2 
čsl. zák. manž.) mimo to, když osoby, které se k cizoložství 
přiznaly, nebo byly z něho usvědčeny, uzavrou súatek. 

2. "Způsobilost dědická může býti určena jen podle doby 
skutečného nápadu dědictví" (§ 545, 1) 31). Zdánlivou výjimkou 
je dodatečná nehodnost dědická, pokud je posuzována tak, jako by 
osoba dědictví nehodná se nebyla dožila nápadu dědictví (§ 541; 
§ 208 voj. trest. zák.). "Později získaná způsobilost dědická ne
poskytuje práva, odejmouti jiným to, co jim již pravoplatně na
padlo" (§ 546). Byla-li za dědice ustanovena nadace, která má 

23) Bezprávně: rozh. z 18. května 1916, J. Bl. 1917, čís. 17 (Zentr. Bl. 
1917, čís. 173). 

24) Unger, 6, § 5, pozn. 19. - Pfaff-Hofmann: Kommentar, 2, 
26; Exkurse 2, 22 a násl. Zřetelem k ratio legis, aby byla zamezena dědická 
posloupnost odporující pravé vůli zůstavitele, má stejný účinek patrně téií 
podvržení nepravé poslední vůle, anebo padělání pravé poslední vůle. -
Krainz: 309; Sb. 15.149, n. ř. (11) 4407. - Pokus má účinek stejný jenom 
tehdy, je-li trestný a naroveň postaven skutku samotnému. - Pf a ff - H o f- , 
man n: Kommentar, 26. - Na druhé straně nestane se pachatel nehodným 
dědictví, jestliže nechtěl překaziti vůli zůstavitele, nýbrž naopak ji chtěl svým 
jednáním přivésti k platnosti: Sb. n. ř. (11) 4407. - PfaH-Hofmann: 
Exkurse, 23, pO:>ln. 53. - K r a i n z : 309. 

25) Krainz: 3Cl9; Sb. n. ř. (11) 4407; jinak Sb. 15.149. - Krasno
pol ski: 23. 

2") Unger: 6, § 5, pozn. 17 aj. 
21) I mimosoudní doznání může podle všeobecných zásad za okolností 

- § 266 c. ř. s. - nahraditi soudní důkaz: Sb. n. ř·. (2) 577. - No w a k: 
Die Ausschliessung vom Erbrechte, Ger Z. 1886, čís. 22, 28. - Není třeba, 
aby doznání se stalo před soudcem trestním: Sb. n. ř. (2) 577. 

28) Doznání zůsta vítele nepůsobí však proti dědici: Sb. 5627. 
29) Nowak: Ger. Z. 1886, čís. 22,28. - Richter: Die relative El'b

unfiihigkeit, Not. Z. 1891, čís. ll. 
30) Pfaff-Hofmann: Kommentar, 2, 28; Sb. 2523, 5627, 14.693; j.m. 

Anders: 22. - Fried: Not. Z. 1\107, čís. 46; Sb. 6829, n. ř. (2) 577; Sbírka 
127; proti tomu Krasnopolski: 25 po zn. 4. 

31) Jiného mínění (proti jasnému znění zákona: způsobilost dědická 6d 
nápadu až do nastoupení dědictví I U n g e r: 6, § 5, pozn. 22; P fa ff - H o f
ID a n n: Kommentar, 2, 30. - Steinlechner: Schwebendes Erbrecht, 1, 
S47, pozn. 2. PfaH; Ger. Z. 1898, čís. 2, pozn. 8. - Anders: 22; proti 
tomu ZeilJer: Kommentar, § 545. - Krasnopolski: 13, pozn. 7 a 8. -
Krainz: Sll. 
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býti založena až po smrti zůstavitelově a byla-li pak nadace ' 
s povolením úřadu správního 32) skutečně zřízena - jest míti za 
to, že nadace existovala již v době smrti zůstavitelově a že tudíž 
je způsobilá k dědictví 33). Transmisář musí býti způsobilým k dě
dictví jen vůči transmitentovi, nikoliv také vůči zůstaviteli 34), 
náhradní dědic (fideikomisární substitut) jen vůči prvnímu zů
staviteli, nikoliv též :- vůči předcházejícímu dědici 3;;). 

Odd í 1 dr II h ý: Dědická posloupnost zákonná. 
Pfaff-Hofmann: Kommentar, 2, 674 a násl., 756 a násl. - Unger: 

6, §§ 29 až 35. - Krainz: 317 a násl. - Kra s nopol s ki: 774 a násl. -
Anders: Grl1ndriJ3, 43 a násl. - Ehre n zweig: Die osterr. Erbfolgeordnung, 
Not. Z. 1903, čís. 2 až 5. - Gortany: Der begriffliche Umfang des gesetz
lichen Erbrechtes, tamže 42 a násl. 

§ 514. 1. Z á s a d y vše ob e c n é. 

1. Zákonná posloupnost dědická nastane, není-li tu vůbec 
anebo není-li tu platného posledního pořízení wstavitelova anebo 
jestliže a pokud zůstavitel neučinil poslední pořízení o celé po
zůstalosti anebo pokud všichni nebo někteří dědicové dědictví 
odmítli nebo je přijati nemohou (§ 727) 1). Zákonní dědicové 
jako takoví dostanou tedy někdy celou pozůstalost, někdy její 
zbytek, který nepřipadl dědicům ustanoveným zůstavitelem (§ 728) . 

. 1 v tom případě, že zákonní dědicové byli poslední vůlí povoláni 
k dědictví, připadne jim zbytek pozůstalosti, který z jakéhokoli 
důvodu vybývá - pokud tomu nejsou na překážku nároky na 
povinný díl - podle míry posloupnosti zákonné, nikoliv podle 
míry jejich testamentárních podílů. Manželu započte se do zákon
ného podílu dědického to, co mu připadne ze smlouvy (§ 757, 
1 na konci). 

2. K dědické posloupnosti jsou povoláni nejbližší příbuzní 
a manžel zůstavitele a). Pro posloupnost příbuzných rozhoduje t. 
zv. čistý systém lineární anebo t. zv. čistý řád parentelní. Ne
rozhoduje blízkost stupně S), nýbrž blízkost parentely, jednotlivé 

3~) Sb. n. ř. (4) 1363. 
33) Sb. 1055, 8255, 11.259 n. ř·. (1) 316; shora § 512, pozn. 11. 
3J) Sb. 14.730. 
35) Krainz: 312. 
1) Pominutí dědiců nepominutelných, které zákon (§ 727) rovněž sem čítá, 

není případem dědické posloupnosti zákonné, nýbrž posloupnosti povinné; 
případ tento nezákládá právo dědické, nýbrž právo požadovací: dvorní dekret 
z 31. ledna 1844, čís. 781 Sb. z. soud. - O fn e r: Protokolle, 1, 446. -
Pfaff-Hofmann: 2, 686, 6í38.- Mayr: Festschrift, 1911, 1, 408, pozn. 229. 

2) Dědické právo příbuzenské a manželské se nevylučují, nýbrž trvají 
vedle sebe právě tak jako dědické právo děti manželských, legitimovaných, 
~emanželských a adoptivních. Poměry mezi těmito různými dědici nedotýkají 
lle práva jednotlivého dědice, nýbrž jen velikosti podílů dědických. - Pfaff
Hofmann: 2, 694. 

3) Ani uvnitř jednotlivé linie. 
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hlavy kmenů se všemi potomky. Hlavami kmenů JSOll jenom 
zůstavitel a jeho ascendenti, rodiče, staří rodiče a prarodiče. 
Parentely, jichž hlavy jsou zůstaviteli stejně blízké, jako na př. 
oba dědové a obě báby se všemi potomky, mají stejné právo a 
tvoří dohromady jednu linii (třídu) (o. z. o.) nebo řád (něm. 
obč. zák.). Linie bližší vylučuje bezpodmínečně linii vzdálenější 4). 
Tento řád posloupnosti dědické, který se při bližším zkoumání jeví 
jako při rozeno-právní vybudování práva římského 5), hyl obsažen 
již v návrhu Hortenově, přešel odtud do dědického patentu cís. 
Joseta II. (z ll. května 1786) a byl převzat do o. z. o. Nyní 
je přijat s jistými úchylkami také obě. zákoníkem pro něm. říši 
a obč. zák. švýcarským. 

3. Platné právo povolává již jen čtyry linie 6). Linie vzdá
lenější jsou vyloučeny (§ 751)7). První linii (třídu) tvoří vlastní 
potomstvo zůstavitelovo; druhou linii (třídu) tvoří pal'entely jeho 
rodičů, třetí linií parentely jeho starých rodičů, čtvrtou linií pa
rentely jeho prarodičů. Avšak ze čtvrté linie jsou povoláni jenom 
první prarodiče zůstavitelovi sami (§ 731 na konci). Uvnitř prvé · 
linie jsou nejbližšími dědici děti zústavitelovy, uvnitř ostatních 
linií jsou jimi hlavy kmenů. Všichni ostatní příbuzní stanou se 
dědici jen na základě t. zv. práva l'epresentačního 8). Mocí tohoto 
práva nastupují především vnuci nebo přibuzní poboční druhé nebo 
třetí linie 9) na místo svého předka, který zemřel před zústavitelem 
(§§ 733, 734 aj.). Zijící předkové, kteří se z jakéhokoliv důvodu 11) 
pro nezpúsobilost dědickou, vzdáni se 12) nebo odmítnutí 13), sami 
dědici nestanou, nyní již (§§ 541, 780) 10) svoje potomstvo zásadně 
z posloupnosti dědické nevylučují. Právo l'epresentacní je ne-

4) Sb. 160. 
5) E b r e n z w e i g: Die osterr. Erbfolgeordnung, Not. Z. 1903, čís. 2 až 5. 

- Leonhard: Der Einflu/3 des osterr. BGB. auf die neue deutsche Erb
folgeordnung, Griinh. Z. 29, 243; jinak Rosin: tamže 28,341. - Haymann: 
Die Grundziige des gesetzlichen Verwandtenerbrechts, 1896, 40. 

6) Jinak (6 linu) § 751 O.z.o.; k tomu Pfaff-Hofmann: 2, 720. 
7) Důvody pro to: Zpráva, 90. - Bam berger: (zřetelem na neomezené 

dědické právo německé) Erbrechtsreform, 1908, týž, Fiir das Erbrecht des 
Reiches, Recht und Wirtschaft 1914, čís. 1; týž, Erbrecht des Reiches und 
Erbschaftssteuer, 1917. - Len h o ff; Einige Bemerkungen atd., Zentr. Bl. 1918, 200. 

8) Ha y man n: Die Grundznge des gesetzlichen Verwandtenerbrechtes, 
294.- St einl e c hner: Zur Lehre vom erbrechtlichen Reprasentationsrechte ... 
Zentr. BI. 1911, 369. 

9) Krainz: 318, pozn. 5a, proti: Hanausek: Erbrecht des Ehegatten 31. 
10) Jinak dříve: shora § 513, pozn. 15 a 16. 
11) Tak již dosud zběh: voj. zák. trest. § 208 lit. e). - Ung(;r: 6, § 33, 

pozn. 1. - Pfaff-Hofmann: 2, 699. - Vojenskému zběhu sluší nyní patrně 
v tomto směru stavěti na roveň" také osobu, která vstoupila do kláštera: 
Han a u s e k: Erbrecht des Ehegatten, 32, pozn. 34. 

12) Vzdání se někdy na potomstvo působl, někdy nepůsobí: doleji § 515, 
čís. 1 cl. 

13) Odmítnutí podle obdoby vzdání platí někdy jen pro vlastní osobu, 
někdy též pro potomky. - Pfaff-Hofmann: Kommentar, 2, 697. - Krasno
polski: 281. - Krainz: 319; doleji § 545, čís. 2 na konci. 
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omezené; vztahuje se i na nejvzdálenější příbuzné, třebas je 
omezen počet linií, počet povolaných předků 14). Uvnitř linie prvé 
platí ostatně právo representace též pro dědické právo testamen
tární (§ 779) a pro právo na povinný díl 1ó) • . Každým způsobem 
jest však dědické právo osoby nastupující jcjím právem vlastním, 
nikoliv právem odvozeným od předcházejícího rodiče. Právo 
representační má místo jen tehdy, jestliže osoba nastupující by 
byla měla vlastní dědické právo proti zůstaviteli 16), kdyby osoba, 
která odpadla již od původu nebyla přicházela v úvahu. Schází-li 
jedné linii některá parentela, na př. jeden ze čtyř dědů a ba
biček a příslušné potomstvo, pak spojí se dědický podíl na tuto 
parentelu připadající s nejbližší parentelou spojenou s ní spo
lečným potomstvem. Patři-li někdo zároveň do několika povolaných 
parentel, dostane v každé z těchto parentel podíl jemu v této 
jeho vlastnosti příslušející (§ 750). Tím, že ve čtvrté linii jsou k dě
dické posloupnosti povoláni toliko prarodiči, stane se ovšem, že 
se nenakládá stejně se všemi příbuznými téhož stupně. Avšak 
žádné vymezeni jiné nemohlo by zameziti jisté libovolnosti a 
blízkost stupně pro naše právo dědické vůbec nerozhoduje 17). 

4. Systém lineární platí pro veškeré jmění volně zdědi
telné 18). Lhostejno je, zda jmění pochází se strany otce nebo 
matky 19). Rovněž pohlaví dědice nečiní rozdílu. Jenom pro pří
slušníky určitých stavů ($elského a duchovního, § 761) platí 
částečně odchylná posloupnost dědická. 

§ 515. 2. Zřeknutí se dědictví a negativní závět. 

Povolání k dědické posloupnosti zákonem platí za mlčky 
učiněné povolání k posloupnosti dědické zůstavitelem samotným 1). 
Proto může .zůstavitel taky určitou osobu vyloučiti ze zákonné 
posloupnosti dědické s tím účinkem, že toliko ostatní zákonní 

14) Pi'íklady: Tilsch: Ger. Z. 1905, čís. 24. - Krainz: 320. 
15) Ehrenzweig: Erbfolge, 22, pozn. 54. - Krainz: 320. 
16) Pfaff-Hofmann: Kommentar. 2, 26; 691; 695; Exkurse, 2, 26; 

- Ehrenzweig: 18. - Krasnopolski: 179 s doklady. - Krainz: 319; 
Zpráva, 107. - Tím nemá naprosto býti utvořeno nové právo dědické, tedy 
asi - jak míní Hanausek: na uvedeném místě 32, 47 - všeobecné repre
sentační právo dětí každého z obou manželů v případě zák. posloupnosti dě
dické po druhém manželu, takže by nyní na př. nevlastní děti jakožto děti a 
jakožto representanti dříve zemřelého manžela měly zákonné právo dědické 
vůči později zemřelému nevlastnímu rodiči. Pro takový výklad sotva mluví 
zněni § 541. Každým způsobem vyžadovala by tak dalekosáhlá novota jasněj
šího zákonného podkladu; srovn. Kočevar: Not. Z.1917, čís. 30. - Wurzel: 
J. Bl. 1918, čís. 5. 

17) Zpráva 93. 
18) Na rozdíl od jmění stiženého svazkem svěřenským, lenním nebo 

.substitučriím : Pfaff-Hofmann, 2, 12; 681; Exkurse, 2, lti6. 
10) G á I: Der AusschluJ3 der Aszendenten von der Erbfolge und das 

Fallrecht, 1904. - Rietsch: Der SchoJ3fall, Not. Z. 1914, čís. 49, 50. 
I) Shora § 511, pozn. 2. 
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dědicové se dostanou k posloupnosti. Tak mÚže se státi jedno
stranným opatřením zůstavitele (negativní testament) anebo 
ujednáním s tímto dědicem (zřeknutím se dědictví). 

1. Zřeknutí se dědictví 2) je smlouva mezi zůstavitelem 
a očekávaným budoucím dědicem, čekatelem dědictví, kterým 
tento dědic se zříka svého budoucího práva dědického (§ 551). 

a) Jednostranný dědicův projev vůle za života zůstavitelova 
je bez účinku 8). Po smrti zůstavitelově má takovéto jednostranné 
prohlášení význam odmítnutí dědictví, které má jiné účinky než 
zřeknutí 4). Neplatnou je smlouva o zřeknutí uzavřená s osobou, 
v jejíž prospěch se druhá strana míní zříci dědictví (§ 879, 
čís. 3). Zřeknutí se dědictví je vázáno na formu notářského aktu 
nebo soudního zápisu (§ 551, 2)5). Zříci se dědictví může každý, 
"kdo může platně nakládati svým dědickým právem" (§ 551, 1), 
nezletilci a opatrovanci tudíž jenom za spolučinnosti svých zá
konných zástupců. Předmětem zřeknutí není pozůstalost, ale 
právo dědické 6). Zřeknutí se dědického práva smluvního jest 
oboustranným zrušením smlouvy dědické. 

b) Zřeknutí se dědictví nemá za účinek dědickou nezpiiso
bilost (relativní) toho, kdo se zřekl; neboť osoba ta přes to dMí, 
byla.li později přece ustanovena dědicem 7). Zřeknutí se naopak 
odstraní působivost trvajícího důvodu povolávacího, takže se na 
osobu, která se zřekla, ani nedeferuje~). Zřeknutí se může se 

') F. Hofmann: Wesen und Wirkung des Erbverzichtes und des Erb
vertrages, Griinh. Z., 3, 649. - Pfaff-Hofmann: Kommentar, 2, 54; Ex
kurse, 2. 31. - Meisels: Griinh. Z., ]9, 40. - Schiffner: tamže, 25, 272. 
To uaiIl on: Beitrage ZUl' Lehre vom Erbverzichte, Not. Z. 1906, čís. 42 a násl. 
- R i e t s ch: Der Erbverzicht, Not. Z. 1911, čís. 12; týž, Nochmals der Erb
verzicht . Ger. Z. 1913, čís. 8. - Han ausek: ZUl' Lehre vom Erbverzicht. .. , 
Gel'. Z. 1912, čís. 3. - Hendel: Der Erbverzicht, tamže, čís. 52. - Ohmeger: 
Verfiigung iiber kiinftige Rechte 195. - And e r s: GrundriE 51 a násl. -
Krasnopolski, 26 n. - Krainz, 313 D. - Mokrý: Čes. Právo II., 49. 

3) Arg. § 551: "Smlouvou se ztl.stavitelem": Sb. n. ř. (7) 2808; srovn. 
shora § 88, čís. II. 

4) DolAji § 545. Avšak zřeknutí se dědictví již napadlého nevztahuje se 
na poztl.stalost, která teprve později se stala známou: Sb. 3702. 

5) Jinak dříve: § 5310. z. o. Proti bezformálnosti již Pfaff-Hofmann: 
Exkurse, 2. 47; srovn. Zpráva, 83. - Touaillon: Not. Z. 1908, čís. 26. -
Wychodil: Die Form des Erbverzichtsvertrages, Not. Z. 1920, čís. 10. Forma 
je předepsána pro smlouvu, nikoliv jen pro prohlášení pro zřeknutí se: Zpráva, 
83; srovn. nález z 27. června 1916, Zentr. Bl. 1917, čís. 272. - Předpis 
o formálnosti neplatí (?:l. 317 obch. zák.), je-li zřeknutí se dědictví výjimečně 
obchodem. - P i s k o: Der EinfluE der 3. Teilnovelle, Zeitschr. fiir Handelsr., 
80, 194. - Na druhé straně vyžaduje smluvní zřeknutí se dědictví ve pro~pěch 
ostatních dědictl. - jakožto slib darovací - formy notářského aktu: nál. 
ns. čís. 1763. 

") Zřeknutí se dědictví není tedy smlouvou obli~atorní, není pactum de 
repulianda hereditate. Nic se tu neslibuje, naopak zříkaJící se se něčeho vzdává: 
Pfaff· Hofmann: Exkurse, 2, 38 n. 

,) Krainz: 314, pozn. 20. 
R) U n gel': 6, § 30 pozn. 9 a 10. Dědic, který se zřekl dědictví, pozbývá 

ovšem také legitimace k žalobě dědické: Sb. n. ř. (17) 6980. 
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vztahovati nejen na právo na povinný díl a na smluvní právo 
dědické, nýbrž také na dědické právo zákonné nebo testamen
tární nebo na odkaz 9),10). Zře.knutí může býti vázáno na lhůtu lI) 
nebo podmínku 12). Zřeknutí se zákonného práva dědického zahrnuje 
taky právo na povinný díl (§ 763), naproti tomu zřeknutí se 
práva na povinný díl nezahrnuje také zákonné právo dědické 13). 
Stalo-li se zřeknutí výslovně ve prospěch osoby třeti, jest otázkou 
výkladu, zda dodatek tento je pohnutkou nebo podmínkou zřek
nutí 14). Je-li podmínkou, pozbývá zřeknutí se působnosti, jestliže 
ona osoba třetí se nestane dědicem nebo odkazovníkem. .J e-li 
dodatek ten pohnutkou, nastává uvedený účinek toliko při zřek
nutí bezplatném (§ 901). Avšak oním zřeknutím o sobě stává se 
osoba třetí dědicem jen, je-li nejblíže povolaným dědicem zakon
ným. V jiných případech je ještě třeba příslušného opatření 
zůsta vi telova. 

c) Zřeknutí se dědictví působí také pro potomky 15), nechať 
v době zřeknutí již byli nebo nebyli narozeni nebo zplozeni. 
Zemře-li osoba zříkající se dříve než zůstavitel, jsou tím také 
jeho dědicové vyloučeni z práva dědického a z práva na povinný 
díl 16). Avšak účinek ten vztahuje se na potomky jen jako takové 17). 
Smlouvou může býti účinek zřeknuťí omezen na osobu, která se 
zřekla (§ 551, 3) 18). 

d) Pro zrušení shodného zřeknutí se dědictví není přede
psána žádná forma. Zřeknutí může býti zrušeno smlouvou mezi 
zůstavitelem a osobou zřeknuvší se anebo jejími potomky 19). 

2. Stejného účinku jako zřeknutím se dědictví možno do
sáhnouti - bez újmy práva na povinný díl - testamentárním 

U) Sb. 335. 
lU) Odchylné názory a vyvrácení jich viz: Kr as no p o Is ki: 29, pozn. 4až8. 
" ) Fried: Betagter Verzicht. .. , Not. Z. ]907, čís. 42. 
12) Pfaff-Hofmann: Exkurse, 2, 44. 
13) Avšak nastane-li dědická posloupnost ze zákona - započte se osobě 

zřeknuvší se dědictví, odbytné, které po případě dostala: Unger: 6, § 30, 
_pozn. 7. - Pfaff-Hofmann: Exkurse, 2, 48. . 

H) Unger: 6, § 30, pozn. 9. 
15) Že Š 551,3 neplatí prý pro případ, zřekne-li se ascendent budoucího 

zůstavitele: Ehrenzweig, Not. Z. 1903, čís. 2 až 5 (zvláštní otisk 20). 
l u) Pfaff-Hoffmann: Exkurse, 2, 54. - Anders: 52. - Krasno

polski: 30; jiného mínění (stran práva na povinný díl) : Gspan: Z. fur 
osterr. Rechtsgel. 1835, 1., 371 n. - W i n i w art e r: 3, 335 n. 

ll) Mocí práva representačního; potomci nejsou tedy zřeknutím dotčeni, 
jsou-Ii k dědické posloupnosti povoláni nepřímo (dědickým právem manž., 
závětí a pod.) : Krainz: 315. 

18) Lze také ujednati, že má býti s osobou zříkající se nakládáno jako 
s osobou neschopnou k dědictví, že tedy nemá vylučovati svoje potomky, ani 
když zůstavitele přežije: Arg. §§ 541, 780. - K r a i n z: 315. 

19) Pfaff-IHofman'n: Exkurse, 2, 40; jinak Sb. 15.801; proti tomu 
Krainz: 316; Zpráva 83. - Touaillon: Not. Z. 1908, čís. 26, Sb. n. ř. 
(11) 4272. 



- 16 -

-vyloučením určitého zákonného dědice, tak zvaným negativním 
testamentem 20). Je otázkou výkladu 21), zda vyloučení takové 
působí též na potomstvo osoby vyloučené. . 

Hla v a p r v á: Všeobecné zákonné právo dědické. 

§ 516. 1. Příbuzenství manželské 1). 

1. Nejbližšími zákonnými děqici jsou manželští potomci 
-zůstavitelovi; oni tvoří první linii. Zijící potomci bližšího stupně 
zásadně vylučují (§ 732) z dědické posloupnosti své vlastní po
tomky, jestliže se - jak nyní nutno~) připojiti -- stanou sami 
.dědici. Několik manželských dětí dědí stejným dílem bez rozdílu 
pohlaví a věku. Vzdálenější potomci zůstavitelovi (vnuci atd.) 
.dědí mocí práva representačního podle kmenů, i když se sejdou 
·s dětmi prvého stupně (§ 733) anebo s potomky vzdálenějších 
,stupňů (§ 734). 

2. Není-li tu příbuzných prvé linie anebo nestane-li se žádný 
z potomků dědicem 3), je povolána linie druhá. Sem patří rodiče 

:zůstavitelovi se svým potomstvem (§ 735). Oba rodiče dědi dle 
hlav, jejich potomstvo dle kmenů (§§ 735, 736). Dělení dle kmenů 
má význam zejména tehdy, jestliže potomci nemají vůbec anebo 
zčásti oba rodiče společné (§ 736) anebo jestliže jen jeden rodič 
:zemřel. Naproti tomu nastupují děti zemřelého rodiče na jeho 
místo, nech ať j sou sourozenci plno- nebo polorodými 4). Je-li jedna 
parentela - jeden rodič a jeho potomstvo - z dědického práva 
·vyloučena, připadne také její podíl pal'entele druhé (§ 737) 5). 

20) Sb. n. ř. (2) 580, (6) 2280. - Hofmann: Griinh. Z, 3, 657. -
Pfaff-Hofmann: Kommentar, 2,538,678,698; Exkurse, 2, 39. - Krasno
polski: 47. - Krainz: 316. - Proti přípustnosti negativního testamentu: 
Rietsch: Ger. Z. 1915, čís. 26. 

21) V pochybnosti zahrnuje yyloučení též vnuky, je-li vyloučený sám 
dítětem zůstavitelovým: Sb. n . ř. (10) 4915; srovn. Sb. 160. Vyloučením všech 
příbuzných stane se pozůstalost odúmrtí: Sb. 9103. Částečné vyloučení: Sb. 
n, ř. (2) 580, (13) 4975, (15) 5738. 

I) Pfaff-Hofmann: 2, 689n.- Unger: § 31n. --:- Krainz: 320n. 
- Krasnopolski: 177. - Anders: 46. - Sternberg: Die Teilnovelle 
zum ABGB., Gel'. H. 1914, čís. 51. 

2) Shora § 514, čís. 3. 
3) Srovn. pozn. 2. .. 
4) PfaffoHofmann: 2, 705 n. - M. L.: Uber den Umfang desgesetz

lichen Erbrechtes von Stiefgeschwistern, Not. Z. 1899, ČÍS. 16 a 29. 
5) Příklady: 1. Dědici jsou oba rodiče; každý dostane polovinu. 2. Dědici 

jsou jeden rodič a sourozenci. Rodič dostane jednu polovinu, druhá polovina 
připadne sourozencům zůstavitelovým, jakožto dětem zemřelého rodiče podle 
hlav, bez rozdílu, jsou·li zároveň dětmi druhého rodiče, který zůstal na živu . 
.anebo jsou-li jen dětmi rodiče zemřelého; sourozencům tedy ovšem nepřipadne 
vůbec nic, jsou-Ii jen dětmi rodiče, který zůstal na živu. 3. Oba rodiče jsou 

j iž mrtvi. Dědici jsou sourozenci zllstavitelovi jako děti svých rodičů. Děti 
.otcovy dědí jednu polovici, děti matčiny druhou polovici podle hlav, tedy 
.sourozenci plnorodí příslušný di! podle hlav z obou polovic. 
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3. Za stejných předpokladů jako druhá linie na místo prvé, 
povolává se třetí linie na místo druhé. V druhé linii dědí čtyři 
dědové a babičky podle hlav, potomstvo jejich podle kmenů . . 
Není-li tu potomstva chybějícího děda nebo babičky, připadne 
podil jeho Uejí) nejblíže příslušné bábě (dědovi) a jejímu (jeho) 
potomstvu (§§ 738, 739), konečně druhé dvojici starých rodičů 
(děd a bába) a jejich potomstvu (§ r/40)6> 

4. Ve čtvrté linii dědí nyní již jenom prarodiče zůstavitelovi 
sami a to prarodiče se strany otcovy jednu polovici, prarodiče 
se strany matčiny druhou polovici. Do každé poloviny děli se 
obě dvojice stejným dílem. Není-li tu již jednoho člena jedné 
dvojice, připadne jeho podíl druhému členu téže dvojice, který 
je ještě na živu. Není-li tu jedné dvojice vůbec, připadne její 
podíl druhé dvojici téže strany. Schází-li jedna strana úplně) 
připadne její podí! straně druhé v tomtéž poměru jako ona polo
vina pozůstalosti, která jí přímo připadla (§ 741). 

§ 517. 2. Dědické právo na základě legitimace 1). 

Děti legitimované dodatečným sňatkem a děti z manželství 
putativního mají stejné právo dědické jako děti manželské 
(§ 752). Děti legitimované "per rescriptum" dostanou jenom zák. 
dědické právo k volně zděditelnému jmění otcovu 2) a i to jen 
tehdy, byly-li z a tím ťl čel e m k žádosti jeho legitimovány 
(§ 753). Ve všech případech nastupuje manže!f'lké potomstvo 
legitimovaného dítěte - dříve zemřelého - do jeho práva dědic
k ého (§ 733). Rodiče mají vůči dětem legitimovaným a vůči 
potomstvu těcbto dětí totéž vzájemné právo dědické, jako tyto 
děti vůči nim (§ 756). Tudíž vůči dítěti legitimovanému "per 
rescriptum" má právo dědické jenom otec 3), jinak celé příbuzen
stvo. Vůči dítěti z manželství putativního má dědické právo taky 
ten z rodičů, který o překážce manželské věděl 4). 

§ 518. 3. Dědické právo na základě příbuzenství 
nem anžels kéh o 1). 

1. Ditě nemanželské je sice dosud vyloučeno z rodiny otcovy. 
Naproti tomu je nyní uznána (§ 165) jeho příslušnost k rodině 
matčině. Proto trvá nyní také plné vzájemné právo dědické a 

6) Krainz: 321. Avšak dědické právo manžela, který zůstal na živu, 
má přednost: doleji § 520, čís . 1 a, j. 

1) Pfaff-Hofmann: 2,721 n.; 730 n. 
2) Nikoliv též ke jmění otcovských příbuzných: § 162. Vůči matce a 

příbuzným mateřským mají dědické právo již ve své vlastnosti dětí nemanžel
ských (§ 754). 

3) Také několik dětí takto legitimovaných mezi sebou? Shora § 478, 
pozn. 31. 

4) Unger: 6, § 31, pozn. 9. - Krainz: 322, pozn. 5. - Kra s no
p o I s k i: 186. 

1) Pfaft-Hofmann: 2, 725 n., 730 n.; Zpráva 94. 
May .. , Soustava obč. práva. 2 
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právo na povinný díl mezi nemanželským dítětem a příbuzen
stvem jeho matky (§§ 754, 756), tedy zejména taky mezi dvěma. 
neb několika nemanželskými dětmi téže matky 2). Naproti tomu 
.ie nemanželskému dítěti dosud odepřeno dědické právo vůči otci. 
Pro toto řešení byly rozhodujícími především důvody zásadnír 
mezi nimi v prvé řadě nebezpečí podporování konkubinátu; 
mimo to úvaha, že téhož účinku lze dosáhnouti jiným způsobem 
-- legitimací, adopcí nebo posledním pořízením 3). Především 
možno však přijetím dítěte do domu otcovského zajistiti dítěti 
aspoň nárok na výživu též po smrti otcově (§ 171, 2) 4). 

2. Dědické právo nemanželského dítěte je však též vůči 
matce a mateřskému příbuzenstvu omezeno na jmění volně zdědi
telné (§ 754). Nehledě k tomuto omezení, dědí však nemanželské 
dítě také vedle manželských dětí 5) a rovno s nimi; manželské 
potomstvo nemanželského dítěte nastupuje do jeho práva dědic
kého stejně jako potomstvo dítěte manželského (§ 133) 6). 

§ 519. 4. Právo dědické na základě příbuzenství 
a do pti v n í hol). 

Dítě osvojené a jehp manželské - v linii ženské též ne
manželské - potomstvo mají vůči adoptivnímu rodiči stejné: 
zákonné prá\'o dědické, co do majetku volně zděditelného, jako 
dítě manželské 2) bez újmy zákonného práva dědického po svých 
pokrevních rodičích a příbuzných (§§ 755, 183). Naproti tomu 
nemá dítě osvojené zákonného práva dědického vůči příbuzným 
osvojitele a vůči jeho manželu, který je neadoptoval 3). Dítě 
osvojené tedy nerepresentuje sice svoje rodiče, jál~o dítě ne
manželské nebo dítě za manželské prohlášené, vůči otcovskému 

2) Avšak také mezi manželským dítětem a "nemanželskou" babičkou, 
takže za okolností tu jsou od počátku jen jeden děd a dvě babičky. V tako
vémto případě nastává mezera v zákoně, kterou ovšem lze snadno doplniti 
(§ 739). Příklad: Bezdětný (manželský) zůstavitel, jehož matka byla nemanžel
ským "dítětem", zemře později než jeho (manželští) rodiče, ale dÍ'Íve než jeh() 
oboustranní staří rodiče. Dědici jsou děd a bába se strany otcovy a bába se 
strany matčiny; oni dostanou polovinu, tedy po jedné čtvrtině, tato druhou 
polovinu. Děd se strany matky (nemanželský) nedostane nic: § 738, 2. -
Krainz: 323. - Schey: (přednáška) Ger. Z. ]916, čís. 51, 52. 

:I) Zpráva !15; srovn. však také Lenhoff: Zentr. Bl. 1918, 201. 
4) Shora § 468, pozn. 43 až 45. 
5) Pfaff-Hofmann: 2, 727. 
U) Sb. 1l.351, n. ř. (8) 3069. - PfaH-Hofmann: 2, 727, pozn. 7 -a8 

a j.; proti tomu: C all: Eine Streitfrage, Ger. Z. 1883, čís. 3, 4; proti němu 
Forster: tamže, čís. 7. 

I) Pfaff-Hofmann: 2, 728 n. 
2) Proto přísluší osvojenci také práva vyhrazená zákonným dědicům 

vzájemnou smlouvou dědickou: Sb. 27. 
3) Pouhý souhlas nestačí: Pfaff . Hofmann: 2, 730. - Holzmann~ 

Beitrage zur Lehre von der Adoption, J. Bl. 1910, čís. 43; j. m_ Schiffner~ 
Griinh. Z. 25, 270, pozn. 14; proti tomu Krčmář: Právník 1915 (srovn. Ger_ 
Z. 1915, čís. 30) ; shora § 479, pozn. 32. -
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příbuzenstvu, je však representováno svými potomky manželskými 
a - je-li ženského pohlaví - také svými potomky nemanžel-

. skými 4). Jinými slovy adoptivní .dítě vylučuje (přes § 183 na k.) 
- nebylo-li smlouvou adopční jinak ustanoveno (§ 184)5) -
rodiče a ostatní příbuzné adoptivního rodiče ze zákonné poslonp
nosti dědické. Rodičům adoptivním však nepřísluší zákonné právo 
dědické po adoptivním dítěti a po jeho potomstvu 6). 'roto právo 
přísluší naopak jen pokrevním příbuzným (§ 756). 

§ 520. 5. Dědické právo manželů 1). 

Manžel, který druhého manžela přežil 2) má dvojí právo 
dědické, jedno právo konkurující s dědickým právem příbuzných 
a druhé subsidiérní právo dědické, které nastupuje, není-li tu 
příbuzných (§§ 757 až 759). 

1. Dědické právo konkurující přísluší každému manželu, 
ať má vlastní jmění nebo nemá 3); právo to poskytuje nyní vždy 
(jinak § 757 o. z. o.) "vlastnictví" (§ 757 o. z. o. na konci) 4) 
k pozůstalosti, díl pozůstalosti samé 5). . 

a) Nutno však rozezmívati: 
a) Vedle dětí zůstavitelových a jejich potomstva dostane 

pozůstalý manžel bez ohledu na počet potomků jednu čtvrtinu 
4) Pfaff-Hofmann: 2, 729. 
5) Shora § 479, pozn. 33. - Schiffner: Grunh. Z. 25, 271 n. 
6) Což je výjimkou ze zásady vzájemnosti dědické posloupnosti zákonné. 

Pfaff-Hofmann: 2,731: naproti tomu de lege ferenda. Ehrenzweig: 
Z.ivilrechtsreform 11; jinou výjimku viz shora § 514, čís. 3; srovn. T i I s ch: 
Uber die Bedingungen der Wechselseitigkeit des gesetzlichen Erbrechtes, Ger. Z. 
1905, 192. 

1) Larcher: Uber die gesetzl. Erbfolge der Ehegatten, Ger. Z. 1883, 
čís. 39 až 43. - Pfaff-Hofmann: 2, 741n. - Schiffner: Gesetzliche 
Vermachtnisse, 70 n. - Han a u s e k: Das gesetzliche Erbrecht und Pfljchtteils
recbt der Ehegatten, 1910. - Týž: J:<'rauen als Zeugen, 14, pozn. 6. - St e rn
berg: Die Teilnovelle zum ABGB.; Ger. H. 1914, čís. 52. - Krčmář: Právník 
1915 (srovnej Ger. Z. 1915, čís. 30). - H fl n a u s e k: Das gesetzl. Erbrecht des 
Ehegatten nach den Novellen zum ABGB., 1917 (rozšířený zvláštní otisk 
z Not. Z. 1917, čís. 22 až 27). - Steiner: Erbrechtliches, Zentr. Bl. 1917, 
866 n. - Touaillon: Zur Regelung des Gattenerbrechtes, Not. Z. 1918, 
čís. 26. - Melzer: Br. Jur. Z. 1920, čís. 6, 8 až 10. - Brassloff: Zur 
Kritik des osterr. Ehegattenerbrecbtes, J. BJ.1921, čís. 7. - Novotný: Práv
ník 1902, str. 233. - Svoboda: Právo vdovské. 

2) Jenom on sám. nikoliv snad "na základě práva representačního" také 
jeho děti jako takové: shora § 514, pozn. 16. Naproti tomu manžel, který 
druhého manžela přežil, avšak zemřel, než dědictví nastoupil, transmituje 
svoje právo dědické podle všeobecných zásad (§ 537) ovšem take na svoje děti, 
třebas jsou jenom nevlastními dětmi dříve zemřelého manžela. 

a) Tedy nejen (jako podle práva římského: novela 117) nemajetné vdově. 
Na to pomýšlí dřívější znění zákona (§ 757 o. z. o). 

') Vedle dětí měl manžel dříve jenom požívací právo k dílu pozůstalosti, 
který se různil podle počtu dětí. Právní povaba tohoto nároku (právo dědické? 
obligační? a j.) byla sporná. Přehled názorů ó tom viz K r a s n o p o I s k i: 191 n. 
Proti "vlastnictví" vedle děti de lege ferenda: Hanausek: na uv. m. - 
Steiner: na uv. m. 

5) Zpráva 96 n. Schey: Teilnovelle 119 n. 
2* 
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pozůstalosti. Lhostejno je, jsou-li děti manželské, legitimované 
nebo osvojené, jsou-li také dětmi pozllstalého manžela anebo 
jsou-li jenom - třebas i nemanželskými - dětmi zemřelého 
manžela. Dětem jsou důsledkem práva representačního na roveň 
postaveni potomci dětí dříve zemřelých G). 

(3) Vedle rodičů zllstavitelových a jejich potomstva nebo 
jejich rodičů dostane manžel polovinu. 

r) Jsou-li tu vedle starých rodičů potomci zemřelých sta
rých rodičů, dostane manžel mimo to z druhé poloviny pozůstalosti 
'onen díl, který by připadl těmto potomkům. Vylučuje tedy toto 
potomstvo 7). 

b) "Ve všech případech vpočte se do manželova dědického 
podílu, co mu připadne ze jmění zůstavitelova na ~ákladě smluv 
svatebních nebo na základě smlouvy dědické" (§ 757, 1 na k.). 
Tato povinnost včítací jest odedávna právem (§ 758 o. z. o.). 
Byla však namnoze pociťována jako nespravedlivá 8). Na druhé 
straně se mělo za to, že by bylo přílišnou výhodou pro manžela, 
kdyby povinJlost ta byla úplně odstraněna. Proto byla nyní 
zvolena cesta střední tím způsobem, že se nyní započte jen to, 
co bylo zajištěno na případ smrti svatebními smlouvami nebo 
smlouvou dědickou 9), poněvadž to, avšak také jenom to je zpra
vidla míněno jako vyrovnání nároků dědických 10). Nedotčena 
zůstala ta zvláštnost práva advitalitního (§ 1258), že manžel, 
který zůstane na živu, může voliti jen mezi právem advitalitním 
a zákonným právem dědickým. Povinnost započtení platí však 
vůbec jen tehdy, není-li opačná vůle zůstavitelova zjištěna. 
Konečně má manžel, bez újmy svého dědického práva man
želského, ovšem také ještě nárok na onen podíl dědický, který 
mu po případě přísluší jako příbuznému zemřelého manžela 
(§ 750) 11). 

ti) Unger: 6, § 35, pozn. 5. 
7) Příklad: Po zemřelém manželu zůstanou manžel, otcovský děd a bratr 

mat.čin. Pozůstalý manžel dědí především jednu polovinu; druhá polovina při- . 
padne pozůstalým příbuzným třetí linie (starým rodičům); jednu polovici této 
poloviny - tedy jednu čtvrtinu - dostane děd se strany otcovy, druhou 
čtvrtinu však nedostane strýc zůstavitelův jako potomek starých rodičů se 
strany matčiny, nýbrž dostane ji také pozůstalý manžel, jemuž tudíž pHpadnou 
celé tři čtvrtiny pozůstalosti; srovn. K r a i n z: 325 n. Proti tomuto, tak daleko 
jdoucímu dědickému právu manžela: Hanausek: na UV. m. 

8) Pfaff-H ofmann: 2, 750 n. 
V) Na př. také výměnek, vymíněný ve svatebních smlouvách: Sb. 7044. 

Obvěnění: Sb. n. ř. (14) 5713. Plat vdovský: Košenina: Die Frage der Be
wertung des Witwengehaltes .... , Not. Z. 1918, čís. 25; nikoli však výnos 
voj. kauce svatební: Sb. n. ř. (16) 6376. Rovněž nikoli věno, poněvadž ne
pochází ze jmění mužova. Stejně se nic nezapočítává pH společenství statků, 
poněvadž tu právě polovina společného majetku je pozůstalostí: Kr a i n z: 326. 

10) S che y: Teilnovelle, 125 s doklady; proti tomu Han a u s e k: 14, 
pozn. 12. 

ll) S che y: Teilnovelle, 126. 
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2. "Není-li ani zákonných dědiců prvé nebo druhé linie 
(třídy), ani starých rodičů, dostane pozůstalý manžel celou po
zůstalost" (§ 757, 2). Toto Imbsidiérní dědické právo pozůstalého 
manzela nenastává tedy nyní teprve při naprostém nedostatku 
příbuzných k dědictvÍ oprávněných, nýbrž předchází dědickému 
právu určitých vzdálených příbuzných. 

3. "Mimo podíl dědický přináležejí pozůstalému manželu 
jako přednostní odkaz movitosti patřící k. manželské domácnosti, 
vedle dětí 12) zůstavitelových však jen to, co jest nutné k jeho 
vlastní potřebě" (§ 758) 13). Tento přednostní odkaz 14), který po
zůstalému manželu přísluší nikoliv jako zákonný podil dědický, 
ale přec na základě zákona, tedy nikoliv jako povinný dil a 
nikoliv vedle dědického práva testamentárního nebo smluvního 15), 
nemá za účel ani tak hmotné zvýšení dědického práva manželova, 
jako spíše uznání jeho ideelního zájmu, aby pokud možno zůstaly 
v jeho držení ony věci, se kterými ho spojuje jakýsi osobní po
měr z doby manželského společenstvi. Proto je nárok ten přiznán 
manželu též vůči dětem, v kterémžto připadě je však omezen 
na miru nejmenši. Tím, že nárok ten je označen jako přednostní 
odkaz, má býti co do nabývání, uplatňování a vyloučení podroben 
předpisům práva odkazového 16). 

4. Dědické nároky pozůstalého manžela nepřislušejí manželu, 
který byl ze své viny rozveden (§ 739, 1) 17). To plaH již tehdy, 
jestliže "zůstavitel již podal žalobu na rozluku nebo rozvod z viny 
druhého manžela a žalobě se vyhoví" (§ 759, 2). Toto přisné 
stanovisko je odůvodněno vzhledem na značně výhodnější po
stavení manžela v ohledu dědickém Hm spíše, jelikož odůvodněné 
podání žaloby proti provinilému manželu možno pokládati za 
projev úmyslu, aby tento byl vyděděn/B). Proto ovšem je na 
druhé straně přiměřeno, že rozhodnutí závisí na výsledku 

- procesu ID). 

12) "Děti" ve smyslu příbuzných prvé linie: Krainz: 327, pozn. 12; 
proti Kr č m ář: na uv. m. 

13) Jenom nářadí a jinaké věci, jichž je- třeba k veden! manželské do
mácnosti (§ 674): rozh. nejv. s., čís. 1804. 

14) Někdy "úplný", někdy .nutný" odkaz přednostní: Se h i Hn e l' : 
Gesetzliche Vermiichtnisse, § 31; proti přednostnímu odkazu vůbec: Ha
nausek: 15 n. 

15) Zpráva 103. S ch ey: Teilnovelle, 126 n.; sro"n. německý obč. zák. 
§ 1932. 

10) Zpráva 103 n. Schey: Teilnovelle, 127 n. - Krainz: 328; rozh. 
nej v. s. č. 1863; doleji § 557, čís. 1 na k. 

17) Při rozluce manželství pozbývají oba manželé dědického práva: 
§ 1266 na k. Při dobrovolném rozv:odu zůstává dědické právo nedotčeno, 
jestliže se ho manželé řádným způsobem nevzdali. Není tl·eba. aby společná 
domácnost trvala až do smrti (§ 758) ; K l' a in z: 327, proti Kr čm ář: na uv. m. 

18) F. Hofmann: Griinh. Z. 1, 566 n; proti tomu: Hanausek: 24n. 
19) Zpráva 104 n. 
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Hlava druhá: Zvláštní zákonné právo dědické. 
§ 521. 1. Dědi c ká posloupnost po duchovních 1). 

Pro pozůstalost duchovních katolické církve platí zcela 
zvláštní zákonná posloupnost dědická (§ 761), která je opět různ~i 
po duchovních světských a po řeholnících. Pro duchovní jin)Tch 
vyznání platí všeobecné předpisy o právu dědickém. 

1. Pozůstalost římsko-katolického světskeho duchovního, který 
byl trvale ustanoven a zemřel bez posledního pořízení, připadne 
z jedné třetiny kostelu, u něhož byl naposledy ustanoven, z jedné 
třetiny místním chudým 2) a z jedné třetiny příbuzným podle po
sloupnosti zákonné. Nebyl-li duchovní trvale ustanoven, připadne 
příbuzným také "kostelní třetina" (dvor . deh. z 27. listopadu 
1807, č. 828 sb. zák. s.) . Chudí příbuzní mohou v obou případech 
s povolením zemského úřadu politického dostati také "chudinskou 
třetinu" (dvor. dekr. ze 6. února 1792 a z 23. srpna 1799)3). 
Kostelní třetiny pozůstalosti biskupů a kanovníků se použije 
k účelům diecese (dvor. dekr. z 19. června 1835 pro Halič). Pro 
duchovní vojenské platí všeobecná zákonná posloupnost dědická 
(nařízení dvor. rady vál. z 20. února 1779, F. 132). Totéž platí 
pro duchovní řecko-sjednocené, pokud zůstavitel nebyl ženat 
anebo nepříslušel k vyššímu kleru (dvor. dekr. z '.d7. června 1843, 
č. 712 sb. zák. soud.). 

2. Při řeholnících nutno rozeznávati jmění, které měli než 
do řádu vstoupili, a jmění, kterého později nabyli. Pro prvnější 
platí všeobecné právo dědické 4); druhé jmení není jejich vlast
nictvím, nýbrž jakýmsi druhem peculia a připadne zpet klášteru 5). 

§ 522. 2. Nedíly selské 1). 

1. Svého času (§ 761) měly usedlosti selské připadnouti vždy 
jenom jednomu dědici, který měl ostatním dědicům vyplatiti jejich 
podíly v penězích (pat. z 29. října 1790, Č. 72 sb. zák. soud.). 
--1) H. Singer: Historische Studien uber die Erbfolge nach katholischen 
Weltgeistlichen, 1883. - Týž: Die Behebung der fur Ordenspersonen be
stehenden Beschrankungen atd. 1880, 25 n., 46 n. - Ma b 1- S che dl: čl. "Geist
Hche Verlassenschaften", St. W. B. - Otto Rechtsfiirsorgeverfahren, 20 n. -
Janisch: Erbfolge und Verlassenschaftsabhandlung nach Geistlichen, Not. Z. 
1919, č. 10, 11. 

2) Obce, kde duchovní měl prebendu: Sb. 11.457, 13.582; srovn. vsak 
n. ř. (8) 3200. Neměl-li prebendy, chudým obce, kde naposledy bydlil: Sb. 15.460. 

3) Nikoli však celou třetinu, nejsou-Ii všichni chudí: dvor. dekr. ze 
16. září 1824, Č. 2040 Sb. zák. s. 

4) Zemře-li člen Německého řádu nebo řádu maltézského, nezanechav 
poslední vůle, připadne jeho volné vlastní jmění řádu, bez újmy práva na po· 
vinný díl: patent z 28. června 1840, Č. 451, Sb. zák. s., § 13. Sb. 14.525. 

5) Sb. 11.527. 
1) PfaH-Hofmann: 2, § 761. - Ungor: 6, § 44a. - Krainz: 

328 n. - Anders: 75 n. - Krasnopolski: 195 n.; 373 n. - Barn
reither: Das deutsche Hoferecht, J. Bl. 1882. čís. 4. - TýŽ: Stammgiiter
system und Anerbenrecht in Deutschland, 1882. - Inama-Sternegg: Zur 
Reform dos Agrarrechtes, Griinh. Z. 10, 384 n . - Zuckerkandl: Das neue 
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Tento stav byl později odstraněn (zák. z 27. června 1868, Č. 79 
ř. z.). Novější agrární politika vystupuje však opět proti roz
kouskování a předlužení usedlostí selských. V tomto směru po
nechává říšský zákon z 1. dubna 1889, Č. 52 ř. z. v jistých me
zích zemskému zákonodárství, aby zvláštními předpisy vyloučilo 
·dělení zemědělských statků střední velikosti a aby stanovilo 
zvláštní dědické pfedpisy pro usedlosti selské. Takové předpisy 
byly vydány pro Cechy zákonem ze 7. srpna 1908, č. 68 z. z. 
a z 30. ledna 1920, č. 80 Sb. Zákony ty zachovávají zásadně 
volnou dělitelnost 'a stanoví toliko zvláštni předpisy pro nedily 
selské, t. j. pro takové pozůstalostní pozemky, které soud při pro
jednáváni pozůstalosti, tedy od případu k případu uzná za "rol
nické usedlosti s obytným domem". , V žádném případě však 
neznamená to omezeni svobody testovací. Jde toliko o právo 
dispositivni, jako při každém jiném zákonném právu dědickém 
(zák. z 1. dubna 1889, č. 52 ř. z., § 3)4). 

2. Zákony ty povolávají jednoho ze zákonných dědiců 
k úplatnému převzetí usedlosti 5). Cena přejímací nastupuje na 
místo usedlosti 6). O povolání rozhoduje zpravidla blízkost stupně, 
pak mužské pohlaví, konečně vyšší věk. Za okolností má pozů
stalý manžel zákonné právo přejímací 7). Dále se uznává před
nostní právo parentely, od niž usedlost pochází. Přejímací cenu 
stanoví zůstavitel 8 ) nebo dohoda spoludědiců 9) anebo soud po-

osterr. Anerbenrecht, 1889. - Marchet: Scbmollers Jahrb., 13, 1305 n. -
Týž: článek "Anerbenrecht" ve St.W.B., 2 1, 89n. - Schiff: Grundri13 des 
Agrarrechtes, 16 n. - Týž: článek "Anerbenrecht" ve St. W. B., 1 2, 91 n. -
Cerman: Eine dringende Reform des Anerbenrechtes in Bohmen, Ger. Z. 
1910, čís. 7 až 9. - Týž: Das RechtsverhiiJtnis der Erbschaftsglaubiger zu dem 
Anerbenhof nach osterr. Recht , Not. Z. 1911, čís. 10,11. - Pe t t er: Die Neuerun
gen in unserem gesetzlichen Erbrechte und das Anerbenrecht, Not. Z. 1916, o. 11. 
.- Cer man: Zvláštní posloupnost dědická v usedlosti rolnické podle zákona 
ze dne 7./8. 1908, čís. 68 z. z. - Sedláček: Pozemková reforma. 

2) a :1) odpadají pro čsl. právo. 
;) Mimo to platí předpisy o dělbě dědictví také pro smluvní nebo 

tl'stamentární posloupnost dědickou, je·li za přejatele statku ustanovena osoba 
v o. z. o. mezi zákonné dědice pojatá (§ 3 zák., čís. 6S z. z. česko z r. 1908). 

ó) Dědici se tedy nestanou spoluvlastníky, usedlost se nedělí ani nezcizí 
dražbou. Avšak dědici mohou ujednati dělbu, pokud vůbec je připustna, poně
vadž žádný z nich není ku převzetí povinen: Krainz: 331. 

0) Přejímající dědic se stává dlužníkem pozůstalosti (říš. zák. § 6). Dluž
níkům pozůstalostním ručí všichni dědici stejným způsobem podle všeobecných 
pravidel (§§ 820, 821). 

') Sb. 12.318; nal'. min. sprav. ze 17. dubna 1894, Věstník čís. 15 a 
20. září 1902, Věst. čís. 43. - Cer man: Das Aufgriffsrecht des Ehegatten 
nach der neuen Bauernerbfolge. Ger. Z. 1909, čís. 23. - Gogg: Úber die 
rechtliche Natur des Aufgriffsrechtes in Ehepakten, Not, Z. 1913, čís. 20. -
Baš: tamže čís. 21. - Anonymus: tamže čís. 22. - Gogg: tamže čís. 23.
W e i s s ber g e r: tamže čís. 22, 24; srovn. též čís. 25, 26, 2í. 

') Bez újmy práva na povinný díl: Krainz: 332. 
9) Podle volné úvahy, bez soudcovskébo práva přezkoumávacího: 

Krainz: 332; ochrana proti poškození i dodatečné dělení dědické, právo 
předkupní, zem. zák. § ll. 
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zůstalostnÍ "podle slušného zřetele, aby přejatel mohl obstáti" 
(říš. zák. § 7). Přejimateli se tudíž sice dostává jistých výhodr 
avšak výhody tj jsou spravedlivé a nedají se ciferně prokázati. 
Podíly z ceny přejímací musí každým způsobem býti stejné. 
Podíl připadající n 1:t přejimatele se jemu připíše k dobru. Podíly 
připadající spoludědicům musí přejimatel usedlosti pojistiti a dl) 
3 roklI vyplatiti (říš. ' zák. § 9). 

H I a vat ř e t í: Odúmrt (pozůstalost bez dědice). 
Unger: 6, $I !JO, - Pfaff-Hofmann: Kommentar, 2, 772 n_ 

Krainz: 337 n . - Ander s : 95 n. - Kra s nopolski: 201 n. - - Kaserer: 
Handbuch der Justizverwaltllng 4,253 n. - ~l e i s el: článek "Kaduzitiit" ve
St. W. B. - S chiffn er: Gesetzlicbe Vermiichtnisse, 196 n. - L and auer: Erb
loser Nachla/3 und Grenzen des Verwandtenerbrecbtes, Griinb. Z. 28, 161 n. 
- Zpráva 108 n. - Čelako vs k ý : Právo odúmrtní k statkům zpupným 
v Čechách (1 882). 

§ 523. 

1. "Není-li osob k posloupnosti dědické oprávněných n ebI) 
nenabude-li nikdo dědictví, připadne pozůstalost jako odllmrt 
státu" (§ 760) 1). Nové znění tohoto předpisu odstraňuje každou 
pochybnost O tom, že s.e již neuznává právo na odúmrt, které 
určitým městům nebo ústavům příslušelo na základě starších pri
vilegií 2) 3). Zároveň je tímto zněním vyjádřeno, že odúmrt je sice 
posloupností celkovou 4), nikoliv však dědickou 5). Na druhé straně. 
není nutno, aby celá pozůstalost se stala odúmrtí 6). Je možno, 
že se stane odúmrtí jenom podíl určitému spoludědici určený, 
poněvadž byl ustanoven k určitému dílu (§ 562), avšak dědictví 
nepřijal, a poněvadž tu není zákonného d ědice a také žádný od
kazovník nebo spoludědic nepoužil práva sobě příslušejícího. 
(§ 726). Jestliže však jen jediný odkazovník svého práva použije, 
je tím odllmrt vyloučena 7). 

2. Právo odúmrti nabylo zvýšeného významu 8) omezením 
dědického práva příbuzenského (§ 751). Právem, neboť za našich 

1) Pozůstalost cizince, pro kterou není dědice, podléhá zabrání stát em 
jenom, je-Ii nemovitá a leží Ii v tuzemsku (§ 300) : Me i s e I: 2. - K r a i n z : 
340; min_ nař. z 15. září 1904, čís. 103 r. z.; jinak uvoz. zák. k něm. obč. 
zák. , čl. 28. 

2) Pfaff-Hofm a nn: 2, 774n. - Landauer: 206 n. aj.; odúmrtní 
právo nemocnic a trestnic? K r a i n z: 337, pozn. 26 až 31. 

3) Zpráva 109; stejně již : Sb. 12.188. 
4 ) PfaH·Hofmann; 2. 786, 791 n. - La.ndauer: 162 n. 
5) Zpráva 109. Stejně již Unger: 6, § 90, pozn. 9. - PfaH-H o f

, mann: 2, 785 n. - Kr a inz: 338 n. - Kra s nopol s ki: 106, poza. 6 s do
klady, Sb. 15942. 

6) Beis s er: Die partielle Kaduzitiit ... , J . Fl. 1882, Cis. 10. - X. ~ 
tamže. čís. 12. - Pfaff-Hofm a nn: 2, 178 n. - Kr á l: Ger. Z. 1901. čís. 50. 

i) Arg. § 760: "nenabude-li nikdo dědictví " . Pfaff-Hofmann: 2, 670 n. 
8) Naproti tomu byly ovšem d nsavadni nej častěj š í přípa.dy odúmrtí ome

zeny tím, že dědické právo po nemanželských dětech bylo rozšířeno na příbu
zenstvo matčino. 
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dob nepramení právo odúmrti již ani tolik v ohledech liskálních, 
jako spíše v myšlence, že sociální péče, břemeno péče o jednot
livce, pokud tu není nejužších vztahů osobních, přešla s rodiny 
na veřejnoprávní svazy, zejména na stát, jemuž proto sluší při
kazovati také potřebné prostředky v míře širší 9). 

3. Odúmrt před pokládá, že pozůstalost je bez dědice. Zjistiti, 
že tomu tak jest, je úkolem zvláštního řízení 10), které může býti 
zavedeno jen k návrhu fisku ll). Pozůstalostní soud ustanoví nej
prve opatrovníka k zastupování a vypátrání případných nezná· 
mých dědiců a vybídne tyto dědice ediktem se lhůtou na celý 
rok, aby se přihlásili, jinak že pozůstalost bude prohlášena za 
odúmrt a tiskem zabrána (§ 128 nesp. pat.). Když lhůta bezvý
sledně uplynula, odevzdá soud bez projednání pozustalosti 1~) fisku 
pozůstalost (nesp. pat. § 130) 13). Fiskus není dědicem, nemá se 
proto také za dědice přihlásit 14), nemá však také tak daleko
jdoucích práv jako dědic 15). Na druhé straně přejímá sice také 
dluhy a odkazy na pozllstalosti váznoucí (§ 129 nesp. pat.), avšak 
jen potud, pokud pozůstalost stačí 16). 

4. Fisku příslušejí k uplatňování práva na odúmrt tatáž 
práva jako tomu, kdo pro sebe požaduje dědictvÍ. Fiskus, nikoliv 
také opatrovník ustanovený neznámým dědicům (nesp. pat. § 129), 
může popírati 17) platnost závěti anebo může - byla.li pozůstalost 
již odevzdána na základě neplatné závěti anebo domnělému zá
konnému dědici - podati žalobu dědickou, která se promlčuje 
v prvnějším případě ve třech letech (§ 1487), v případě druhém 
ve čtyřiceti letech (§ 1485). Opačně zůstanou dědici jeho nároky 
dědické zachovány po celou dobu promlčecí 18) (§ 128 nesp. 

O) Zpráva 108. Při novelisování o. ~. o. bylo zamýšleno pojmouti do 
zákona výslovný předpis v tomto směru, v poslední chvíli však bylo od toho 
upuštěno. (Zpráva § 136.) 

10) Boschan: Zum Vel'Íahren in Kaduzitatsfallen, Zentr. Bl. 5, 331 n. 
11) Sb. n. ř. (5) 2038, (10) 3705. 
12) Fiskus může však žádati svolání věřitelů (§ 813); výn. min. sprav. 

ze 7. července 1852. čís. 7628. - Pfaff·Hofmann: 2, 794. - Landauer: 
213. - Krainz: 339, puzn. 11. - Krasnopolski: 203, pozn. 1. 

13) Fiskus nabývá tím také povinného dílu, který zůstaviteli po případě 
napadl: Sb. 2473. 

14) Shora pozn. 5). Krasnopolski: 204, pozn. 3 s doklady, proti 
Pfaff·Hofmannovi: 2, 792n. 

15) Nenabývá ani autorského (§ 18 autor. zák.), ani patent. práva (pat. 
zák. § 18) zemřelého. Stejně nenabývá transmisí dědického práva zemřelému 
připadlého: Sb. n. ř. (1) 80. Pfaff-Hofmann: 2, 794. - Mayrhofer: 
Steht dem Kaduzitatsarar das Transmissionsrecht zu? Not. Z. 188!i. čís. 31, 
32. - Hofer: tamže 1899, č. 10; j. m. - Meisel: SL W. B. - Anders: 
Grundriíl, 71. Proti tomu: Krasnopolski: 207, pozn. 1. 

lij) "Pro viribus hereditatis": Sb. 8687; n. ř. (8) 3232. 
Ji) Sb. n. ř. (1) 386. Krasnopolski: 206, pozn. 1. - Krainz: 1:139, 

pozn. 14. 
1 .~) Promlčecí doba pro žalobu proti flsku je obyčejná; počíná dnem ná

padu dědictví: §§ 1478, 1479. 
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pat.) 10), i když fiskus se již uchopil pozůstalosti jako odúmrti. Fis
kus, který musí pozůstalost opět vydati, má však v tomto směru po
-stavení bezelstného držitele. Proti třetímu poctivému nabyvateli, 
který mezitím od fisku získal jednotlivé věci z pozůstalosti, nemá 
dědic vůbec práva žaloby (§ 824). 

5. Fiskus může odúmrt také odmítnouti 20). Tak stane se 
zejména tehdy, je-li pozůstalost předlužená. V takovémto případě 
použije se pozůstalosti k uspokojení věřitelů (konkurs: exekuce, 
·odevzdání "jure crediti"). V jiných případech zůstane pozůstalost 
v soudní správě. Je pak zlikvidována a čistá hodnota v cenných 
papírech u soudu uložena, aby konečně byla fiskem převzata 
mocí práva zadržovacího 21). V žádném případě však nenastane 
vo)n::í okupace pozůstalosti jako věci ničí (bez pána). 

Odd í I tře t í : Posloupnost testamentární. 
Pfaff-Hofmann: Kommentar 2, 61 n. - Unger: 6, §§ 8 až 28. -

Krainz: 340 n. - Krasnopolski: 44 n. - Anders: GrundriJ3, 11 n. 
§ 524. Poj e map o vah a p o s led n í hop oř í z e ní. 
1. Posledním pořízením nazývá se jednostranné "pořízení, 

kterým zůstavitel jedné nebo několika osobám odvolatelně zll
stavuje pro případ smrti svoje jmění nebo jeho část" (§ 552) 1). 
Nazývá se tak proto, poněvadž - neodvolá-li je zůstavitel -
je na snadě závěr, že je skutečně výrazem toho, co zůstavitel ve 
svých posledních okamžicích zamýšlel. Proto není smlouva dě
dická, nejsouc odvolatelna (§ 1254), posledním pořízením ve 
vlastním slova smyslu 9). "Je-li v posledním pořízení ustanoven 
dědic 3), nazývá se závětí (testamentem); obsahuje-li však jenom 
jiná opatření, nazývá se dovětkem (kodicilem)" (§ 553). Avšak 
rozdíl ten nemá pro platné právo skoro jiného významu 4) než ten, 
že pozdějším dovětkem se nutně neruší dovětek dřívější (§ 714). 

2. Při posledním pořízení, jakožto bezprostředním projevu vůle 
-----

1") I::irovn. též dvor. dekr. z 12. října 1835, čís. 90 sb. zák. soud.: 
Sb. 8561. - K.r á I: ZurFrage der Ausfolgung einer bereits inkamerierten kaduken 
Verlassenschaftsmasse an die gesetzlichen Erben, Ger. Z. 1901, čís. 50. 

20) Sb. n. i'. (5) 2038; (10) 3705; jinými slovy fiskus nenabývá odúmrti 
.ipso jure: PfaH- Hofmann: 2, 792. - L andauer: 206. - Krainz: 339. -
Krasnopolski: 204, pozn. 2 s udáním názorů odchylných. 

21) Shora § 203, ČÍS. 5. 
1) Prohlášení dědice k závěti připojené, že d ědictví přijímá, nezbavuje 

.závěť povahy posledního pořízení: Sb. 335; rozh. zo 16. ledna 1878, Ger. H. 
1879, čís. 22. - B o h u s I a v: Poslední vůle (1913). - F o II p rec h t: Poslední 
vůle (1923). - Roudní: Poslední vůle. - Togner: Časopis 192$, str. 3. 

2) Jen v širším smyslu je smlouva dědická také posledním pořízením: 
§ 1254 na konci; sro vn. též § 778. 

3) Nerozhoduje znění projevu, nýbrž vůle zůstavitele: shora § 509, 
pozn. 15. Pí'íklady .testamentů" bez "ustanovení dědice": Sb. 5151,8255,13.828 
n. i'. (8) 3256; na druhé straně n. ř. (5) 1715. 

4) PfaH-Hofmann: 2,62 n. Není věcí pozůstalostního soudce, aby 
rozhodovalo otázce, zda poslední pořízení má býti považováno za závěť'nebo 
.za dovětek: rozh. z 22. února 1916. Not. Z. 191tl, ČÍS. 7. 
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zůstavitelovy, není zastoupení možné. Proto musí taky zůstavitel "sám 
dědice ustanoviti; nemůže svěřiti jinému, aby dědice jmenoval" 
(§ 564) 5). Totéž platí o ustanovení dědického podílu 6) a o závazném 
výkladu pořízení 1). Stejně je tím znemožněna substituce pupilární 
uebo kvasipupilární 8) : "Také rodiče mohou svým dětem, i když děti 
nejsou způsobilé testovati, ustanoviti dědice nebo náhradníka jenom 
vzhledem ke jmění, které jim zůstavují" (§ 609)U). Jmenováni dědice 
nebo náhradníka jedním slovem nesmí býti dáno do vůle osoby třetí. 
Tomu by tak bylo i v tom případě, kdyby osobě třetí byla ponechána 
volba mezi několika osobami zůstavitelem jmenovanými 10), anebo 
kdyby někdo byl ustanoven za dědice s podmínkou, že třetí osoba 
svolí. Takováto opatření jsou jako by nebyla učinčna ll)' Naproti 
tomu může ustanovení dědicem býti podmíněno jednáním, které zcela 
nebo zčásti závisí na vůli osoby třetí (na př. sňatek s osobou třetí). 
Neboť v takovémto případě spočívá povolání dědice na vůli zůsta
vitelově, jenom uskutečněni na vůli osoby třetí. 

3. Za bezprostřední projev vůle zůstavitelovy nelze konečně 
pokládati takové prohlášení, které je pouhým přitakáním k ná
vrhu zllstaviteli učiněnému (§ 565). Není však takovýmto pou
hým přitakáním, jestliže zůstavitel jednoduchým přitakáním po
tvrdí poslední pořízení, které podle jeho nařízení osoba třetí se
stavila 12). Zejména stačí prosté přitakání k tomu, aby - jak 
předepsáno - byla stvrzena závěť, cizí rukou napsaná (§ 579) 13). 

H I a v a p r v á: Náležitosti posledních pořízení. 

I. Způsobilost testovací 1). 
§ 525. 

1. Poslední pořízení učiniti, měniti nebo rušiti může jen' ten, 
kdo má osobní způsobilost k tomu, t. zv. způsobilost testovací. 

5) Pfaff-Hofmann: 2, 92 n.; Sb. 6846. 
~) Sb. 9649, 13.067. 
,) Sb. 251. Jinak stran posouzení, zda je splněna podmínka: Sb. 4793 
~) Pfaff-Hofmann: 2, 235; Exkurse, 2, 137 n. - Mayr: Fesbchrift, 

1911,1,406, - Krasnopolski: 106. 
!I) I to jenom v mezích práva na povinný díl (§ 774): doleji § 566, pozn. 8. 

Avšak ustanovení náhradným dědicem zahrnuje mlčky v plném rozsahu platné 
ustanovení dědicem; § 608. Může také býti platným jako ustanovení náhradným 
dědicem pro zbytek (fideikommissum eius quod supererit) pro pHpad, že dítě -jsouc 
nezpůsobilo testovati - zemře: P faff ·H o fm ann: 2, 235 n.: Exkurse . 2, 137 n. 
- Krainz: 495. Jiného mínění: Krasnopolski: 106, pozn. 3 s doklady. 

10) Jinou věcí je výběr dědice úřadem ze "souhrnu osob": § 559 (doleji 
§ 527, čís. 1 a) a); Sb. 1547, 1806. Stejně provedení nadace "k dobročinným 
účelům": shora § 512, pozn. ll; Sb. 2423, n. ř. (6) 2280, (7) 2852. 

ll) Pro non scripto: Sb. 12.366, 
12) Příklady : Sb. 1143; rozh. z 5. února 1874, J. Bl. 1874, čís. 15; 

srovu. též Sb. n. ř. (12) 4748 a rozh. z 25. září 1917. Ger. H. 1917, čís. 47. 
13) Sb. 306, 428, 478; rozh. z 25. září 1917, Ger. H. 1917, čís. 47. -

Krasnopolski: 59. - Krainz: 3b8, proti' : Pfaff-Hofmann: 2, 155. 
1) Paff-Hofmann: 2, 100 n.; 121 n.; Exkurse, 2, 56 n. - Unger: 

6, § 9. - Krasnopolski: 48 n. - Ander s: 11 n. - Krainz: 342 n. 
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Způsobilost tato jest povšechně výronem způsobilosti k právním 
jednáním. 

1. Zpusobilí . činiti poslední pořízení nejsou: 
a) nedospěli (§ 569); 
b) choromyslní, třebas nebyli zbaveni svéprávnosti, a dočasně 

pomatení, zejména též opilí ve stavu pomatení smyslů (§§ 565, 
566) 2). Na druhé straně byly podle občanského práva osoby, 
zbavené svéprávnosti pro duševní chorobu, nezpůsobilé testovati 
také jen~m, jestliže a pokud byly skutečně na duchu choré. 
Zbavením svéprávnosti bylo toliko posunuto břemeno důkazní 
(§ 567) 3). Nyní (řád o zbavení svéprávnosti § 3) jsou však osoby, 
zbavené úplně svéprávnosti pro duševní chorobu nebo slabo
myslnost, na roveň. postaveny dětem ve věku pod sedm let a 
tudíž úplně nezpůsobilé činiti posledntpořízení 4). Choromyslní, 
zbavení svéprávnosti jen částečně, mohou před soudem ústně 
testovati (řád o zbav. svépr. § 4, 2; § 569) 5). Proto je také 
platna závěť osoby choromyslné, která není zbavena svéprávnosti, 
byla-li závěť zřízena za předepsaných opatrností ústně před 
soudem (§ 569) a je-li duševní choroba toho druhu, že by osobu 
tu bylo zbaviti svéprávnosti jenom omezeně; 

c) vojenští zběhové (§ 208 voj. tl'. zák.) 6); 
d) řeholníci 7). Tito mohou však testovati, jestliže 
a) jednotlivý řád požívá zvláštní výhody toho druhu, jako 

Německý řád (patent z 2R. června 1840, č. 451, Sb. zák. soud., 
§ 12) a řád maltezský (dvor. dekr. z 11. prosince 1795, č. 268, 
Sb. zák. soud., z 22. ledna 1818, č. 1408, Sb. zák.); 

. 2) Nestačí důkaz, že zůstavitel nevládl již plně svými duševními silami: 
Sb. 15.877. 

3) Pfaff~Hofmann: 2, 103 n. - J. Scbwartz: Exkurse, Gel'. H. 1890, 
čís. 42; Sb. 66, 6528, n. ř. 2893; jinak Sb. n. ř. (2) 712. 

4) W e II s pac her: Die Testierfahigkeit von Geisteskranken und die 
Entmiindigungsordnung, Not. Z. 1916, čís. 47. - Sternberg: Entm.-Ord
nung, Kommentar (1), 77; System (2),26,27,185 pozn. 366, 186 pozn. 368.
Tý ž: Ger. H. 1918, čís. 21; jinak úřední vysvětlivky k řádu o zbavení své
právnosti (Hermann) 107 n. Stanovisko dřívější (zajisté vhodnější) zastává 
i vůči řádu o zbavení svéprávnosti: Krainz: 342 n. 

!j) Pro závěť osoby částečně svéprávnosti zbavené platí § 569, nikoliv 
- jako před řádem o zbavení svéprávnosti - § 566 ll. Osoba taková může 
testovati, pokud je schopna rozvahy, kterou požaduje § 569. Proto stíhá bi'e
meno důkazní nyní tob o, kdo schopnost tu popírá: W e II s pac her: na 
uv. m., proti úřednímu výkladu (Hermann) : 107n.; srovn. též Touaillon: 
Not. Z. 1918, čís. 34. 

") Nezpůsobilost zběha testovati se neruší jeho naturalisací v cizině: 
Sb. 14.676. 

7) PfaH-Hofmann: 2, 121 n; Exkurse 2, 56 n. - H. Singer: Die 
Behebung der fiir .. Ordenspersonen bestehenden Beschrankungen atd. 1880. -
Bar n r e i t her: Uber das Vermiigensrecht der geistlichen Orden atd. 1882, 
51 n. - Plachý: Die Te.stierfahigkeit der Ordenspersonen, Not. Z. 189~ 
čís. 37 až 39. - S ey de 1: Uber die Privatrechtsfahigkeit der OrdensgeistIichen, 
Ger. Z. 1894, pozn. 18, ]9. 
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fl) řád byl zrušen; 
y) nebo jednotlivý řeholník sekularisován, anebo 
o) dosáhl takového postavení, že se nejeví již jako řeholník 

a které ho činí způsobilým míti majetek (§ 573)8). Redempto
risté platí za světské kněze a mají proto způsobilost testovací 
jako tito (dvor. dekr. z 9. ledna 1843, č. 670, Sb. zák. soud.). 

Odsouzení pro zločin (§ 574) a nedovolené vystěhování 
(pat. z 24. března 1832, č. 2557, Sb. zák. soud.) neplatí již jako 
důvod nezpůsobilosti testovací (zák. z 15. listopadu 1867, č. 131 
ř. z., § 5; státní :z;ákl. zák. z 21. prosince 1867, č. 142 ř. z., čl. 4.). 

2. Omezena jest testovací způsobilost: 
a) nezletilců pod 18 roků 9) a osob částečně svéprávnosti 

zbavených (řád o zbav. svépr. § 4, 2) 10). Osoby ty, "mohou 
pořizovati jenom ústně před soudem. Soud musí se snažiti, aby 
přiměřeným šetřením se přesvědčil, že projev poslední vůle je 
svobodný a že děje se B rozvahou. O projevu poslední vůle se 
sepíše zápis, k němuž se připoji sdělení o tom, co vyšlo najevo 
provedeným šetřením" (§ 569)11). Soud nesmí protokolováni ode
příti snad pro zjevnou lehkomyslnost nebo bujnost nebo z jiných 
důvodů 12). Na místo soudu může také nastoupiti notář (not. řád 
§ 70); 

b) soudem prohlášených marnotratníků 13) a osob částečně 
svéprávnosti zbavených pro opilství nebo nadužívání jedů nervo
vých (řád o zbav. svépr. § 6, 2). Marnotratník soudem prohlášený 
může pořizovati jenom o polovici svého majetku; druhá polovice 
připadne zákonným dědicům" (§ 568) 14). Naproti tomu mohou 
takovéto osoby závěť v plném rozsahu odvolati (§ 718). Když 
nemají zákonných dědiců, mohou testovati bez omezení 15). Jestliže 
mají zákonné dědice a pořídili přec o celé pozůstalosti, je závět 
přes to platna, dostanou-li zákonní dědicové polovici a to každý 
jednotlivý zákonný dědic aspoň polovici zákonného podílu jemu 

R) Podrobnosti: Krasnopolski: 51. - Krainz: 344. 
9) Pfaff-Hofmann: 2, 111 n. - Tilsch: EinfluB 173. 
10) I když se uzná testovací způsobilost osob zcela svéprávnosti zbave

ných (shora pozn. 4), tedy platí přece totéž omezení i pro ně. 
11) K formální platnosti závěti stačí udání v protokole, že zůstavitel 

prohlásil svoji poslední vůli pE plné rozvaze, bez donucení, podvodu neb 
omylu. Toto udáni je však nutné: Sb. 5895, 11.522; proti tomu: K r a i n z : 
345, pozn. 21. 

12) Pf a ff: Griinh. Z., 2, 263; proti: Z e i II e r: Kommentar 2, 442. 
13) Neplatí o osobách, stojících pod prodlouženou mocí otcovskou nebo 

poručenskou: Sb. 575. Unger: 6. § 9, pozn. 4. -- Pollitzer: Not. Z. 1884, 
Čí~. 17. - F i s che I' - C o I b I' i e: Úber dia Tastierfahigkeit des gerichtlich er
klarten Verschwenders , Not. Z. 1908, čís. 46, a j. 

14) PfaH-Hofmann: Kommentar, 2, 105 n. - Fischar-Colbrie: 
VJEl čl. uvedeném v pozn. 1~). 

1~) Unger: 6, § 9, pozn. 4. - Pfaff-Hofmann: 2,110 n. - Hofer: 
Not. Z. 1900, 175 n. - Krainz: 345, pozn. 25. 
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příslušejícího 16). Jinak se podíly dědické a odkazy poměrně 
zkrátí (§ 783). 

II. Způsobilost testovati musí tu býti v době zÍ'Ízení poslední 
vůle. Dodatečné pozbytí způsobilosti té zpravidla 17) nevadí (§ 575). 
Naproti tomu zůstane závěť osoby nezpůsobilé neplatnou, třebas 
dodatečně nabyla způsobilosti testovati (§ 576). Dodatečné potvr
zení neplatné závěti je závětí novou a tudíž vázáno na zevní' 
náležitosti závěti. Je-li v pozdější závěti třebas jen poukázováno 
na závěť neplatnou, stává se tím platnou, vyhovuje-li zevním 
formálnostem zákonným (§ 582). Uzná-li osoba, jíž by platnost 
závěti byla na újmu, neplatnou závěť, nestane se tato sice tímto 
uznáním platnou, avšak uznání to má stejný vyznam, jako by se 
osoba ona zřekla žaloby dědické.18). 

II. Pravá vůle 1). 

§ 526. 

Vůle zůstavitelova "musí býti projevena s rozvahou, vážně, 
bez donucení, bez podvodu a bez podstatného omylu" (§ 565 na k.). 

1. ,,8 rozvahou." Prohlášení se musí státi s úmyslem učiniti 
poslední pořízení. Bylo-li prohlášení poslední vůle jinak "roz
váženo", jest lhostejno. Avšak osnova závěti není ještě závětf2) . 

2. "Bez donucení, bez podvodu." Prohlášení, kterého kdo
koliv S) vymohl donucením nebo podvodem, je neplatné. 

Bez "podstatného omylu". 
a) Omyl není dán již tím, že prohhišenÍ podle svého zev

ního zjevu neodpovídá pravé vůli. "Ukáže-li se, že osoba., na 
kteron bylo pamatováno, anebo věc odkázaná byla jen nesprávně 
pojmenována nebo popsána, jest ustanovení platné" (§ 571) 4). 

b) " Omyl jest podstatným 5), zmýlil-li se zůstavitel v osobě, 
na kterou chtěl pamatovati anebo ve věci, kterou chtěl odkázati" 
(§ 570, 2). Ustanovení poslední vůle je tedy neplatné, jde-li 
o záměnu, nikoliv o pouhé nesprávné označení 6). 

!ti) Pfaff-Hofmann: 2, 110. 
1' ) Výjimky: doleji § 541, ČÍS. 1. 
18) Unger: 6, § 22 a pozn. 4, - Krainz: 346. - Krasno po I ski: 49. 
1) Pfaff- Hofmann: 2, 91 n., 113 n. - Pťersche: Irrtumslehre, 74 n_ 
2) Sb. 13.887, n ř. (3) 1179, 1211, (14) 5354, (16) 6273. - Pfersche: 

Irrtumslehre, 96 n. 
3) Nejen osoba, na kterou je v poslední vůli pamatováno; shora § 106, 

čís. 3 a 4. 
4) Proto na př. ustanovení. kterrm je pamatováno na osobo, jejíž smrt 

byla zůstaviteli známa, je platné jako ustanovení ve prospěch jejího potomstva: 
Sb. 2632. Srovnej též Sb. n. ř. (7) 2868. Proto také nemá významu, použil-li 
pisatel výrazu zůstaviteli neznámého, jestliže ovšem tento výraz kryje S6 

s pravou vůlí zůstavitelovou: Sbírka 169. 
5) Pfaff-Hofmann: 2,114 n. - Pfersche: Irrtumslehre, 86 n. 
0) Shora § 104, čís. 1. 
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c) Omyl v pohnutce působí neplatnost prohlášení jen tehdYr 
dá-li se dokázati, že "vůle zustavitelova spočívala výhradně jen 
na této mylné pohnutce" (§ 572) 7). 

Pouhý důkaz, že pohnutka, zůstavitelem uvedená, není 
splněna, nepřekáží platnosti poslední vůle; neboť zůstavitel mohl 
pravou pohnutku také úmyslně zastříti. Obráceně rozhoduje tato 
pravá (jediná) pohnutka i tehdy, není-li udána 8). 

III. Zákonité prohlášení. 
§ 527. 

1. Obsah posledníhO pořízení. 
Poslední pořízení musí obsahem a formou vyhovovati zá

konným požadavkům. 
Obsahem musí býti určité (§ 565) 1). Avšak stačí, může-li 

zdánlivá neurčitost výkladem 2) býti odstraněna S). V tomto smyslu 
stanoví zákon řadu důležitých pravidel pro řešení pochybnosti 
stran předmětu pořízení nebo stran osoby, na kterou bylo 
pamatováno. 

1. Co do předmětu 4) vyskytují se pochybnosti zejména 
tehdy, neurčil-li zůstavitel podílů pro jednotlivé dědice vůbec, 
anebo neurčil-li jich náležitě, anebo jestliže několik povolaných 
osob odpadlo a zůstavitel neustanovil nic o osudu podílů takto 
uprázdněných. 

a) Je-li povolán jediný dědic, dostane celou pozůstalost; 
je-li povoláno několik dědicu bez určení dílů, dostane každý 
z nich stejný díl (§§ 554, 555). Není-li celá pozůstalost vyčerpána 
ustanoveným podělením jednotlivého dědice nebo několika dědiců, 
připadne zbytek zákonným dědicům jako takovým (§§ 554, 556) 5), 
třebas jsou zároveň dědici testamentárními. Jenom tehdy, pro
káže-li se, že neúplné vyčerpání pozůstalosti se zakládá na omylu, 

,) Sb. 2734, 3910, 15.173. 
H) Důkaz náleží tomu, kdo platnost závěti popírá: Sb. 9845. 
1) PfaH-Hofmann: Kommentar, 2, 96 n.; 559 n.; příklady: označení 

dědice pouhým (krestním) jménem může stačiti: Sb. 7491; stejně ustanovení 
.přízně": Sb. n. ř. (17) 7054; též· ustanovení dočasného arcibiskupa: Sb. 7498 
a j.: Sb. 11.741, n. ř. (7) 2852, (8) 3002. 

2) Co do doby rozhoduje pro výklad zpravidla doba zřízení lloslední , 
vůle; nedá-Ii se doba tato určiti, rozhoduje při pochybnosti den úmrtí zůsta
vitele: dvor. dekr. ze 13. listopadu 18] 1, čís. 96l:l Sb. zák. soud. 

3) Proto není .jasnost" posledního poÍ'Ízení vůbec zvláštní náležitostí 
jeho. Smysl nejasného prohlášení nutno právě zjistiti výkladem: Krainz: 
351. Rozhodnutí sporu o výklad nemohou však zúčastněné strany ponechati 
soudu pozůstalostnímu v řízení nesporném. Sb. n. ř. (8) 3061. 

;) PfaH-Hofmann: 2, 65 n. - Anonymus: Zur Auslegung der 
§§ 555, 559 ABGB, Not. Z. 1891, čís. 40. - Mors: tamže, čís. 42. - Ofner: 
tamže, čís. 44. 

5) Naše právo nezná pravidla: Nemo pro parte testatus, pro parte in
testatus dec.cdere potest; shora § 511, pOZJl. 1. 
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takže zůstavitel podle okolností mínil zřejmě zanechati dědici 
nebo dědicům celou pozůstalost, zvýší se dědické podíly přiměřeně 
tak, aby celek byl vyčerpán (§ 556). "Jestliže mezi několika 
ustanovenými dědici jedněm se vyměří určitý podil (na př. třetina, 
šestina), druhým však se nevyměří nic určitého, dostanou tito 
zbývající pozůstalost rovným dílem" (§ 557). "Nezbude-li nic, 
nutno však s určených podílů sraziti poměrně tolik pro dědice 
ustanoveného bez vyměření podílu, aby se mu dostalo rovného 
dílu s tím dědicem, jemuž bylo zůstaveno nejméně. Jsou-li podíly 
dědiců stejné, musí tito odevzdati dědici ustanoveIiému bez 
určitého podílu tolik, aby se mu dostalo stejuého podílu jako 
jim. Ve všech jiných případech, kde zůstavitel se přepočetl, jest 
dělení provésti tak, aby vůle zůstavitelova byla splněna pokud 
možno nejlépe v poměru k tomu, co vyjádřil vzhledem k celku" 
(§ 558). "Vyskytnou-li se mezi povolanými dědici zároveň takové 
osoby, z nichž některé by bylo při posloupnosti zákonné poklá
dati vůči ostatním za jedinou osobu (na př. děti bratrovy vůči 
bratru zustavitelovu), jest je pokládati za jedinou osobu také 
při dělení podle závěti" (§ 559, 1). To platí patrně netolik0 6) 

v případě, jsou-Ii ustanoveni pouze příbuzní jedné linie za okol
ností, které by vyžadovaly dělení podle kmenů. Pravidla toho 
nelze však použíti, jsou-li ustanoveni příbuzní i s potomky 
anebo nejsou-li povoláni všichni členové jednoho kmene, anebo 
jsou-li povolaní dědicové příbuzní sice mezi sebou, nikoliv však 
se zůstavitelem 7). "Těleso, obec, souhrn osob (na př. chudí) se 
čítají vždy za osobu jedinou" (§ 559, 2). Avšak i to jsou pouhá 
pravidla výkladová 8). 

b) Uprázdněné podíly dědické podléhají někdy t. zv. právu 
na přírůstek 9), někdy připadnou dědicům zákonným. Rozhoduje 
tu domnělá vůle zůstavitelova. V pochybnosti jest míti za to, že 
dědic, na něhož bylo pamatováno určitým dílem, nemá v žádném 
případě dostati více: "Jestliže všichni dědicové jsou povoláni 
k dědictví buďto bez určení podílů anebo všeobecným výrazem 
znamenajícím rovné podělení lO), a jestliže některý z dědiců ne
může nebo nechce svého dědického práva použíti, přibude takto 
uvolněný podíl ostatním ustanoveným dědicům" (§ 560). ".Te-li 
jeden dědic ustanoven nebo několik dědiců ustanoveno s určitým 
podílem, avšak jiný dědic nebo několik jiných dědiců bez určení 
podílu, přibude uprázdněný podíl jenom jednotlivému dědici 
ustanovenému bez určitého podílu anebo několika zbývajícím 

U) Ofner: Protokolle, 1, 334. - PfaH-Hofmann: 2, 81. - Krasno
polski: 92. - Krainz: 353; Sb. 741, 2884, 13.613. 

") Krainz: 353. 
8) Unger: 6, § 15. - PfaH-Hofmann: 2, 81; Sb. 13.285, 15.966, 

n. ř. (5) 2146. 
U) Pfaff-Hofmann: 2, 84 n. 
10) Osoby, povolané "ke čtyřem stejným dílům", nejsou ustanoveny 

"určitě": Sb. n. ř. (1) 361. 
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dědicům bez určitého podílu ustanoveným" (§ 561). "Dědici 
ustanovenému s určitým podílem nepřisluší nikdy nárok na pří
růstek. Nezbude-li tedy žádný dědic bez podílu ustanovený, ne
připadne uprázdněný podíl vybývajícímu dědici, který je usta
noven s určitým dílem, nýbrž připadne dědici zákonnému" 
(§ 562). Každým způsobem předpokládá právo na přírůstek, aby 
byl dědický podíl uprázdněn, nechať povolaný dědic se zřekl 
nebo odmítl 11), nechať zemřel 12) před zůstavitelem anebo nechať 
je nezpůsobilý k dědictvÍ. Transmise tudíž vylučuje právo na 
přírůstek (§ 537) 13). Právo na přírůstek, jakožto výron domnělé 
vůle zůstavitelovy, může býti vyloučeno příslušným ustanovením 
zůstavitelovým. Tomu je tak při ustanovení dědické posloupnosti 
náhradní (substituce). Avšak dojde-li k přírůstku, pak přiri'1stá 
uprázdněný díl dědici sám od sebe a nelze účinek ten zameziti 14). 
Není k tomu třeba ani dědické způsobilosti v době uprázdnění 
podílu, ani zvláštní přihlášky dědické. S dílem, který mu přirostl, 
převezme dědic také břemena, povinnosti , a odkazy uložené od
padnuvšímu dědici, s výjimkou břemen čistě osobních (§ 563), 
k nimž v pochybnosti patří také podmínky (§ 702). Právo na 
přírůstek má místo také při dědické posloupnosti zákonné 15). 
Jenom při dědické posloupnosti po katolických světských duchov
ních platí ta zvláštnost, že uprázdněná třetina příbuzenská 16) 
připadne fisku (dvor. dekr. z 18. července 1772 17). 

2. Co do osoby: 
a) Dědic může býti Označen jenom nepřímo, vlastností 

nebo poměrem některým: ustanovení "dětí", "nejbližších příbuz
ných", "osob služebných". V takovýchto případech pomáhají 
dílem zákonná pravidla vykládací (§§ 681 až 6g3) 18), Každým 
způsobem musí se výklad snažiti, aby se dopídil domnělé vůle 
zůstavitelovy a podle možnosti uskutečnil jeho nařízení (§ 665). 

b) Má-li ustanovení dědice několikerý význam, jest usta
novení vztahovati na onu osobu, která byla zůstaviteli nejbližší 19). 
Nelze-li otázku, kdo byl skutečně míněn, zodpověděti s dosta-

11) Stačí, zdráhá-li se se přihlásiti: Sb. 1403. 
12) Sb. 820, 15.669, n. ř. (1) 361. 
1'l) Shora § 512, pozn. 5. 
14) I když břemena převyšují užitek: Pfaff-Hofmann: 2, 87. -

Krasnopolski: 93. - Anders: Grundri13 83; právo k odmítnutí pro tako
výto případ snaží se zdůvodniti: Krainz: 355 s odvoláním na Zeillera: 
Kommentar § 563; podobně T i II u Z o II a: Ger. Z. 1907, čís. 52. 

15) Sb. 1403, 3780; Unger: 6, § 38, pozn. (j. - Pfaff-Hofmann: 2, 
88 n . . - Krainz: 355. - Krasnopolski: 95 aj. 

lG) Jinak platí i tu právo na přírůstek: Sb. 7805 
11) Mahl-Schedl: St. W. B., 2 2, 246 . ...:.. Pfaff-Hofmann: 2, 89, 

pozn. 25a. 
1H) Doleji .. § 560; Sb. 1529, 13.613, n. ř. (8) 3002, (14) 5714, (17) 7054. -

Kubinger: Uber die Bedachtnahme auf die nachsten Verwandten atd., 
Not. Z.1883, čís. 8; srovn. též tamže čís. 10, 14, 15. 

I D) Sb. 7491; srovn. též 7498. 
May .. , Soustava obč. práva. 3 
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tečnou jistotou, jest částku ustanovenou rozděliti mezi osoby, 
které mohou býti míněny 20). 

c) "Zemře-li dítě před zůstavitelem a zanechá-li potomky, 
nastoupí v příčině práva dědického tito mlčky opomenutí po
tomci na místo dítěte" (§ 779). Toto právo ·nástupu má jinými 
slovy v příčině prvé linie platnost taky při posloupnosti testamen
tární. Jakožto projev tohoto práva neplatí uvedené pravidlo ani 
tu v příčině adoptivních dětí 22) dříve zemřelého dítěte ;:1). "Po
tomci" nenabudou však v tomto případě práva dědického trans
misí (§ 536), nýbrž nabývají ho na základě domnělé vůle zůsta
vitelovy jakožto dědici testamentární 24). Toto dědické právo 
potomků má proto také přednost před právem spoludědiců na 
přírůstek. Na druhé straně vylučuje prokazatelná opačná vůle 
zůstavitelova (§§ 780, 722) toto dědické pr{Lvo potomků. 

2. Obřadnosti pOSledního pořízení. 
§ 528. Přehled 1). 

Prohlášení poslední vůle víže z{Lkon na určité obřadnosti. 
Zákon požaduje jak "vnitřní" tak "zevní" formálnosti. Vnitřní 
pozůstávají v tom, že ustanovení dědicem nesmí se státi pouhým 
přitakáním k návrhu učiněnému osobou jinou (§ 565) anebo 
určením dědice osobou třetí 2). Stejně jako forma vnitřní jest 
i náležitá forma zevní zpravidla S) podmínkou platnosti testamentu 

20) Něm. obč. zák. § 2073. - Krainz: 356 a pozn. 43 (ustanovení ne
zrozeného, když se pak narodí dvojčata); jiného mínění (žádná z osob v úvahu 
přicházejících nedostane nic): U n g e r: 6, § 13, pozn. 4. - Pf a ff - Ho f
mann: 2, 116. 

21) Pravidlo neplatí tedy ze zákona, není· li osoba ustanovená dítětem 
zůstavitelovým, avšak může ho přes to býti užito v jednotlivém případě z toho 
důvodu, že se srovnává s domnělou vůlí zůstavitele: Krainz: 357. 

22) Platí však nyní stran nemanželských dětí manželské nebo nemanželské 
dcery: Totz: Zur Lehre des § 779 ABGB., Not. Z. 1903, čís. 39. - Krainz: 
357, pozn. 44. 

23) Sb. n. ř. (5) 2144; Kra sn opolski: 246, pozn. 6. 
24) Tedy jestliže zůstavitel na dítě bližšího stupně v posledním pořízení 

pamatoval, anebo jestliže by aspoň na ně byl pamatoval, kdyb y byl věděl, že
existuje, tedy také jestliže je pominul omylem (§§ 777, 778); Krain z : 357, 
proti Ungerovi: 6, § 87, pozn. 5. Srovnej Sb. n. ř. (13) 4975. 

1) Lachenbacher: Materialien zur Reform des biirgerlichen Rechtes, 
Ger. H. 1905, čís. 47, 48. . 

2) Shora § 524, čís. 2. 
3) Vyjmuty jsou obřadnosti předepsané toliko jako "opatrnost" (§ 601); 

na př. §§ 578 na konci, 580 na konci, 58\> na konci. Pfaff·Hofmann: 2, 
207. - Lhostejny jsou zejména také stav a zevní forma materiálu listiny 
(dopis, dopisnice a pod.): Sb. 274, 12.643. Han a u sek : Frauen als Zeugen, 
79, pozn. ]. - Ani označení písemnosti jako "koncept" nevylučuje její platnost 
jako závěti, jestliže jinak je úplná: Sb. 13.887; shora § 526, pozn. 2. Stejně 
nevadí nečitelnost, mohou-li aspoň znalci písma písmo rozřešiti: rozh. ze 16. čer
vence 1852, Ger. Z. 1853, čís. 86; srovn. Danz: Kiinnen Testamente mit 
Formfehlern aufrecht erhalten werden? Deutsche Jur. Z. 1909, čís. 5. - T ýž ~ 
Die Auslegung . 3, 296. 
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(§ 601) Jenom uznání zúčastněných 4) a promlčení (§ 1487) 
mohou propůjčiti platnost také závěti, která co do formy nevy
hovuje. Podle zevní formy lze rozeznávati testamenty veřejné a 
soukromé, uvnitř obou skupin testamenty písemné a ústní a 
uvnitř skupiny testamentů soukromých testamenty s výhodami 
a bez výhod (§ 577) fl. 

a) Soukromá poslední pořízení. 
§ 529. a) Poslední pořízení nepožívající výhod. 

aa) Pořízení písemná. 

1. Pořízení vlastnoruční (holografní) 1). "Kdo chce pořizovati 
písemně beze svědků, musí závěť nebo dovětek vlastní rukou 
napsati 2) a vlastní rukou svým jménem 3) podepsati. Připojiti 
udání dne, roku a místa, kde se poslední pořízení zřizuje, není 
sice nutno 4), avšak doporučuje se to, aby se bylo vyvarováno 
spOrtl" (§ 5/8). Není-li testament psán celý vlastní rukou, platí 
vlastnoručně psaná ustanovení, mají-li sama o sobě smysl 5). 
Ustanovení psaná cizí rukou platí jenom, jsou-li u nich splněny 
také náležitosti testamentu allografního (srovnej § 594). Podpis 
musí býti umsítěn na konci listiny 6); nutno tudíž podpis při do
datku opakovati; naproti tomu jsou doplňky dodatečně připojené 
v kontextu listiny původním podpisem kryty. 

2. Testament allografní (cizí rukou psaný) 7). "Poslední po
řízení, které dal pořizovatel napsati osobou jinou 8), musí vlastno
ručně podepsati. Dále musí před třemi způsobilými svědky, 

-I) Sb. n. ř. (6) 2226; shora § 525 na konci. 
5) Pfaff-Hofmann: 2, 138n. - Unger: 6, §§ 10 až 12. - Krasno

polski: 55 n. - Anders: 14 n. - Krainz: 357 n. 
1) Brock: Das eigenhiindige Testament 1900. - Roztočil: Die Mangel 

des holographen Testamentes, Not. Z. 1901, čís. 1, 2. - Hentschel: Testament 
auf einer Ansichtskarte, Jur. Z. 1916, 985. - Schwendtner: Das Testament 
im Feldbrief, Ger. Z. 1917, čís. 17, 18; srovn. rozh. z 19. prosince 1916, 
Zentr. BI. 1917, čís. 147. 

2) Nikoliv psacím strojem: Sb. n. ř. (17) 6820; jinak rozh. ze 6. listo
padu 1917; proti tomu: Eisinger: Aus der Praxis, Br. J. Z. 1921, čís. 21. 
Těsnopisem? Kladně: Krainz: 360, Strohal: Erbrecht, 1 3,106; záporně: 
Hanausek: Frauen als Zeugen, 81, pozn. 2. 

3) Stačí i křestní jméno (pi'edejméno): Sb. n. ř. (3) 1211. Ostatně 
platí tu ovšem totéž, co platí o podpisu testamentu allografního: viz doleji, 
čís. 2 d. 

-I) Proto nevadí také nesprávné datování nebo nesprávné udání místa; 
sro vn. uher. osnovu § 1583. 

5) Unger: 6, § 10, pozn. 6. - Krainz: 359; proti tomu Pfaff
Hofmann: 2, 144. - Krasnopolski: 57. - Brock: 75. 

u) Sb. 15.932, n. i'. (9) 3301; rozh. z 19. prosince 1916, Zentr. BI. 1917, 
čís. 147; srovn. též Sb. 793, 9523, 12.364, 13.887; jiného mínění S ch ti n
do r f: Die Unterschrift auf dem eigenhiindigen Testament, Not.-Z. 1918, čís. 24. 

i) Obavy stran této formy posledního pořízení a důvody pro časové 
omezení platnosti takových pořízení: Han a u s e k: Frauen als Zeugen, 99. 

R) Také psacím strojem: n. ř. (15) 5891. 

3* 
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z nichž aspoň dva musí býti přítomni současně, výslovně pro
hlásiti, že· spis obsahuje jeho poslední vůli. Konečně musí se 
také svědkové podepsati s doložkou poukazující na jejich vlast
nost jako svědků, buď uvnitř anebo zvenčí, avšak vždy na listině 
samotné, nikoliv snad na obalu. Není třeba, aby s~ědek znal 
obsah posledního pořízení 1) (§ 579). 

a) Pisatelem posledního pořízení může býti kdokoliv 9) .. 

b) Svědkové nemusí býti "dožádáni" zvláštním způsobem 10). 
Avšak musí býti přítomni úmyslně a z vůle zůstavitele 11). Musí 
býti svědky "způsobilými" 12). 

a) Absolutně nezpůsobilými býti svědky při každém posled
ním pořízení vůbec jsou (§§ 591, 592) osoby mladší osmnácti 
let, nepříčetné 13), slepci, hluší, němí. Naproti tomu jsou nyní ženy 
a členové duchovního řádu (jinak § 5910. z. 0.)14), jakož i osoby 
odsouzené pro určité zločiny ze ziskuchtivosti (jinak § 592 o. z. o. ) 
způsobilými býti svědky (§ 591 i první dílčí novela § 57 15). 

(3) Relativně, při určitých posledních poří:;r,eních, jsou nezpůso
bilými býti svědky: 

aa) osoby neznalé řeči lG) zůstavitelovy" (§ 591) při posled
ním pořízení tohoto zůstavitele 17); 

bb) osoba, na kterou je v posledním pořízení pamatováno 18) 

n) Někdejší vyloučení duchovních již neplatí: Sb. n. ř. (3) 1073. -
Pfaff-Hofmann: 2, 152 n. 

10) Sb. 2371, 6846. 
11 ) Pfaff-Hofmann: 2, 154; Exkurse, 2, 84n.; 109; Sb. 4583, 13.978, 

n. ř. (6) 2482. 
12) Ustanovení o. z. o. o způsobilosti, býti svědkem při posledním po

řízení, nejsou odstraněna civilním řádem soudním: Sb. n. ř. (2) 588. 
13) Sb. n. ř. (7) 2581: .Osoby, které pro svůj duševní stav nejsou s to , 

aby události zevního světa správně pozorovaly, v paměti podržely a dovedly 
je reprodukovati, třebas nejsou stiženy úplnou blbostí. Právě tak nežádá zákon, 
aby dotyčná osoba byla prohlášena soudem za duševně chorou." Opačně nelze 
ovšem přiznati způsobilost svědeckou tomu, kdo pro choromyslnost nebo slabo
myslnost byl (úplně nebo částečně) svéprávnosti zbaven: We II s p ac her: 
Not. Z. 1916, Č. 47; jiného mínění: Vysvětlivky k řádu pro zbavení svépráv
nosti, věstník min. sprav.; ]916, 252, které pokládají za rozhodný jedině sku
tečný stav rozmyslnosti. nikoliv zbavení svéprávnosti; stejně: K r a i n z: 361 
pozn. 18. 

14) S che y: Teilnovelle, 102. 
15) Schey: 103 n. 
10) Ne mateřské řeči zůstavitelovy nebo řeči posledního poi'ízení, nýbrž 

řeči, ve které zůstavitel akt potvrzovací provádí: PfaH-Hofmann: 2, 190. 
Proto může zůstavitel čtení a psaní neznalý, s nímž se lze dorozuměti zname
ními, zříditi testament allografní: Sb. 1225. Musí-li však testament býti pře
čten, pak ovšem rozhoduje jazyk, ve kterém je sepsán. 

11) Zákon také nepožaduje, aby zůstavitel sám znal jazyk, v němž je 
sepsána závěť jím potvrzovaná: K r a i n z: 24, 628, pozn. 31; srovn. však 
doleji pozn. 46. 

lil) nikoliv též její zákonný zástupce: Sb. n. ř. (15) 5883. 
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a blí,zcí přísluš~íci její 1U), totiž manžel, rodiče, děti 20), sourozenci, 
jakož i osoby v témže stupni sešvagřené 21), pak členové domác
nosti na plat ustanovení 22) - stran pozůstalosti jím určené, 

"Aby ustanovení takové bylo platné, jest třeba, aby buď 
bylo zůstavitelem vlastnoručně napsáno, anebo bylo potvrzeno 
třemi svědky různícími se od osob uvedených" (§ 594) 23). Zrušena 
je však (cís. nař. z 6. ledna 1860, č. 9 ř. z.) relativní nezpůsobi
lost nekřesťanů ke svědectví při posledním pořízení křesťana 
(§ 593) 24). 

Všecky osoby, které nejsou prohlášeny výslovně za nezpůso
bilé, jsou způsobilými svědky, zejména též pisatel posledního 
pořízení (§ 581). Svědkové nemusí zůstavitele osobně znáti 25), 
avšak musí býti s to, aby (jako při ústním testamentu - § 585) 
mohli potvrditi, že v osobě zůstavitelově se nestal omyl nebo 
podvod. 

e) Zůstavitel musí vyslovně před 2G) třemI svědky, z nichž 
aspoň dva musí býti přítomni současně, potvrditi, že listina je 
jeho poslední vůlí. To bylo sice nyní proti pochybnostem dříve 
panovavším 27) postaveno na jisto 28). I nyní však nutno pamatovati 
na to, že hranice mezi prohlášeními výslovnými a prohlášeními 
mlčky učiněnými je nejistá (§ 863), poněvadž tu rozhoduje 
stupeň zřejmosti 29). 

él) Vlastnoruční podepsání závěti zůstavitelem se děje při
pojením jména ilO) anebo nemůže-li (neumí-li) zůstavitel pro ne-

lV) Bez významu je poměr k zůstaviteli a poměr svědků mezi sebou; 
Sb, n. ř. (10) 3937; Krainz: 362, pozn. 29. - Krasnopolski: 72. -
Anders: 17. • 

20) Také nemanželští a adoptivní rodiče a nemanželské a adoptivní děti. 
Netoliko rodiče a děti, .ale též (§ 42) vůbec předkové a potomci: Krainz: 
361, pozn. 24, proti tomu Sb. 13.120 a K r a s n o pol s k i: 72. 

21) Také zeť, třeba po. smrti manželčině a když se opět oženil: Sb. n. i'. 
(16) 6635. 
. 22) K pojmu "členové domácnosti": jednak Sb. n. ř. (5) 2028, ,ll) 4157, 
Jednak Sb. 4453. 14.268. . 

23) Jud. 55: je jenom "zapotřebí. aby tH osoby cd oněch se různící 
poslední vůli podepsaly, nikoliv aby slyšely, jak zůstavitel poslední vůli ústně 
potvrzuje". - Pfaff-Hofmann: 2, 193 n; Exkurse, 2. 121 n. 

H) Nařízení má (§ 2) zpětný účinek: Krasnopolski: 69, pozn. 5. 
25) Sb. 1604, 12.024. 
2B) Každému svčdku musí býti předložena ona listina, která má býti 

stvrzena, nikoliv jen jiná listina téhož znění: Sb. n. ř. (2) 607, (11) 4475, 
(13) 5242. 

27) P faH-Hofmann: 2,155 n. - Krasnopolski: 58 n. 
2") Zpráva, 84. Ustanovení to (§ 879) má jakožto "autentická inter

pace" zpětnou účinnost: 3. dílčí novela § 58; srovn. Spoeck: Not. Z. 
1917, čís. 21. . 

2V) Shora § 100, čís. 2. - K r a i n z: 364 n.; srovn. Sb. 562, 982, 1327, 
4778, 15.163. n. ř. (1) 330, (ll) 4475. Důkaz, že ústní potvrzení se stalo, může 
býti proveden kterýmkoliv způsobem, tedy nikoliv snad jen výpovědí svědků 
jako při důkazu ústního pořízení (§ 586; doleji § ()30,~Čís. 3): Sb. n. ř. (12) 4787. 

30) Platnosti posledního pořízení není na překážku, byla-li zůstaviteli při 
podepsání vedena ruka: Sb. 4162. Podpis se však musí státi "jménem": Sb. 6337. 
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znalost 31) anebo neduh 82) psáti 33), připojením znamení ruky. 
Podpis může zůstavitel připojiti kdykoliv 34), znamení ruky za 

,přítomnosti všech tří svědků (§§ 579, 580). Naproti tomu je 
jenom věcí opatrnosti 35), připojí-li svědek jméno zůstavitelovo 
k jeho znamení ruky (§ 580) anebo dá-li se jeho znamení ruky 
soudně nebo notářsky ověřiti (civ. řád soud. § 294). Podpis pís
meny hebrejskými platí jenom jako znamení ruky (dvor. dekr. 
z 19. února 1846, č. 938, Sb. zák. A.). Listiny, tedy též závěti 
v hebrejské řeči nebo v hebrejském písmě jsou zmatečny (dekr. 
dvor. kanc. z 22. října 1814, čís. 1106, Sb. z. s.) 36). 

~) Svědkové musí podepsati listinu samu a to s dodatkem 
poukazujícím na jejich vlastnost jakožto svědků. Svědkové musí 
tedy - na rozdíl od zůstavitele - býti způsobilí se podepsati 37). 
Stačí podepíší-li se jako "svědkové" 38) ; takovýto dodatek je však 
podmínkou platnosti závěti 39). Podpis musí býti připojen po 
ústním potvrzení 40) listiny zůstavitelem a ještě než zůstavitel 41) 
zemře. 

I) "Nemůže-li pořizovatel pořízení přečísti 42), jest nutno, 

31) Vyjímaje případ neduhu - srovnej doleji pozn. 32 - není přípustno " 
aby znamení ruky bylo připojeno osobou psaní znalou: Sb. 6337. 

32) Sb. 549, ]4.30i:l; rozh. z 20. listopadu 1917, Zentr. Bl. 1918, čís . 290. 
33) "Psáti", tudíž podepsati. Aby zůstavitel měl dále sahající znalosti 

psaní, zákon nežádá: Sb. U.30i:l; E i singe r: Aus der Praxis , Not. Z.1917, čís 30. 
3~) Sb. n. ř. (9) 3331; Krainz: 363; jiného mínění (dříve než se pode

píší svědkové anebo aspoň dříve, než zůstavitel potvrdí listinu jako svoji po· 
slední vůli): Unger: 6, § 10, po zn 3. - Pfaff-Hofmann: 2, 152, 157. -
Krasnopolski: 58; Sb. 4148, 16.087 . .Třebas ne v pořádku uvedeném 
v § 579, tedy přece v takovém be'zprostřeilním časovém sledu, aby všecka tato 
jednání se jevila jako jednotný akt": rozh. nejv. s. čís. 1896. 

35) F. Mayer: Ger. Z. 1897, čís . 23. - Tilsch: Einflu!3, 176; jiného 
mínění: S c h us ter -B o n n ot: ZivilprozeBrecht, § 5], pozn. 6. - B aš: Not. Z. 
1899, čís. 3 a 13; srovnej stran podobné pochybnosti podle staršího práva, 
způsobené směšováním otázky důkazu a formy: Pfaff-Hofmann: 2, ]48 n. 

:lO) P o II a k: ZivilprozeBrecht, 583, pozn. 16, má za to . že tyto předpisy 
byly zrušeny uvozovacfmzákonem k civ. řádu soud., čl. I; proti tomu 
Krasnopolski: 57, pozn. 4. 

31) Znamení ruky nestačí: Sb. 1188, 1261. Rovněž nestačí, připojí-li jiný 
svědek jméno svědka písma neznalého: Sb. 13.119; srovn. 14.30'1. 

3~) Tak již dí'íve Sb. 4148, 7546; nyní znění zákona: Zpráva 84. 
39) Tak již dříve Sb. 15.687; nyní (se zpětnou účinností: 3 dílčí novela, 

§ 58) slovné znění zákona: Zpráva 840. Stačí však dodatek, připojeuý předem 
pro všecky svědky: "jako svědkové": Sb. n. ř. (17) 6967; rozh. z ll. dubna 
1917, Not. Z. 1917, čís. 47 a 1918, čís. 1; srovn. dále rozh. z 19. února 1918, 
J. Bl. 1918, čís. 20; z 1. října 1918, Zentr. Bl. 1919. čís. 75; z 15. října 1918, 
tamže, čís. 189; čsl. rozh. z 28. listopadu 1920, B. J . Z. 1921, přil. čís. 25; 
F i s cher - Col b rie: Die Unterschrift des Testamentsy.eugen nach § 579 ABGB., 
Ger. Z. 1919, čís. 5. - Krá i n z: 366. 

40) Sb. n. ř. (2) 607. 
41) Unger: 6, § 10, pozn. 5 ; není však nutno, aby se podpis stal 

v přítomnosti zůstavitele. - Krainz: 365, pozn. 58; proti tomu Pťaff-
Hofmann: 2, 157. I 

42) Osoby čteni neznalé a slepci: Sb. M9. Je možné vlastnoruční (holo
grafn!) pořízení slepce? Kladně: Pfaff-Hofmann: 2, (161). - Hanausek: 
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aby si dal písemnost přečísti 43) jedním ze svědků za přítomnosti 
druhých dvou svědků, kteří byli neznali její obsah, a aby pak 
stvrdil, že písemnost tato se shoduje s jeho vůlí. Pisatel posled
ního pořízení může sice v takovýchto případech býti zároveň 
svědkem, avš!lrk, nemůže-li pořizovatel pořízení čisti, nesmí pisatel 
pořízení býti předčitatelem jeho" (§ 581). To jest novotou, která 
má zabrániti klamu, jinak snadno možnému, když pořizovatel 
nemůže čísti 44). Vyžaduje se, aby ostatní svědkové četli sebou, 
anebo aby písemnost přečetli dříve, anebo aby dozírali ke čtení, 
aby tak bylo zjištěno, že to, co bylo předčítáno, souhlasí s tím, 
co je napsáno 45). Proto musí pořízeni pořizovatele, který nemůže 
čísti, býti sepsáno v jazyce, kterému pořizovatel rozumí 46). 

3. Zanedbal-li zůstavitel některou z náležitostí zde přede
psaných, pokud není výslovně pouze doporučena jako opatrnost, 
je poslední pořízení neplatné" (§ 601)47). Také "pořízení zůstavi
tele poukazem na lístek nebo na písemnost, má účinek jen tebdy, 
je·li písemnost taková opatřena všemi náležitostmi, jichž je třeba, 
aby projev poslední vůle byl platný 48). Jinak lze takovýchto 
písemných poznámek, na které zůstavitel poukáže, použíti jenom 
k výkladu jeho vůle" (§ 582)49). Tak zvaný testament mystický 50). 
Avšak platnost listiny, zůstavitelem dovolávané, závisí patrně.jen 
od zachování formalit zevnějších, viditelných. Jinými slovy: 
listina taková stane se tím, že na ni je v pozdější závěti pou
kázáno, platnou, byla-li svého času zřízena ve stavu způsobilosti 
testovací. Na druhé straně není třeba, aby zůstavitel (a svědkové) 

Frauen als Zeugen, 83, pozn. 6; záporně: Lautner: Not. Z. 1918. čís. 36. -
O vlivu konkurujících neduhů: Pfaff-Hofmann: 2, 161, 176. - Hanausek: 
74, pozn. 7. 

-13) Předčítání není tř-eba, může-li pořizovatel čísti, ale nemůže-li psáti 
(§ 580) : Sb. 1327, 12.678. 

-ll ) Zpráva 85; proti tomu Ehrenzweig: J. Bl. 1908, čís. 5; sro vn. 
Han a u s e k: Frauen als Zeugen, 82, pozn. 4 . Pí'edpis ten neplatí pro pořízení 
veřejné: Rubner: Not. Z. 19ľ1, čís. 12; srovn. tamže, čís. 10,14. - Nedo
ID a n s ký: Pravník II., str. 22, XIX., 774. 

45) Sb. 1888. Stačí však možnost nahlédnouti élo listiny, takže před
čitatel se nemohl odvážiti, aby pi'edčítal něco jiného, než co bylo napsáno: 
Sb. 968, 3277, 7536, 13.133, n. ř. (2) 712; proti tomu: Pfaff-Hofmann: 2, 
161, pozn. 40. 

-lij) Sb. 13.494; Pfaff-Hofmann: 2, 162. 
41) Pfaff-Hofmann: 2, 2117 n.; shora § 528,. pozn. 3. 
48) Poměr několika pořízení, která jedno na druhé neodkazují, upravují 

.§§ 713 až 715: doleji § 540, čís. 3 a. 
-1 0) Bylo-li dědici uloženo, aby pozůstalosti použil k účelu v dopise uve

deném, anebo je-li bližší provedení nadace, zřízené posledním pořízením upra
veno ve zvláštní li!l.tině , není třeba, aby onen dopis nebo ona listina měly ná
ležitosti závěti: Sb. 7498, n. ř. (3) 1236; srovnej též n. ř. (13) 4969. Stejně 
jest za okolností co do výkladu bráti zřetel také na ústní projevy zůstavite
lovy: Sb. n. ř ... (16) 6484i. Pfaff-Hofma~.~: 2, 165. - Danz:. Auslegung, 
3, 283. - Kralnz: 352; Jmak rozh. z 28. zan 1915. Not. Z. 1916, cis.29. 

50) Unger: 6, § 13, pozn. 8, 9. - PfaH-Hofmann: 2, 164 n. -
Krainz: 366. - Anders: 23. - Krasnopolski: 35. 
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zvláště podepsal(i) každý oddělený jednotlivý list téhož posled
ního pořízení 51). 

4. "Zpravidla platí jeden spis jen pro jednoho pořizovatele" 
(§ 583, 1). Společná závěť je tedy zpravidla neplatná 52). Výjimka. 
je připuštěna jenom pro manžely (§ 583, 2) 53). "Manželům je 
dovoleno ustanoviti za dědice sebe navzájem nebo jiné osoby 
v téže závěti" (§ 1248, 1). Toto právo mají také již snoubenci; 
platnost závěti je tu však podmíněna tím, že dojde ke sňatku (dvor. 
dekr. z 25. června 1817). Společná závěť není smlouvou svatební 
a není proto vázána na formu smluv svatebních 54). Společná 
závěť může se omezovati 55) na povolání osob třetích, anebo může 
jako závěť vzájemná obsahovati vzájemné u.stanoveni obou man
želů 56). Při společné závěti se vyžaduje jen, aby náležitosti závěti 
byly zachovány jednou. Avšak forma, jíž je užito, musí býti 

, způsobilá, zahrnouti oba projevy vůle. Závěť společnou lze tedy 
zříditi vlastní anebo cizí rukou 57). Avšak jakožto závět vlastno
ruční vyžaduje závěť společná, aby každý z manželů sepsal vlastní 
rukou část jeho se týkající a aby oba manželé společný spis spo
lečně podepsali. Zřizují-li manželé společnou závěť jako allografní 
.(cizí rukou psanou), je třeba, aby oba manželé závěť u přítom
' nosti svědků jako svoji poslední vůli potvrdili a aby oba manželé 
společně se svědky (každý jednou) závět podepsali5~). Jednotnost 
aktu však nepřekáží tomu, aby závěť společná byla platnou 
jenom nebo alespoň stran jednoho z manželů 59). 

51) Toho zákon nikde nepožaduje jakožto náležitosti formální. Avšak 
bude ovšem věcí důkazu, prokázati, že jednotlivé listy patří dohromady. Proto 
se doporučuje, aby každý jednotlivý list byl podepsán, anebo aby jednotlivé 
listy byly sešity anebo uschovány ve společném uzavřeném obalu: Pf a ff - H o f
mann: 2, 148n. - Krainz: 367. 

52) Sb. n. ř. (6) 2371. Také soudní společný testament osob, které nejsou 
manžely: Sb. 10.605. 

53) Unger: 6, §21. - PfaH-Hoffmann: 2, 165n.; Exkurse . 2,100n. 
- Krasnop ol ski: 95 n. - Krai nz: 375 n. - And ers: 37 n. - F ischer ~ 
Zur Lehre von den gemeinschaftl. Testamenten der Eheleute, Arch. flir biirgerl. 
Recht, 6, 54 n. - G o I dma n n: Das gemeinschaftliche Testament, Gruchots BEi
trage, 48,64 n. - R e i che I: Zur Lehre vom gemeinschaftlichen Testament, 1915. 

5-1) Rep. nál. 99 (Sb. 7049); Nowak: Ger. Z. 1874, čís. 47, 48. 
55) Pfaff-Hofmann: 2,167 a j.; jinak Fried: NotZ. 1893, čís. 47. 
5G) Samozřejmě lze také v takovémto případě činiti opatření ve prospěch 

osob třetích. Je-Ii povolán k dědictví manžel, který druhého pf'ežije, a je-]) 
osoba třetí povolána k dědictví po onom manželu, může ustanovení této osoby 
třetí býti myšleno jako ustanovení dědice náhradného anebo i jako ustanovení 
pozdějšího dědice; v pochybnosti platí asi toto poslednější: Sb. 4324, 4701, 
4977, n. ř. (2) 479; srovnej Baš: Not. Z. 1907, čís. 9. - Krainz: 377. Je-li 

. na osobu · třetí pamatováno odkazem, může odkaz ten platiti buď jako odkaz 
manžela, který dŤíve zemře anebo jako odkaz každého z manželů z polovice. 
V pochybnosti platí patrně prvnější: Sb. 11.869. n. ř. (8) 3228. -Krainz: 377n. 

51) Také jako veřejná závěť, nikoli však jako ústní závěť soukromá ~ 
Pfaff-Hofmann: 2, 166. 

5~) Sb. n. ř. (9) 3417. 
59) Proti Sb. (9) 3417: Pfaff-Hofmann: 2, 166. - Krainz: 376, 

pozn. 13. - Krasnopolski: 97. 
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§ 530. 
bb) Pořízeni ústní. 

"Zůstaviteli, který nemůže nebo nechce šetřiti náležitostí 
nutných k pořízení písemnému, jest volno, zříditi pořízení ústní" 
(§ 584) 1. "Kdo pořizuje ústně, musí svoji poslední vůli pro
hlásiti vážně před třemi způsobilými svědky, kteří jsou současně 
přítomni a kteří jsou s to potvrditi, že v osobě zůstavitelově se 
nepřihodil ani omyl, ani podvod" (§ 585, 1). 

1. Zůstavitel musí ústně 2) "vážně prohlásiti svoji poslední 
vůli". K tomu nestačÍ, prohlásí-li sepsanou listinu za svoji po
slední vůli, třebas listina ta byla dříve osobou třetí předčítána. 
Proto nelze písemnou závěť, která jako taková je formálně 
vadna, tímto způsobem zachovati v platnosti jakožto závěť ústní 3). 
Může se však tak státi tím způsebem, že zůstavitel obsah listiny 
za přítomnosti svědkll ústně zopakuje jakožto svoji poslední vůli, 
třebas zamýšlel zříditi závěť písemnou 4')-

"Není sice nezbytné, ale jest opatrné, aby svědkové pro 
usnadnění paměti si poznamenali buď společně anebo každý 
zvláště pořízení zůstavitelovo, anebo aby je dali pokud možno 
nejdříve jinou osobou poznamenati" (§ 585) 5). Stalo-li se tak 
ve společném spise všemi svědky podepsaném, prohlásí se po 
smrti zůstavitelově takováto tak zvaná "písemně osvědčená ústní 
závěť" tak jako závěť písemná. Jinak musí pozůstalostní soud 
z úřední povinnosti svědky vyslechnouti a vyhlásiti pak soudní 
zápis O tomto výslechu (nesp. pat. § 65). 

3. "Poslední pořízení ústní musí býti na žádost kohokoliv, 
jenž má na tom zájem, potvrzeno shodnou přísežnou výpovědí 
oněch tří svědků, anebo - kdyby jeden z nich nemohl býti 
přísežně vyslechnut - alespoň přísežnou výpovědí ostatních 
dvou i jinak jest takovéto poslední pořízení bez účinků" (§ 586). 

1) "Samozi'ejmost", · "trivialita": Pfaff-Hofmann: 2.169. - Mayr: 
Festschrift, 1911, 1, 401. Nebezpečnost toho a obavy proti tomu: Hanausek: 
Frauen als Zeugen, 9l n., 94., pozn. 5. 

2) Němí - řečí posunkovou: Sb. 14.415. - U n g e r: 6, § 10, pozn. 10; 
proti tomu: PfaH-Hofmann: 2, 172 n. 

3) Unger: 6, § 10, pozn. 10. - Pfaff·Hofmann: Kommentar, 2, 
139, 171; Exkurse, 2, 69 n. Proto nelze také žádati za výslech svědků podle 
§ 65 ne~p. pat. za tím účelem, aby písem:qá závěť, která byla sice vyhlášena, 
která však pro nedostatky formální je neplatna, byla zachována v platnosti 
jakožto závěť ústní: Sbírka 163; jinak rozh. 15. října 1919, P. J. Z., 1922, 
č . 9, str. 256. - Hassmann: Právnfk 1909, str. 405. 

~ ) Sb. 44, 367, 1627, 2322, 3147, 4025, 4823, 6287; 7079, 7145, 13.119, 
15.687, 15.708,16.087, n. ř. (3) 1010, (6) 2371, (16) 6471. - Krainz: 367; 
naproti tomu Unger: 6, § 10, pozn.12. - Pfaff-Hofmann: 2, 130; 
171 n.; Exkurse , 2, 68 n. - Hanausek: Fr9uen als Zeugen, 93, pozn. 3; 
Sb. 1600, 4583, n. ř. (7) 2581; proti tomu, aby bylo použito dvor. dekretu ze 
14. února 1846, ČÍS. 933 Sb. z. s. a prp názor opačný: K r a i n z: 368. -
Krasnopolski: 68 . 

5) Sb. 10.298; jiného mínění: R., Not. Z.1888, čís. 27. - Baltinester: 
tamže, čís. 30; proti tomu Krainz: 369, pozn 9. 
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Z úřední moci vyslýchají se svědkové jenom nepřísežně (dvor. 
dekr. z 12. srpna 1812, č. 1002 Sb. z. s.). Přísežný výslech se 
koná jen k ná,vrhu osoby zúčastněné (nesp. pat. § 66) 6. Stačí 
však přísežná výpověď dvou svědků, nelze-li třetího svědka 
z jakéhokoliv důvodu - na př. poněvadž podle zásad práva 
procesního (§ 336 civ. řádu soud.) nesmí býti vzat do př:ísahy 
- vyslechnouti přísežně 7). Potvrzení př:ísežné má "mezi všemi 
osobami při pozůstalosti zúčastněnými moc důkazu" (nesp. pat. 
§ 67). Nahrazuje proto také procesuálně důkaz v příčině všech 
ěchto osob 8). Na druhé straně lze důkaz posledního pořízení 9) 

provésti jen tímto způsobem. Toto "potvrzení" je nyní 10) nále
žitostí formální 11), nikoliv pouze pravidlem průvodním. Avšak 
tři roky po vyhlášení nepřísežných výpovědí není již možno závěť 
zvrátiti (§ 1487). Závěť platí pak nadále jakožto formální závěť 12), 
bez újmy možného protidůkazu, který jest volně hodnotiti. 

§ 531. (1) Pořízení požívající výhod. 

1. Výhody platí pro poslední pořízeni 1) při plavbách, v místech, 
"kde panuje mor nebo jiná nákaza obecná" a při závětích vojenských. 

a) Plavbami (§ 597) jest rozuměti jenom plavby na moři, 
nikoliv též plavby na vodách vnitrozemských 2). 

b) Nákazami obecnými (§ 587) jest rozuměti vůbec epi
demie 3), avšak - jak tomu patrně svědčí poukaz na mor - jenom 
epidemie těžké 4). Stačí, panuje-li epidemie v dotyčném místě 5), 

ti) Také tehdy, jestliže se tvrdí, že nalezená udánlivá písemná závěť je 
toliko nzaznamenáním" závěti ústní: Sb. n. ř. (12) 4605. 

,) Nemůže-li se však jeden ze svědků upamatovati na to, co zůstavitel 
ustanovil, je závěť neplatna: Sb. 3160, n. ř. (9) 3306; jinak 15.083. Naproti 

. tomu nevyžaduje se k platnosti závěti, aby výpovědi svědků doslova se shodo
v!1ly: Sb. 7491, 8184, n. ř. (6) 2371. Každým způsobem rozhoduje jenom vý
pověď svědků, nikoliv výklad jejich: Sb. 218. 

8) PfaH-Hofmann: 2, 174, pozn. 20. 
9) Nikoliv též důkaz neplatnosti pořízení: nesp. pat. § 67; Sb. 

2884, 13.661. . 
10) Tato otázka, která se stala spornou zřetelem na § 272 c. ř. s. (viz přehled 

názorů a doklady: Krasnopolski: 65n. - Liebel'mann: Ger. H.19U6, 691) 
je nyní rozřešena no vým zněním § 586, zejména též citací § 601 v § 584: 
Zpráva, 85. - Stern berg: Die Teilnovelle zum ABGB., Ger. H., 1914, čís. 51. 

11) Tak již T i I s ch: Einflulj der ZivilproBgesetze; 177 n.; proti tomu de 
lege ferenda: Wellspacher: Ger. ·Z. 1909, čís. 46. 

12) Krainz: 370; námitky de lege ferenda: Hanausek: Frauen als 
Zeugen, 85 n. 

1) Také pro pořízení ústní: Sb. 367. 
2) Krainz: 371. - PfaH-Hofmann: 2, 202; jiného mínění: An

ders: 18; naproti tomu Krasnopolski: 75. 
3) K pojmu nákazy: Sb. n. ř. (13) 4979. Nakažlivá nemoc z1ístavitelova 

nestačí: Sb. 9718. 
4) Na př. cholera: Sb. 367; ne však neštovice: Sb. 9718; souchotiny: Sb. 

n. ř. (10) 3657; (13) 4979. 
5) V tom směru nerozhoduje jenom mínění lékařské, nýbrž též panující 

mínění veřejné: Sb. 367, 718, n . .1'. (10) 3657. 
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třebas dům zůstavitelův anebo on sám zi'tstal ušetřen 6). Výhoda 
přísluší též osobám kontumacovaným, které onemocněly v ústavech 
kontumačních (policejní řád morový z 3D. června. 1837, § 71). 

c) Osobami vojenskými výhod požívajícími (§ 600) jsou 
osoby vojenské aktivně sloužíCÍ nebo v invalidovně zaopatřené 
jakož i osoby, sloužící za války u pozemního vojska anebo sloužící 
_ třeba v míru - na lodi válečné 7). 

2. Výhoda spočívá v tom, že za svědky se připouštějí 
osoby čtrnáctileté (§ 597), že počet svědků je snížen na dva 
(§ 598) a že se nevyžaduje současné přítomnosti svědkú při ne
bezpečí nákazy (§ 598) ~), ve válce a na lodích konajících 
službu jak ve válce, tak v míru. 

3. Pořízení výhod požívající jsou však co do své účinnosti 
omezena časově. Pozbývají účinnosti (§ 599) šest měsícú po 
skončení plavby 9), po veřejně vyhlášeném zániku epidemie, po 
vystoupení z aktivní služby vojenské, po vyhlášení míru anebo 
po přeložení zůstavitele (pro jeho osobu) do mírových poměrů. 
Propuštění osoby vojenské trestem vyslovené zbavuje závěť plat. 
nosti ihned vyhlášením propuštění. Nastane-li stav privilegovaný 
za trvání šestiměsíční lhůty znovu, přerušuje se lhúta, takže ji 
jest čítati znova. 

b) Poslední pořízení veřejná. 

§ 532. Poj em a povaha. 

1. Poslední pořízení veřejná jsou taková, která se znzují 
před soudem nebo před notářem 1), anebo která jsou odevzdána 
soudu nebo notáři za takových okolností, že tím nabývají povahy 
listin veřejných. To jsou závěť soudní a závěť notářská nS pů
sobností posledních pořízení soudních " (not. řád § 70) 2). Soud 
musí býti složen ze dvou přísežných osob soudních, z nichž jedné 
přísl~ší úřad soudcovský v místě, kde pořízení se činí 3). Nemusí 
to vsak býti přednosta soudu. Druhá osoba soudní, protokolista, 
může býti nahrazen dvěma svědky testamentárními (§ 589). 
Notář musí přibrati druhého notáře anebo dva svědky. Osoby . 

u Unger: 6, § 11, pOZD. l. 
7) Sb. n. ř. (6) 2482. 
8) Pořizovatelem, nikoliv svědky mezi sebou: Sb. 367; proti tomu právem 

Kr a i n z: 371, pozn. 15. 
a) Kdy je ukončena? Pfaff-Hofmann: 2, 204. 
J) V notářské závěti viz zejména: Pfaff-Hofmann: 2,176 n.; Ex:

kurse, 2, 113 n. - Anonymus: Not. Z. 1875, čís. 10. - Richter: Pro 
Mitteilungen, 1881, 178 n. - BaItinester: Not. Z., 1885, čís. 45; 1890, 
čís. 32.- Felzmann: tamže, 1891, čís. 28až31.- Fried: tamže. čís. 43.
L.: Die Frage der Testamentsform nach dem Entwurfe der neun Not. Ordg., 
bmže, 1912, čís. 12. - Novotný: Právník 1907, str. 521. 

2) Pokud tak ustanovují státní smlouvy, jsou také konsulární úřady 
oprávněny přijímati závěti. 

3) Osobou druhou může býti také jen diurnista pod přísahou: Sb. 15.479. 
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soudní (§ 589) a notáři (not. řád. § 70) musí býti zpúsobilými 
svědky testamentárními. Je-li pořizovatel hluchý nebo němý a 
zároveň nezpúsobilý psáti, musí notář mimo to přibrati jednoho 
nebo dva důvěrníky, kteří znají posunkovou řeč pohzovatele 
(not. řád §§ 60, 61)4). Veřejnou závěť možno zříditi ústně nebo 
písemně (§§ 587, 588; not. řád § 70). 

2. Veřejnou závětí není závěť ve formě notářského aktu 5). 
Závěť taková je závětí soukromou, o níž se zřídí akt notářský; 
tento je podroben předpisům platným i jinak o aktech notář
ských (not. řád § 52' n., zejména § 56 lit. a) a § 56, 2) 6). Závěť 
je v takovémto případě vázána na náležitosti soukromých po
sledních pořízení; avšak trojice svědků testamentárních může 
býti nahrazena dvěma notáři k testamentárnímu svědectví způ
sobilými (not. řád § 67). 

§ 533. 

a) Veřejná závět písemná. 

Veřejná závěť písemná se zřizuje tím, že pořizovatel soudu 
nebo notáři osobně odevzdá písemné pořízení, jím aspoň vlastno
ručně podepsané (§ 587; § 70 not. ř.). 

1. Osobní odevzdání jest součástí zřizovacího aktu, nepři
pouští se tu tedy zastoupení zmocněncem. Naproti tomu může se 
soud nebo notář, je-li to nutné, odebrati k pořizovateli (§ 590). 
Soudem (okr. soud; § 121 jur. n.) nemusí býti osobní soud po
řizovatelův, avšak činitel soudní, který pořízení přijímá, musí 
v místě vykonávati úřad soudcovský (§ 589). Pořizovatel, který 
spis odevzdává, musí prohlásiti, že spis obsahuje jeho poslední 
vůli (§ 579). Není třeba, aby spis byl přečten (§ 581), třebas 
i pořizovatel neumí čísti 1). 

2. Pořizovatel může pořízení kýmkoliv napsané vlastnoručně. 
P9depsati buď již dříve anebo teprve u soudu nebo notál'e (587) 2). 
Uřad jest povinen pořizovatele upozorniti, že podpis je nutný 
(§ 587; § 70 not. ř.). 

, 3. ,,0 jednání sepíše se zápis" (§ 587; not. ř. §§ 70, 73). 
Datum zápisu platí zároveň jako datum posledního pořízení. 

4. Zúčastnění orgánové a svědkové (§ 589; not. ř. § 70) 
podepíší zápis. Soud nebo notář spis zapečetí, poznamená na 

4) Sb. n. ř. (7) 2577. 
5) PfaH-Hofmann: Kommentar, 2, ]86 n.; Exkurse, 2, 116 n. 
G) Naproti tomu odpadá zápis: 7694. 
1) Krainz: 373, pozn. 6; proti: Pfaff· Hofmann: 2, 177, pozn. 7. -

Krasnopolski: 78 aj. 
2) Svoje znamení ruky musí pořizovatel , který není schopen psáti 

(§ 580; not. ř. §§ 68, 73), připojiti před soudem nebo před notářem: P fa ff
Hofmann: 2, 177. - Krasnopolski: 77 n. U závětí notářských za určitých 
předpokladů není nezbytno, aby podpis byl připojen: P faff-H o fm ann: 2. 
177, pozn. 6; ]86. - Krainz: 373, pozn. 7. 
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obálce, čí poslední vůle je v ní obsažena a uschová písemnost, 
o čemž se vydá stvrzenka (§ 587; not. ř. §§ 70, 73). Avšak tyto 
úkony úřední nejsou podmínkou platnosti závěti 3). Pořizovatel a 
jeho zmocněnec, mající zvláštní ověřenou plnou moc, nikoliv však 
zákonný zástupce 4), mohou závěť vzíti zpět (not. ř. § 74). I když 
se tak stalo, může závěť přes to platiti j!:Lko závěť soukromá, 
pokud ovšem vyhovuje náležitostem soukromé závěti. 

§ 534. 

~) Veřejná liávět ústní. 

Veřejná závěť ústní se zřizuje tím, že ústní poslední po
řízení se pojme v zápis (§ 588). Přes toto protokolování zůstává 
závěť závětí ústní, což se jeví zejména tím, že není tře·ba pod
pisu pořizovatelova 1). 

1. Ústní prohlášení musí se státi osobně za přítomnosti 
těchže osob úředních a svědků, kteří mají spolupůsobiti při 
veřejné závěti písemné (§ 590; not. ř. § 70) a kteří se za tím 
účelem, je-li nezbytno, mohou odebrati do bytu pořizovatele (§ 590). 

2. Prohlášení poslední vůle jest pojati v zápis, který stejně 
jako písemná závět se zapečetí a uschová (§ 588; not. ř. §§ 68, 
70, 73). 

3. Zápis jest podepsati tak jako závěť písemnou. K zápisu 
jest připojiti datum (§ 590). Veřejnou závěť ústní lze sice také 
odvolati, avšak zápis nesmí býti straně vydán (not. ř. § 49) 2). 

IV. Možnost a přípustnost obsahu 1). 

§ 535. 1. Vše o b e c n é pře d p i s y. 

1. Závěť může obsahovati předpisy o správě pozůstalosti 2). 
Může také býti ustanoveno, že má býti otevřena až v pozdější 
době 3). Co však je nemožné nebo nedovolené, nemůže býti před
mětem posledního pořízení. S tohoto hlediska je neplatno, čím 
je v posledním pořízení na někoho pamatováno pod odkládací 
podmínkou nemožnou nebo nedovolenou (§ 698) 4). Totéž platí 
o termínu počátečním, který nikdy nemůže nastati (§ 706) 5). 
Z téhož důvodu nepůsobí uložení jednáni nedovoleného nebo 

3) Pfaff-Hofmann: 2, 180 n.; Sb. 6699 (zapečetění) , 7691 (zápis). 
4) Sb. n. ř. (6) 2450, 
1) Pfaff-Hofmann: 2, 178; 180. 
2) Vymůže·li si pořizovatel, že jemu zápis je vydán, není tím o sob ě 

způsobeno odvolání, zrušení závěti: Sb. 15.295. 
1) Shora, § 107. 
2) Sb. 6367. 
3) Sb. 11.895 
4) Shora, § 112. ---.:. PfaH-Hofmann: 2, 565 n. 
5) PfaH-Hofmann: 2, 603. 
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odkaz uložený trestem za tím účelem, aby výkon tohoto jednáni 
byl zabezpečen (§ 712) 6)-

2. Naproti tomu platí rozvazovací podmínka nemožná nebo 
nedovolená jako neškodný dodatek, jako ne doložená (§ 698) 1). 

3. Nepřípustnými podmínkami nebo uloženími jsou zejména 8) 
takové, kterými má býti zamezeno zřízeni soupisu pozůstalosti 
(§ 803), popření pravosti nebo smyslu posledního pořízení (§ 720) 9). 
Absolutně neplatným je ustanovení osoby nezpůsobilé dědicem. 
Naproti tomu jsou ustanovení, kterými .se porušuje povinný díl, 
nicotna jen relativně (§ 774). Opatření ve prospěch pisatele závěti 
jsou bezpodmínečně přípustna (§ 595). Je-Ii však pisatel poslední 
vůle zároveň . svědkem testamentárním (§ 581), je platnost opa
tření ve prospěch jeho, jeho blízkých příbuzných a členů domác
nosti mzdy požívajících 16) závislá na při brání dalšího syědka 11). 

4. Nedovolenou je zpravidla též podmínka, že dědic neuzavře 
manželství (§ 700) 1:l). Za okolností může však podmínka tato 
platiti; tomu je tak, je-li podmínka ta uložena po dobll nezleti
losti anebo je-li uložena vdově s dětmi 13 (§ 700). Avšak i v tomto 
poslednějším případě pozbude podmínka ta opět účinnosti, jestliže 
vdova před opětným sňatkem se stane zase bezdětnou H). Na 
druhé straně působí podmínka taková bez ohledu na to, jsou-li 
tu děti, jestliže jejím účelem není, aby sňatek byl ztížen, ale 
spíše, aby odkázaná částka měla povahu zaopatření po dobu stavu 
svobodného nebo vdovského (dvor. dekr. z 23. května 1844, 
čís. 807 Sb. z. s.) 15). Přípustnou je . dále podmíúka, aby nebyl 
uzavřen sňatek s určitou osobou (§ 700 na konci), nepřípustnou 
však podmínka, aby nebylo uzavřeno manželství s nikým jiným 

U) Pfaff-Hofmann: 2', 622 n. 
') Pfaff-Hofmann: 2, 569 n. 
O) Jiné pi'íklady: Sb. 1425, 3626, 3797. 
!J) Pfaff-Hofmann: 2,580 n.; 649 n. Odpor proti závětí pro nedo

statek formálních náležitostí spadá však pod (přípustný) zákaz, že závěť nesmí 
býti vzata v odpor: Sb. 1347. 

10) Tito nejsou ovšem v § 595 uvedeni, platí tu však obdoba § 594. -
Kr ai n z: 362, pozn. 34. 

11) Předpis tento je pouhým uplatněním předpisu předchozího (§ 594; 
shora § 529, čís. 2 b, ~ bb ) v ptíčině pisatele závěti. - Ofner: Protokolle, 
1, 359, pozn.l. - ZeilleT: Kommentar, 2, 483. - Unger: 6, § 10, pozn. 19; 
jiného mínění (zvláštní potvrzení jedntlivých pochybných ustanoveni) Pfaff
Hofma'nn: 2, 197 n.; Exkurse, 2, 122 n.; proti tomu: Krainz: 362, pozn. 36. 
- Krasnopolski: 74; jud. 55. 

12) Pfaff-Hofmann: 2, 580 n. - Hanausek: Das gesetzliche Erb
recht, 65. 

13) Neplatí o dětech nemanželských nebo adoptivních: P fa ff- Hofmann: 
2,585. - Hanausek: 67, pozn. 91. 

I~ ) Jud. 52 (Sb. 1618); proti tomu: Hanausek: 67, pozn. 91. 
15) Pfaff-Hofmann: 2, 585 n. - Stross: Festschritt, 1911,2,713; 

na příklad když zůstavitel zanechá dceri pro případ, že se nevdá, větší podfl: 
Sb. 487; rozh. ze 16. prosince 1852, Ger. Z. 1856, čís. 77. 
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než s určitou osobou anebo s někým z určitého kruhu 16). Podlé 
okolností jednotlivého případu nutno posouditi podmínku, aby 
nebylo uzavřeno manželství s osobou určitého stavu nebo vy
znání 17) . Není patrně závazným 18), podrobí-li se dědic dobrovolně 
nepřípustné výmince. 

§ 536. 2. Výminka, určení času, příkaz 1), 

"Zůstavitel může svoje nařízení omeziti výminkou 2); urče
ním času; příkazem 3); anebo vyjádřeným úmyslem" (§ 695, 1). 
"Vyjádřený tÍ-mysl", účel, pro který zůstavitel opatření určuje, 
je jemom tehdy skutečným omezením, je-li dědici nebo odkazov
níku uložen za povinnost; avšak potom se neliší od příkazu (§ 711) 4). 

]. Odkládací rozvazovací výminkou a podmíněným určením 
času se nakládá stejně. Nemají zpětného účinku (§§ 703, 707, 
708). Zápornými odkládacími výminkami se nakládá tak jako 
kladnými výminkami odkládacími, poněvadž by jinak zpravidla 
měly za následek, že dědic neb odkazovník dědictví nebo odkazu 
vůbec nenabude (§ 708) 5). Výminku možnou a dovolenou nutno 
splniti, má-li dědic nebo odkazovník nabýti toho, čím na něj bylo 
pamatováno, třebas splnění výminky závisí na vůli osoby třetí 6) 
nebo na náhodě (§ 699). Platnému právu je neznáma fikce splnění, 
jestliže splnění výminky je překaženo odporem osoby Uetí anebo 
jinými zevními okolnostmi 7), leč by splnění výminky překazil 
ten, kdo z toho má prospěch 8). "Byla-li výminka, v posledním 
pořízení předepsaná, splněna již za života zůstavitelova, musí 
její splnění po smrti zůstavitelově býti opakováno jen tehdy, 
spočívá-li výminka v jednání dědice nebo odkazovníka, které 

16) Sb. n. ř. (6) 2466' 
11) Han a us e k: Das gesebliche Erbrecht, 66, pozn. 89, proti: Pf a ff

Hofmann ovi: 2, 582 n., kteří tuto podmínku pokládají v každém případě 
za přípustnou. . 

1~) Pfaff-Hofmann: 2, 583. - Hanausek: 68. - Krainz: 380, 
proti Sb. 327, n. ř. (5) 1777. 

1) Shora §§ 111 n .: 123. - PfaH-Hofmann: 2, 535 n. - Stein
lechner: Schwebendes Erbrecht 311 n. - Právník. 1905, str. 529 (anonym.). 

2) Je-li položena výminka, je otázkou výkladu. Dodatek: "Kdybych na 
cestě zemřel" není podmínkou, nýbrž označuje toliko příležitost zřízení závěti: 
Sb. 4360. 

3) Zákaz zcizení. uložený dědici v jeho vlastním zájmu není příkazem: 
Sb. n. ř. (5) 2070. 

4) Pfaff-Hofmann: 2, 540; Sb. 1425, n. ř. (3) 1179. 
5) Shora § 113. 

, t;) Přípustnými jsou zpravidla jen "výminky kasuální", (jestliže osoba X 
uzavře súatek ),nikoliv též" výminky potestativnf" (jestliže osoba X chce) ; sro vn. 
shora § 524, čís. 2. - Pfaff-Hofmann: 2,574, pozn. 6. - Raape: Die 
tesbmentarische WiIIkiirsbedingung, Festschrift fiir Z i tel man n: 1913_ 

jl Sbor a § 113. - Pfaff-Hofmann: 2, 574 n.; Sb. 2666. 
R) Shora § 113, rep. nál. 234 (roz. n. s. čís. 1548). 
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tento opakovati může" (§ 701). Avšak tento předpis je jenom 
pravidlem vykládacím 9). 

2. Termínem počátečním 10) odkládá se požitek dědictví 
(odkazu) (§ 7.05), termín závěrečný ruší požitek ten. Podmíněný 
termín rovná se výmince (§ 704) ll). S termínem nemožným na
kládá se jako s nemožnou výminkou, pokud se snad zůstavitel 
nezmylil zjevně toliko ve výrazu tak, že lze provésti opravu 
podle pravděpodobné vůle zůstavitelovy (§ 706 na konci). 

3. Výminka odkládací a určení neurčitého času počátečného 
odkládají nápad dědictví nebo odkazu. Osoba, na kterou bylo 
pamatováno, musí přežíti splnění podmínky nebo čas určený 12) 
a musí v této době býti způsobilá k dědictví (§ 703). Určity 
termín počáteční naproti tomu odkládá toliko požitek dědictví 
nebo odkazu. Proto děje se transmise práva, určením času ome
zeného, na dědice (§ 705). Dokud však jest odložen třebas jen 
požitek, tedy jak při podmíněném tak i při ustanovení na ur
čený čas vázaném, přísluší dočasný požitek dědictví zákonitým 
dědicům a dočasný požitek odkazu dědici. k jehož tíži odkaz 
jde. Poměr je týž, jako mezi dědicem prvním a dědicem náhrad
ným (§ 707) 13). Nedožije-li se však osoba podmíněně povolaná 
splnění výminky, zůstane držba i požitek dědictví, pokud se týče 
·odkazu s konečnou platností dědici zákonnému nebo dědici, jemuž 
odkaz byl uložen. Nedožije-li se však osoba, povolaná čistým 
termínem počátečním tohoto termínu, přejde držba i požitek, když 
termín nastane, na jeho dědice ' (§§ 703, 705). Je·li jeden z ně
kolika dědiců (§ 560) ustanoven podmínečně nebo s určením času, 
nastupují spoludědici, mající právo na přírůstek, na místo dědiců 
zákonných H). Jakožto zákonní dědicové přicházejí v úvahu oni, 
kteří v době splnění výminky, po případě jde-li o určitý termín 
oni, kteří v době úmrtí zůstavitele byli jeho nejbližšími zákon
nými dědici 15). Totéž platí ovšem opačně o termínu závěrečném 
a o výmince rozvazovací nebo záporné. Tu nastupuje osoba po
volaná ihned v držbu a užívání dědictví nebo odkazu, ztrácí 
však obé ve prospěch dědiců zákonných 16), po případě spoludědiců, 

9) Shora ~ 113. 
10) P fa ff-H o fm ann: 2, 600 n. -- S tei nI ec h n er: Schwebendes 

Erbrecht 311 n. 
11 ) Příklady : Ustanovení .po dosažené zletilosti" (Sb. 540(4), na čas, 

kdy bude uzavren sňatek (Sb. 9261). Jinak, je-li na př. toliko odloženo vydání 
dědictví nebo odkazu až do zletilosti: Sb. 2549. 

12) Pfaff-HoJmann: 2, 596: stačí dožití. Shora § 512. 
13) To však neplatí, predpis § 707 nemá místa, je-li posledním po

.řízením učiněno opatření pro dobu mezitímní: Sb. 4601. 
14) P f aff-Hofmann: 2, 608 n. ' 
15) Jestliže mezi tím zemřeli , tedy jejich zákonní nebo testamentární 

. d ědicové; Kr ai nz: 382: 
1") J . m.: Lutwak: Zum Wesen des Nacherbrechtes, Zentr. Bl., 1907, 

1007; proti tomu: Krainz, 381, pozn. 27. 
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po případě dědice, odkazem obtíženého, jakmile výminka se splní 
anebo určený čas nastane. V takovém případě zůstávají však 
povolané osobě plody za mezidobí 17). Na druhé straně však musí 
v mezidobí pečovati o neztenčené zachováni dědictví nebo od
kazu, má tedy jinými slovy v takovýchto případech postavení 
předního dědice (§ 708). Je-li výminka rozvazovací zmařena, 
zůstane osoba povolaná definitivně v držbě dědictví nebo odkazu 
a omezení pro mezidobí pak odpadnou. 

4. Toliko zvláštním případem podmíněného povolání jest 
povolání osoby, která v době smrti zůstavitelovy není ani ještě 
zplozena. I v takovémto případě náleží prozatímní držba a po
žitek zákonitým dědicům (§ 707) až do narození, nikoliv snad 
toliko až do početí osoby ustanovené. Avšak ustanovení takové 
je platné vůbec jen tenkráte, když zůstavitel by byl mohl ve 
prospěch osoby povolané zříditi také fideikomisární substituci 
v linii sestupující (dvor. dek. z 29. května 1845, č. 888 Sb. 
z. s.) 18). 

Příkaz se zásadně pokládá na roveň výmince rozvazovací 
(§ 709) 19). Příkaz lze však vynutiti, zažalovati jako závazek 
dlužný 20). Na druhé straně však platí stran nemožnosti přesného 
splnění a stran úplné, nezaviněné nemožnosti splnění příkazu 
předpisy mírnější. V prvém případě stačí splnění příkazu dle 
možnosti 21). V druhém případě pokládá se příkaz v pochybnosti 
za prominuta (§ 710) ~2). Je-li osobě, které příkaz byl uložen, 
pro případ, že příkaz nesplní, uložen odkaz trestný, je i tento 
odkaz neplatný, když příkaz je nedovolený (§ 712). Zákaz, po
slední vůli učiněný, aby nebylo odporováno poslední vůli 23), t. zv. 
klausule kasatorní (§ 720), rozumí se jenom o odporu proti pravé 
vůli zůstavitelově, nevylučuje však odpor proti smyslu nebo 
pravosti poslední vůle (§ 720) 24). Zákaz je mimo to bez
účinný, má-li za účel, aby dědictví se dostalo osobě k dědictví 
nezpůsobilé 25). 

11) Také renty rentového odkazu, které v mezidobí se staly splatnými: Sb. 203. 
18) Shora § 512, pozn. 9; obdobně při ustanovení dědice, jehož osobnost 

je určena teprve událostí, nastávající po smrti zůstavitelově; na př. ustanovení 
budoucího manžela osoby X: něm. obč. zák. § 2105, 2. - Krainz: 382. 

19) Shora § ]23, čís. 3. - Pfaff-Hofmann: 2, 616 n. Neposlechne-li 
dědic uděleného příkazu, ztrácí také zákonné právo dědické s výhradou dílu 
povinného: Sb. 6422. 

20) Shora § 123, čís. 3. - Krainz: 382; jinak Sb. n. ř. (8) 3228. 
Osoba, povolaná pro př'ípad, že nebude splněn příkaz, má toliko osobní nárok: 
Sb. 9046. 

21) Sb. 7322, 13.493, 14.756. 
22) PfaH-Hofmann: 2, 619 n. 
23) Jinaké zákazy: zákaz zcizení nebo zatížení: Shora § 190; zákaz 

cestováni: doleji § 538, čís. 1 n. k. 
2~) PfaH-Hofmann: 2, 648 n. 
25) Pfaff-Hofmann: 2, 652. 

Mayr, Soustava obč. práva. 4 
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Hlava druhá: O dědictví náhradném a svěřenském 
(substituce). 

§ 537.1. Náhradnictví obecné (substituce obecná)l). 
1. Dědicem náhradným 2) je ten, kdo je povolán k dědictví 

pro ten případ, že osoba jiná, v prvé řadě povolaná, dědictví ne
nabude. Opatření takové nazývá se náhradnictví obecné. Substi
tuce tato může býti opakována bez omezeni. Zůstavitel může 
povolati neomezenou řadu náhradních dědiců (§ 604). Osoba 
v prvé řadě povolaná se stane dědicem, jestliže v rozhodném 
okamžiku je na živu a k dědictví způsobilá (§ 604 n. k.). Osobě 
v další řadě povolané napadne dědictví jenom, když osoba dříve 
povolaná odpadne; naproti tomu je pro osoby v další řadě po
volané zcela lhostejno, v jakém pořadí odpadly osoby před nimi 
povolané. Obecné náhradnictví lze nařiditi výslov~ě nebo mlčky. 
Mlčky je náhrad nic tví obecné zahrnuto v každé substituci fidei
komisární (§ 608, 3): n Ustanovení za náhradníka svěřenského 
obsahuje v p'ochybnosti též ustanovení za náhradníka obecného" 
(něm. obč. zák. § 2120). Stejně se pokládají potomci dítěte, na 
něž bylo v posledním pořízení pamatováno, pro ten případ, že 
dítě to zemře před zustavitelem, za náhradné dědice jeho (§ 779) 3). 

2. Náhradnictví obecné se nařizuje pro ten případ, že dědic 
v přední řadě povolaný dědicem býti nemůže nebo nechce. "Vy
jádřil-li zůstavitel z případů určených, že ustanovený dědic dě
dicem býti nemůže anebo že jím býti nechce, jenom jeden případ, 
je druhý případ vyloučen" (§ 605). To však jest toliko pravidlem 
výkladovým 4). Jako takové platí však pravidlo toto také tehdy, 
uvede-li zůstavitel jenom jeden z několika důvodů, pro které 
osoba v přednější řadě povolaná se nemůže státi dědicem 5). Na
stane·li případ, že osoba dříve povolaná se nemůže státi dědicem, 
připadne dědictví ihned osobám v další řadě povolaným. V pří
padě, že osoba v přednější řadě povolaná nechce se státi dě
dicem, je však naproti tomu pochybno, zda má býti upotřebeno 
zásad platných pro povolání podmíněné, takže by dědictví na
padlo dědici náhradnému teprve, když předcházející dědic dědictví 
odmítne 6). Analogie případu, že bližší z několika zákonných dě
diců dědictví odmítne a že přes to dědické právo dědice vzdále
nějšího se pokládá za napadlé dnem smrti zůstavitelovy, na-

1) Unger: 6,§ 19. - Pfaff-Hofmann: 2,210 n. - Krainz: 385n. 
- Krasnopolski: 98 n. - Anders: Grundril3, 29 n. - Lutwak: Zum 
Wesen des Nacherbrechtes, Zentr. Bl. 25, 893 n.; 989 n. 

2) Označování dědice náhradného jako "Nacherbe" (§ 604) spočívá na 
nedorozumění; označení to hodí se toliko pro substituci fideikomisární (ná
hradnictví svěřenské): Pf a ff - H o f man n: 2, 213. 

3) Shora § 514, čís. 3; § 527, čís. 2 c. 
4) Pfaff-Hofmann: 2,219. 
5) Krainz: 385, pozn. 6, proti tomu Pfaff-Hofmann: 2, 220 
li) Tak: Unger: 6, § 19. - Pfaff-Hofmann: 2, 222, - Stein

,lechner: Schwebendes Erbrecht, 1, 333 n.; 2,136. - Krasnopolski: 99. 
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svědčuje patrně tomu, že i tu nastane nápad dědický pro dědice 
náhradního již smrtí zllstavitelovou, takže jemu přísluší již od 
tohoto okamžiku požívání pozllstalosti a on tedy již od tohoto 
okamžiku svoje dědické právo transmituje (§ 537) 7). 

3. Substituce předchází transmisi ti). Pro náhradného dědice 
a pro náhradníka svěřenského je tato zásada pochybná (§ 809). 
Náhradník svěřenský jest sice ovšem také zároveň dědicem ná
hradným (§ 608), lze však přece pochybovati o tom, zdali vy
lučuje transmisáře pouze ve své vlastnosti jako náhradník svě
řenský anebo již ve své vlastnosti jako náhradník obecný. Avšak 
dědictví náhradné zaniká teprve, když ustanovený dědic dědictví 
nastoupí (§ 615). Opačně předpokládá náhradnictví svěřenské, 
že dědictví již bylo nastoupeno (§ 608). Transmisáře nevylučuje 
tedy náhradník svěřenskt jako takový, nýbrž vylučuje jej spíše 
jako náhradník obecný (§ 809). ' 

4. Několik spoludědicll lze navzájem substituovati. "Jsou-li 
vzájemně povoláni k náhradnictví spoludědicové sami, předpo
kládá se, že zllstavitel chtěl rozšířiti podíly vyměřené při usta
novení dědicll také na náhradnictví. Povolá-li se však k substituci 
mimo spoludědice ještě někdo jiný, přibude uvolněný podíl 
všem a to rovným dílem" (§ 607). Je-li však náhradný dědický 
podíl osoby třetí přesně určen, uplatňuje se přece v' příčině substi
tuovaných spoludědicll opět dělení poměrné. Vzájemné substi
tuováni spoludědicll, oprávněných k přírllstku bez bližšího usta
novení náhradných podíl II dědických, má ostatně toliko ten význam, 
že vylučuje transmisi 9). 

5. Dědic náhradný přejímá tak jako dědic přírllstkový 
(§ 563) břemena, odkazy a příkazy, povolanému uložené, pokud 
nejsou povahy čistě osobní a pokud zllstavitel jinak neustanovil 
(§ 606). Výminky nelze bez výslovného prohlášení zllstavitelova 
rozšiřovati na dědice v další řadě povolané (§ 702) 10). 

6. Náhradnictví zaniká, byla-li zmařena podmínka, pod 
kterou náhradný d~dic byl povolán. Tomu tak je, když je jisto, 
že osoba, v přednější řadě povolaná, se stane dědicem .. Tato 
jistota jest však dána teprve a jen tehdy, když osoba v přednější 
řadě povolaná dědictví nastoupila. Platná dědická přihláška osoby 
v přednější řadě povolané jest tudíž jediným důvodem zániku 
obecného náhradnictví (§ 615) 11). 

7) Něm. obč. zák. § 1953. - Nippel: 4, 172. - Strohal: Transmis· 
sion, 13j 58 n.j 66 n. - Anders: 30 . - Krainz: 285 n. 

8) Unger: 6, §§ 19, 36, pozn. 18. - Pfaff-Hofmann: 2, 221 n. -
Steinlechner: 2, 136. - Krainz: 386. - Anders: 30 n. Naproti tomu 
Strohal: Transmission: 7 n. - Krainz: u Krainze: 386, poz.n. 15. 
- Touaillon: Not. Z. 1908, čís. 27j týž: Not. Z. 1909, čís. 17 n. 

!I) Pfaff-Hofmann: 2, 227. 
10) Shora § 527, čís. 1 b n. k. 
11 ) PfaH-Hofmann: 2, 260 n. 

4* 
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§ 538. 2. Náhradnictví svěřenské (substituce fidei
komisární)l). 

1. nZůstavitel může svému dědici uložiti za povinnost 2), 
aby dědictví, které přijal, po své smrti anebo v jiných určitých 
případech S) převedl na ustanoveného dědice jiného. Toto opatření 
nazývá se náhradnictvím svěřenským" (§ 608) 4). Také tato 
substituce může býti nařízena mlčky. Náhradnictví svěřenské 
spoČí.vá mlčky v každém ustanovení dědice s výminkou nebo 
s určením času 5), v povolání osoby v den smrti zůstavitelovy 
ještě ne zplozené G), především však ve prospěch zákonitých dědiců 
dědicových nebo odkazovníkových - v zákazu zůstavitele, aby 
dědic po případě odkazovník nezřizoval poslední pořízení (§ 610). 
Zákaz zcizení věci sám o sobě však ještě nevylučuje právo učiniti 
o věci té poslední pořízení (§ 610 n. k.) 7). 

2. Náhradníci svěřenští nesměji však býti povoláváni bez 
omez'e~. Následek toho by byl, že by posledním pořízením mohly 
býti celé majetky trvale vázány a že výsledek, kterého dříve 
bylo lze dosáhnouti ve formě rodinného fideikomisu toliko zvláštním 
zákoném vydaným pro jednotlivý případ, by bylo lze přivoditi 
libovolně 8). Jenom když všichni povolaní náhradníci svěřenští 
jako vrstevníci zustavitelovi v době zřízení závěti již byli na
rozeni nebo aspoň počati (§ 22) 9), je řada povolaných neomezena 
(§ 6ll). Neboť vázanost v takovémto případě nesahá na dobu 
delší než na dobu jednoho věku lidského. Nejsou-li však všichni 
povolaní nso;učasníky", jsou při pozůstalosti movité přípustny jen 
dva případy svěřenského náh!adnictví, při nemovité pozůstalosti 
dokonce jen jeden. případ. Cítají se však jen dědické případy, 
nikoli ustanovení dědiců, jinými slovy čítají se jen oni náhradníci 
svěřenští, v jichž držbu se pozůstalost skutečně dostala (§ 612). 

1) Unger: 6, § 20. - PfaH-Hofmann! 2, 228 n.; Exkurse 2, 133 n. 
- Steilllechner: Das schwebende Erbrecht, 1, 134 n. - Krainz: 387 n. 
- Krasnopolski: 101 n. - Anders: Grundri13 31n.; 83 n. - Lutwak: 
Zum Wesen des Nacherbrechts, Zentr. Bl. 25, 893 n., 989 n. - NI: iill e r: 
Fideicommisarische Substitution, P. J. Z. 1921, čís. 4. - Krčmář: Práv. 
Rozhledy II!., str. 119, Právník 1907, str. 66 (anonym.). 

2) Není třeba, aby se tak stalo "Verbis imperativis" .: Sb. 15.341. 
3) Po uplynutí určité doby, při splnění výminky: Sb. 3254, 4321, n. ř. 

1777 .• Před dosaženou zletilostí", t. j. při pochybnosti bez ohledu na prominutí 
věku: Sb. 32M, 4321; pro případ, že by dědi!' nezanechal pokrevních dědiců 
a že by nepořídil o pozůstalosti ani mezi živými ani na případ smrti: Rozh. 
nejv. soudu čís. 1784. 

4) Fideikomisární substit.uce vyskytují se též př'j odkazech (§ 652) a při 
darování: Shora § 126, str. 190 pozn.3). 

5) Výjimka: Náhradnictví obecné (§ 604). 
6) . Shora § 586, čís. 4. 
1) Sb. 116, 140, 3630. Totéž platí o věnování věci s výhradou práva 

požívacího pro osobu jinou a se zákazem zcizení po čas tohoto práva požíva
cího: Sb. 4681; srovn. však 186. 

8) Pfaff-Hofmann: 2, 239 n.; Exkurse, 2, 149 n. - StrohaJ: 
Streifziige, Dogmatische Jahrbiicher, 30, 168. 

0) Unger: 6, § 20, !l0zn. 13. - Pfaff-Hofmann: 2, 239. 



- 53 

3. "Dokud nenastane případ svěřenského náhradnictví, ná
leží povolanému dědici omezené vlastnjetví s právy a se závazky 
poživatelovými (§ 613). Pozllstalost připadne dědici v prvé řadě 
ustanovenému. Tento je však povinen zachovati jej pro náhrad
níka svěřenského, dokud dědické právo tohoto náhradníka trvá. 
Dědic v prvé řadě povolaný je dědicem 10) a stane se vlastníkem 
věcí pozůstalostních, jeho vlastnictví je však omezeno čekatelským 
právem náhradníka, je tedy jenom vlastnictvím dočasným. Zapíše 
se sice do pozemkové knih'y jako pravý vlastník 11), zároveň se 
však vyznačí svazek substituční 12). Polovina pokladu 13), při
padající vlastníku pozemku, výhra 14), která připadne na los do 
pozůstalosti patřící, náhrada za vyvlastnění 15) a pod. rozmnožují 
pozůstalost fideikomisární substitucí stíženou. Smlouvy původního 
dědice o budoucích užitcích (smlouvy o kácení lesa) nevíží ná
hradníka svěřenského 16). Smlouvy nájemní a pachtovní může 
náhradník svěřenský řádnou výpovědí (§ 1120) rozvázati. Zcizení 
a zavazeni jmění substituci stíženého původním dědicem jest 
sice přípustno v mezích dočasného vlastnictví, avšak právě proto 
jen bez újmy práv náhradníkových (§ 468, 527) 17). Tím, že 
zákon (§ 613) poskytuje povolanému dědici toliko práva požívací, 
nemíní však zákon, aby povolaný dědic byl vůbec postaven na 
roveň požívateli, nýbrž chce tím jenom znázorniti, že jeho vlast
nické právo je omezeno 18). Zcizení za účelem úhrady dluhů Zll
stavitelových je ovšem přípustno 19). 

10) Wroblevski: Separatio bonorum, Zentr. B!.1905, 367; proti tomu: 
L ut w a k: 907. - Proto ·hradí povolaný dědic také dědické poplatky spojené 
s odevzdáním pozůstalosti: Pop!. nař. § 10, 2; nesp. pat . . § 11], Sb. n. ř. (8) 
3122, (12) 4722; jinak n. ř. (13) 4957. 

11) Sb. 11.102. - Pfaff-Hofmann: 2, 243 n. 
12) Doleji čís. 4 c. 
13) Zeiller: Kommentar 2, 511. - Krainz: 390, pozn. 18. 
14) Sb. n. ř. (3) 918. -L PfaH-Hofmann: 2, 247 n. 
15) Sb. n. ř. (3) 904. 
l ij) Sb. n. ř. (1) 11. 
17) Sb. n. ř. (2) 789, (4) 1256, 1459, (8) 3079. - B e ž e k: Not. Z. ]892, 

čís. 33, 34. - Eissinger: tamže, 1908, čís. 13, pozn. 21. - Lutwak: 1015; 
j. m. PfaH-Hofmann: 2,244, n.; proti tomu: Langer: Die fideikomissar. 
Substitution bei Zwangsversteigerungen, Not. Z. 1917, čís . 52. - Krainz: 
391; Jud. 209 (Sb. n. ř. [17] 6852): před odevzdáním pozůstalosti může dědic 
se souhlasem všech náhradníků a pozůstalostního soudu statek, jemu zanechaný 
s omezením fideikomisární substituce, dáti potud v zástavu, že lze uplatňovati 
zástavní právo nejen stran plodů, nýbrž i stran podstaty statku. - Po ode
vzdání pozůstalosti jest zcizení její přípustno jen při zániku substituce: Sb. 
3370, 9239; sro vn. 3158; aneb se souhlasem svěřenského náhradníka: Sb. n. ř. 
(10) 3934; anebo na základě exekučního titulu, který vůči oběma byl získán: 
rozh. ze 7. listopadu 1916, J. Bl. 1917, čís. 5. - Opačně nemohou spoludědi
cové, jimž jsou tretí osoby určeny za svěřenské náhradníky, žádati zrušení 
společenství dražbou: Sb. 7198. 

18) Krainz: 389. 
19) Sb. n. ř. (2) 622. 
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4. Dokud případ substituce nenastane, má náhradník toliku 
právo čekatelské ~O). Přísluší mu vůči povolanému dědici přiměřené 
právo dozorčí a žalobní, aby mohl zameziti zhoršení podstaty. 
Mimo to má se pozůstalostní soud jakožto úřad substituční po
starati o zajištění substituce: 

a) O jmění substitučním jest na náklad povolaného dědice 
(nesp. pat. § 111) zříditi soupis (nesp. pat. § 92, č. 3). 

b) Pro náhradníka dosud nezrozeného jest ustanoviti opat
rovníka substitučního (nesp. pat. § 77, č. 3). 

c) Svazek substituční jest v pozemkové knizc vyznačiti při 
nemovitostech, náležejících do podstaty substituční 21). Majetek 
movitý zů-stane v soudní úschově. Je-li majetek movitý dědici 
vydán, musí ten~o jeho hodnotu pupilárně zajistiti 22). Zajištění 
však odpadá, bylo-li v poslední vůli prominuto, i když náhradník 
je nezletilý 23), anebo vzdal-li se náhradník takovéhoto zajištění 
(nesp. pat. § 158). 

5. Případem substituce mMe b.ýtí a zpravidla 21) je určitá 
doba nebo určitá událost. Případ substituce mMe však býti učiněn 
závislým také na nejisté události, na př. na tom, že náhradník 
se dožije případu substituce. 

a) Je-li dědické právo svěřenského náhradníka vázáno na 
podmínku odkládací, napadne náhradníkovi teprve, když pod
mínka se splnila. Náhradník může tedy svoje právo odmítnouti ' 
již dříve, po smrti zůst.avitelově, při předchozím nápadu 25) (arg. 
§ 551); nemůže však toto toliko podmíněné právo zciziti nebo 
zatížiti 26), nýbrž může toliko uzavírati obligatorní smlouvy o sub
stituční pozůstalosti. 

b) Je-li však naproti tomu substituční právo dědické nepod
míněno, napadne právo to zároveň s dědickým právem původního 
dědice a když nastane případ substituce přechází dědictví na ná
hradníka podle zásad platných stran práv dočasných 27). Jelikož 
náhradnictví svěřenské zahrnuje náhradnictví obecné (§ 608), 

20) Shora § 193, pozn. 4; doleji pozn. 27 a 33. 
21) "Poznamená se" : Jud. 214 (Sb. n. r. [181 7349). Pro vtělení vyslovuje 

se Krainz: 390, pozn. 15 a 16; sro vn. Štěpančič: Ger. Z. 1906, čís. 27. 
22) Grunwald: Zur Frage der fideikomission 8ubstitutionen, Not. Z., 

1877, ČÍS. 52. - Mendel: tamže, ČÍS. 3. - Hofer: tamže, 1895, čís. 45, 46. 
- Fr. U.: tamže: 1897, ČÍS. 45. 

23) Anders: Sb. 16.077; protitomu: Krainz: 392. 
2 ~ ) Náhradní případ dědický, který jednou nastati musí, na př. smrt 

původně povolaného dědice, jest v pochybnosti pokládati za pouhé určení času, 
nikoliv za výjimku: § 705. 

25) Krainz: 392. 
21;) Jud. 214 (Sb. n. ř. [18] 7349). 
21) Avšak ani toto právo "budoucí" (ne toliko podmíněné právo) nelze 

vtěliti do knih pozemkových; proto nemůže toto právo ani býti zastaveno: 
§ 822; popl. nat. § 10, 2; § 27. - Krai nz: 393, proti judikátu 214 (doleji 
pozn. 36) vydanému před novelisacÍ § 822, kterýžto judikát se snažÍ: 
Langer: Not. Z. 1908, čís. 2, zachovati přes vydání novely. Výjimku viz 
dole pozn. 33. 
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připadne dědictví ihned náhradníkovi, jakmile původní dědic je 
odmítne 28). Odkládá-li původní dědic s nastoupením dědictví, má 
se za to, jako by se prozatímně dědictví byl vzdal a dědictví se 
odevzdá náhradníko,;i (nesp. pat. § 120). Nastoupí-li původní 
dědic sice dědictví, zemře- li však před případem substitučním, 
dostane se dědictví zpravidla 20) ihned náhradníkovi 30). 

c) Když nastane případ substituce, má náhradník nejenom 
požadovací právo proti původnímu dědici, nýbrž nabývá dědictví 
jako dědic zůstavitelův 31). Projednávání pozůstalosti, které ode
vzdáním pozLlstalosti půvoclnímu dědici bylo jen prozatim uzavřeno 
(nesp. pat. 174, č. 3), se tedy opětně zahájj32). Náhradník učiní 
nyní 33) svoji přihlášku dědickou. Dědictví se jemu odevzdá. 
I když tedy případ substituce spadá v jedno s úmrtím původního 
dědice, tvoří pozůstalost prvního zůstavitele a pozůstalost původ
ního dědice přece dvě různé podstaty dědické s odlouéeným 
projednáváním pozůstalosti (nesp. pat. § 26). Plody, vzniklé až 
do doby, kdy substituce nastala, spadají do pozůstalosti původ
ního dědice jakožto majetek volně zděditelný. Plody ještě neod
dělené a zlepšení jest vydati proti náhradě útrat a nákladů, 
pokud původní dědic nepoužije práva požadovati jich zpět 
(§§ 519, 517). Rozhodujícím je soupis jmění substitučního (§ 518). 
Břemena původnímu dědici uložená přecházejí na náhradníka, 
pokud nejsou již odbyta anebo pokud nejsou povahy čistě osobní 
(§ 606). Výminky platí za čistě osobní (§ 702). 

6. Pochybno bylo dříve, zda oekatdské právo náhradníkovo 
přechází na jeho dědice. Odpověď byla různá p0dle toho, po
kládalo-li se právo náhradníkovo za právo podmíněné nebo za 
právo vázané určením času. Praxe klonila se k prvnějšímu pojímání 
a odmítal a proto sděditelnost 34) prá ve tak, jako možnost dřívější 

ti) Sb. 8656. Nepřípustným je tudíž vzdání se dědictví s výhradou 
dědické posloupnosti zákonné: :::lb. 15.341. 

29) Výjimka: Náhradníka tu ještě není: srovn. Mandry: Zur Nacherb
iolge noch nicht Erbzeugter, Gruchots Beitrage, 53, 794. 

30) Krainz: 394, míní nyní (jinak 2'),652, pozn. 31), že při' pochybnosti 
spíše odpovídá vůli zůstavitelově, aby právo původního dědice přecházelo na 
jeho dědice . 

:11) Jmění substit uční není pozůstalostí původního dědice .: Sb. 6604, 
n. ř. (14) 5520; jinak Lutwak: 989; proti tomu: sro vn. t éž: Krainz: 395, 
pozn. 540; Pfaff-Hofmann: 2, 248, 250. 

:12) Rozh. nejv. soudu, čís . 1821. Proto netřeba znovu zaplatiti poplatky 
iondovní (§ 694): Jud. 119 (Sb . 11.910). - Haberda: Not. Z. 1899, čís. 1. 

:13) Sb. 12.553. Je-li tedy náhradné právo dědické jako takové napadlé 
již při smrti zůstavitelově (shora čís. 5 bl, může se náhradník již předem při
hlásit.i · za dědice a lze jemu substituční .pozůstalo st odevzdati již předem 
s pi'iměřenou lhůtou, takže jeho lhůtou stížené vlastnictví lze vložiti do .knih 
a knihovně zavazovati. Krainz: 393; srovn. též Pfaff-Hofmann: 2, 
248; 250. - Przibram: P. Mitt. ]875, 148, násl. - Hofer: Not. Z. 1895, 
čís . 45. - St e in I ech n e r: Schwebendes Erbrecht, 1, 310; 2, 120, n. a j.; 
naproti tomu (před novelou) : Sb. 8344-, 15.657. Žádným způsobem však není ná
hradník povinen přihlásiti se takto předčasně k dědictví: Sb. n. i'. (14) 5491. 

34) Sb. 8003, n. ř. (2) 779. 
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přihlášky 35) a zcizení nebo zavazení práva čekatelského 36). Teorie 
naproti tomu zastávala většinou názor opačný 37). Každým způ
sobem může však zůstavitel vyloučiti dědice náhradníkovy vý
slovně nebo mlčky tím, že po případě povolá náhradníky druhéh() 
stupně, anebo že víže právo náhradníkovo na zvláštní odkládací 
výminku 38). Nejsprávnějším proto bylo rozhodovati jednotlivý 
případ dle prohlášeného nebo z okolností zjevného úmyslu zů
stavitelova 39). Takové je nyní také stanovisko zákona (§ 615, 
odst. 2): "Nelze-li míti za to, že viHe zůstavitelova byla jinár 
přechází právo svěřenského dědice náhradného i tehdy na jeh() 
dědice (§ 538), když se nedočká uskutečnění připadu náhrad
nictvi" 40). 

7. Svěřenské náhradnictví zaniká: 
a) "Nezbývá-li již nikdo z povolaných dědiců náhradných" 

(§ 615). Tím má býti řečeno, že podstata substituční se dostala 
do rukou posledního náhradného dědice, který je podle zákona 
ještě účinně povolán (§ 612) 41) ; . 

b) "Zanikne.li případ, pro který náhradnictví svěřenské 
bylo zřízeno" (§ 615). Bylo-li tedy náhradnictví snad zřízeno 
pro ten případ, že původní dědic zemře, než dosáhne věku způso
bilosti testovací, tedy zanikne náhradnictví, jakmile púvodní 
dědic tohoto věku dosáhne; 

c) Domnělou, avšak nevyslovenou vůlí zůstavitelovou: 
a) zaniká "nábradnictví svěřenské, ustanovené osobě choro

myslné nebo slabomyslné 42), • dokáže-li se, že osoba ta v době 
svého posledního pořízení byla úplně příčetnou, anebo povolí-li 
jí soud volnou správu majetku, poněvadž vládne opětně rozumem; 

35) Sb. 8344, 15.657; shora pozn. 33. 
3G) Shora pozn. 20; Jud. 214 (Sb. n. ř. [18] 7349): Náhradný dědic 

nemůže, dokud nenastal případ substituce, svoje právo zastaviti, leč, že právo 
jeho podle vůle zůstavitelovy výslovně prohlášené posledním pořízením anebo. 
zjištěné soudcovským výkladem mělo býti toliko na čas odloženo. 

3' ) Unger: (6) § 48, pozn. 2. - Strobal: Transmission pendente 
conditione 1'79 n. - St ei nle c hn er: Schwebendes Erbrecht, 1, 314 a j., sro vn. 
Krasnopolski: 103, pozn. 1 až 3. 

3~) Podmínkou zápornou jest i tu nakládati stejně jako v jiných případech. 
shora § 536, pozn. 5, pokud se z výkladu závěti nepodává jinak: Sb. 8003. 
- Krainz: 394. 

39) Pfaff-Hofmann: 2, 233; 259 n ; Exkurse, 2, 160 n. 
40) Zpráva 88 n. Budoucí právo se do pozemkových knih nezapisuje: 

Shora pozn. 27. Avšak budoucí právo lze v celku nebo po dílech zciziti s tím 
účinkem, že nabyvatel nastoupí na místo náhradného dědice (§ 1278), že se 
může přihlásiti za dědice (§ 1282), a že může požadovati, aby mu dědictví 
bylo odevzdáno: Shora pozn. 33. - Krainz: 393. Srovn. Muler: PJZ. 
1921, čís. 4. 

41) Steinlechner: Schwebendes Erbrecht, 1, 324 n. - Krai n z: 
395. - And e r s : 32. - K r a s n o p o I s k i: 113. Při substituci nezrozených 
vyžaduje se ke zrušení svazku substitnčního souhlasu opatrovníka náhradných 
dědiců anebo důkazu, že je nemožno, aby náhradní dědicové se narodili;. 
Sb. 8171. 

42) Shora § 529, pozn. 13. 
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a náhradnictví neozl.1e ani tehdy, kdyby osoba ta pro návrat 
choroby opětně byla dána pod opatrovnictví, aniž v mezidobí 
učinila poslední pořízení" (§ 606). Podstatnou je nezpůsobilost 
původního dědice 'k poslednímu pořizování (§ 566). Lhostejno je, 
je-li zbaven svéprávnosti nebo ne 43). Rovněž nečiní rozdílu, zda. 
choromyslný nebo slabomyslný pořizoval před smrtí zůstavitelovou 
nebo po ní, byl-li jen tehdy plně při smyslech. Jde tu však 
vllbec jenom o pravidlo výkladové, .které tudíž nemá významur 
nebyla-li substituce nařízena pro duševní chorobu 44). 

(3) "Náhradnictví, které zůstavitel ustanovil svému dítěti 
v době, kdy nemělo potomstva, zanikne, zanechá-li toto dítě po
tomky, způsobilé děditi" (§ 617). O náhradnictví se má za to, 
'že bylo nařízeno s tím předpokladem, že dítě zemře bez potomků. 
Proto nepozbývá substituce účinnosti již tím,' že potomek se na
rodí, nýbrž teprve tím, že potomek dítě zůstavitelovo přežije. 
Naproti tomu nabývá "dítě" tím, že tu jsou potomci jeho, plné 
testovací svobody v mezích práva na povinný díl. Smysl před
pisu není snad ten, že by pozůstalost v takovýchto případech 
bezpodmínečně připadla potomkům 41». "Potomky způsobilými 
děditi" jsou jenom děti manželské nebo legitimované, pak ne
manželské děti dceřiny 46), nikoliv však děti osvojené. Původní 
dědic sám může však býti také nemanželským nebo osvojeným 
dítětem zůstavitelovým. I to vše je však jenom pravidlem vý
kladovým a neplatí tudíž, byla-li substituce prokazatelně míněna 
jinak 47). 

8. Substituce může býti vyjádřena pochybným způsobem. 
Pak jest náhradnictví "vyložiti takovým způsobem, aby dědicova 
svoboda, nakládati svým vlastnictvím, nejmenší měrou byla ome
zena (§ 614)4,8). V tomto smyslu jest spíše míti za to, že jde 
o náhradnictví obecné, než o náhradnictví svěřenské 49). Z téhož 
důvodu nesluší o náhradnictví svěřenském, ustanoveném pro
případ, že dědic zemře bezdětek, míti za to, že jest zároveň pro 
opačný případ míněno jako náhradnictví dětí 50) a j.51). Náhrad
nictví na zbytek (fideikomissum eius quo supererit) není sice 
v zákoně výslovně uvedeno, není však proto vyloučeno Ó2 ). Ná-

43) Sb. 1602l. 
44) Krainz: 396. 
45) Krainz: 396, pozn. 63, proti Winiwarter: 3, . 131. 
.JG) Unger: 6, § 2U, pozn. 4. - Pfaff-Hofmann: 2, 263. 
47 ) 'Unger: 6, § 20, pozn. 4. - PfaH-Hofmann: 2, 262 n. 
48) Unger: 6, § 20, pozn. 5. - Pfaff-Hofmann: 2, 254 n. 
4U) Sb. 154, 4324, n. ř. (13) 4969. 
50) Sb. 3630. 
51) Ustanovení dědicem ve vzájemné závěti pro případ smrti obou stran, 

není náhradnictvím svěřenským. Sb. 4324; jinak 4701. Totéž platí o příkazu, 
aby statek svého času byl zanechán jednomu ze synů zůstavitelových: Sb. 4334. 

52) Sb. 13445, n. f. (3) 1160, (8) 3042; rozh. ze 13. září 1919, Zentr. Bl. 
1919, čís. 226; Pfaff-Hofmann: 2,252n.; 257. - -G.M.: Not.Z.88, čís. 45 .. 
- Offner: tam že, čís. 46. - Frankl: tamže, čís. 49. - Ofner: Ger. H . . 
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hradnictví takové znamená ustanovení náhradného dědice pro 
,zbytek, který tu ještě bude z pozůstalosti , až náhradnictví na
:stane. Týž smysl má také předpis, kterým se původnímu dědici 
výslovně poskytuje právo, aby dědictvím volně nakládal mezi 
živými. V takovýchto případech je původní dědic zproštěn po
vinnosti soupisu a zajištění a může věci do pozůstalosti patřící 
dle libosti zcizovati a darovati. Jenom pro případ smrti nemůže 
'0 pozůstalosti pořizovati. Př(;ls to ovšem může b:)rti výsledek ten, 
'že náhradný dědic nedostane nic. 

H l a vat ř e t í. Neúčinnost posledních pořízení. 
Unger: 6, §§ 22 až 24. - Pfaff-Hofmann: 2,128 n.; 625 n,; 653 n. -

, 'Krainz: 346, 398n. - Anders: 34n. - Krasnopolski: 150n. 

1. Neplatnost od původu. 
§ 539. 

Poslední pořízení je od původu zmatečné, nedostává-li se 
podstatné náležitosti zřizovací 1), pro nedostatek způsobilosti po
řizovací (§§ 566 n.) 9), pro nedostatky vůle (§§ 565, 572, 778) 3), 
'pro nedostatek formálnosti (§ 601) 4), pro nedostatek prohlášení 
vůle (§ 570) anebo pro nedostatek obsahu vůle (§§ 564, 698, 
712) 5). Neplatnost 6) nesahá však dále, než kam sahá důvod 
zmatečnosti . I neplatnost ustanovení dědice nedotýká se platnosti 
ostatních ustanovení posledního pořízení, leč že zůstavitel sám 
výslovně nebo mlčky nařídil opak 7). Stejně může býti, závěť 
určitého druhu, která jako taková pro neuostatek formy je ne
platná, býti platnou závětí s h lediska jiného 8). Naproti tomu ne
stane se závěť od původu neplatná platnou tím, že později důvod 
neplatnosti odpadne (§ 576). Dodatečné potvrzení nebo schválení 
neplatné závěti zi'tstavitelem má význam zřízení nové závěti 9) 
a musí se tudíž státi způsobem předepsaným pro zřízení závěti 
(§ 576) 10) . 

1891, čís. 16. - Hofer: Not. Z. 1895, čís. 45. - Krainz: 397. - Krasno
polski: 105. - Anders: 85. 

1) Lhostejno je, zda zůstavitel nedostatek formy zavinil nebo ne: Sb. n. ř. 
7) 276 3; srovnej Sb. 754(j. 

2) Shora § 525, čís. II. 
;l) Shora § 526. 
4) Shora § 528, pozn. 3_ 
5) Shora § 535. 
6) Neplatnost nemá však pozůstalostní soud vysloviti z moci úřední: 

Sb. 3494; srovnej n. ř. (6) 2226. 
7) Unger: 6, § 22, pozn.2. Srovnej něm. obč. zák. § 2085. Mezery 

v závěti? Sb. 11.741; na jedné straně: Pfaff-Hofmann: 2,66; na druhé 
straně: Kra inz: 351, pozn. 7. I 

8) Pořízení učiněné před notár'em a dvěma svědky platí jako závěť sou
kromá: Sb. 1084. 

9) Shora § 530, pozn. ,3, 4. 
10) Uznání neplatné. závěti osobami zúčastněnými: Shora § 525, pozn. 8. 
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2. Dodatečná neplatnost. 
§ 540. a) Zrušení zůstavitelem. ' 

Poslední pořízení lze ovšem odvolati. Možnosti odvolati po
slední pořízení se nelze zříci, a jest zřeknutí takové zmatečným 
(§ 716), pokud není platnou smlouvou dědickou. Odvolání zavěti 
může SP. státi mlčky nebo vj'slovně; rovněž může býti nutno, 
míti za to, že bylo odvolání zamýšleno (§ 717; m. r. §§ 719, 
721, 724). Odvolání učiI!ěné výslovně nebo mlčky musí jakožto 
negativní projev poslední vůle vyhovovati vnitřním náležitostem 
posledních pořízení. Zejména možno tedy poslední vůli odvolati 
jen v takovém stavu, "v jakém lze platně prohlásiti poslední 
:vůli" (§ 718, 1). Jenom marnotratník soudně prohlášený a osoby 
pro opilství nebo pro nadnživání jedů nervových omezeně s·vé
'právnosti zbavené mohou, ačkoliv mají jen omezenou způsobilost 
pořizovací (§ 568), poslední pořízení, které učinily před zbavením 
svéprávnosti a které j e plně působivé, odvolati neomezeně (§ 718, 2); 
řád o zbav. svéprv. (§ 6, 2). Odvolání poslední vůle, jakožto projev 
poslední vůle, podléhá mimo to také vlivu omylu, jak platí o po 
sledních pořízeních (§§ 570 n. ). J estliže tedy někdo jednu závěť 
zruší jedině a výhradně proto, poněvadž se domnívá, že zřídil 
druhou platnou závěť, platí první závěť nadále, když druhá závěť 
se objevÍ neplatnou (§ 572) 1). 

1. Výslovné odvolání stane se ústním nebo písemným pro
hlášením ve formě závěti (§§ 717, 719) 2). Není však třeba, aby 
odvolání se stalo v téže formě, v jaké byla zřízena odvolaná závěť 
(§ 719). Odvolání notářské může se státi ve způsobu notářského 
aktu anebo ve způsobu veřejné zavěti 3), musí však v každém 
případě bý ti poznamenáno na původní listině t~stamentární (not. řád 
§ 75). Konečně může se odvolání v daném případě státi také ve formě 
požívající výhod, při čemž pak nepozbývá účinnosti uplynutím 6 mě
síců, jak tomu j e v příčině závěti, požívající výhod, samotné 4). 

2. Odvolání mlčky učiněné je obsaženo v každém úmyslném 
jednání zůstavitelově, které dopouští nesporný závěr na jeho úmysl 
závěť odvolati. Takovým jednáním je přeškrtnutí obsahu 5), pře
škrtnutí nebo přestřihnutí podpisu, roztržení G) nebo zničení celé 

1) PfaH-Hofm a nn: 2, 645, 658, pozn . 27. 
2) Odvoláním není poznámka na okraji posledního poHzení "in suspenso" 

anebo "neplatí". Rozh. z 26. října 1858, Ger. H. 1860, čís. 19; Sb. 7569. Právě 
tak nestačí projevený úmysl zříditi novon závěť. Odvolání holografní závěti : 
Sb. 12.643; rozh. n. s., čís. 1766. 

:J) Nařízení v poslední vťtli , aby dřívěj Ší notářská závěť neotevřena byla 
vrácena, nemá působnosti. Sb. n . ř. (16) 6334. Srovnej t éž shora § 534, pozn. 2 . 

.J) Unger: 6, § 24, pozn. 10. - PfaH-Hofma n n: 2, 646. 
5) Tímto způsobem lze škrtnonti a tím od volati také jenom některé části 

závěti: Sb. 1O.30\l, 12.6<13. Avšak škrtnntí , kterým není dotčena čitelno st , se 
nepovažuje za odvolání: Sb. 1240, .4716. 

t,) Také závěť dodatečně zno.vu slepená platí za odvolanou, dokud 
protidůkaz není proveden. Sb. 5589, 6<105. 
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listiny (§ 717) a j. Stačí již, učinila-li tak osoba třetí k rozkazu 
zůstavitelovu. Takovýto rozkaz sám o sobě však závěť platnosti 
nezbavuje 7). Je-li zničena jenom jedna z několika listin stejně 
znějících, nesluší v tom při pochybnosti spatřovati odvolání 
(§ 721, 2); dokonce pak nemá nahodilé porušení nebo nahodilá 
ztráta listiny významu odvolání. V takovýchto případech musí 8) 
však dědic 9) dokázati obsah listiny, není-li obsah zřejmý z listiny 
porušené, jakož i náhodu (§ 722) 10) Zpětvzetí posledního pořízení 
odevzdaného soudu nebo notáři (§ 587) růší závěť jenom tehdy, 
nemůže-li pro nedostatek formy platiti jako závěť soukromá 11). 
Závěť taková se vrátí jenom na osobní žádost anebo na základě 
zvláštní ověřené plné moci 12). O vrácení závěti notářské nutno 
zříditi notářský akt (not. ř. § 74). Ústní závěť soudní nebo no
tářškou nelze požadovati zpět 13), lze ji však odvolati (not. ř. § 49). 
Domnělé odvolání je dáno tam, kde zákon k určité skutkové 
podstatě pojí domněnku odvolání. 

a) "Starší závěť zrušuje se pozdější platnou závětí 14) nejen 
v příčině ustanovení dědice, nýbrž i v příčině svých ostatních 
ustanovení, pokud zůstavitel v pozdější závěti zřetelně nevyjá1ří, 
že závěť starší má zůstati úplně nebo částečně v platnosti 5). 
Tento předpis platí také tehdy, když v pozdější závěti povolává 
se dědic jenom k části dědictví 16). Ostatek nepřipadne tomu, kdo 
byl povolán závětí starší, nýbrž připadne dědicům zákonným" 
(§ 713). "Pozdějším dovětkem, kterýchž několik může trvati vedle 

,) Sb. n. ř. (9) 3637; PfaH-Hoffmann: 2, 656. - Krainz: 399. -
Kra sn o p o I ski: 154. 

X) Pokud obsah není zřejmý z listiny porušené anebo pokud náhoda jako 
taková není zjevna: P fa ff - Ho fm a n n: 2, 658; Sb. 11.54-5. 

'I) Nebo odkazovník: Sb. 11.5405. Dědic, který se přihlásí za dědice na 
základě závěti ztracené (Sb: 10.729) anebo roztržené, musí tudíž (proti pra
vidlu nesp. pat. § 126) převzíti také úkol žalobce vůči zákonným dědicům: 
Sb. 3227; 7569; proti tomu: Pfaff-Hofmann: 2, 659, pozn. 31. 

10) Novou stylisací § 722 je sporná otázka, zda důkaz náhody lze provésti 
dle civ. ř. soud. (§ 272), důkaz obsahu však toliko souhlasnou výpovědí všech 
tří nebo dvou svědků teshmentárních (§ 722 o. z. o.), rozhodnuta ve smyslu 
textu tak, že v obou směrech jde toliko o otázku průvodní, kterou jest po
souditi dle c. ř. s. Srovn. Věstník min. sprav. 1916, 112 n. K dřívějšímu 3poru: 
Krasnopolski: 155 s doklady. -- P. Klein: Zur Lehre vom Widerrufe des 
Testamentes durch dessen Vernichtung, Zentr. Bl. 1915, 715 n. 

ll) Shora § 533 n. k., PfaH-Hofmann: 2, 647. - Erben: Pro Mitt. 
1871, čís. 7. 

12) Shora § 533 za pozn. 3. 
13) Shora § 534, pozn. 2; P faH-Ho fm ann: 2, 184, pozn. 44; 647 před 

pozn. 10. 
14) Také smlouvou dědickou? Doleji § 534, čís. 4 b. 
15) Tedy toliko pravidlo výkladové: Pfaff-Hofmann: 2, 628 n.; 

Sb. 15.382. 
16) Tedy také, když droPá závěť jakožto závěť soudně prohlášeného 

marnotratníka pořizuje jen o polovině pozůstalosti. 
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sebe, zrušují se starší odkazy nebo dovětky jen potud, pokud 
s tímto dovětkem jsou v odporu" (§ 714) 17). 

a) Nerozhodnutým ponechává zákon případ, že po dovětku 
následuje závěť. Kodicil testamentární, dovětek, jemuž závěť 
předcházela, zpravidla asi musí sdíleti osud této závěti, jejímž 
pouhým dodatkem je 18), kodicil intestátní naproti tomu zůstává 
při pochybnosti platným bez ohledu na mladší závěť 19). 

(3) "Nelze-li rozhodnouti, která závěť nebo dovětek je po
zdější, platí - pokud mohou trvati vedle sebe - oba" (715) ~O). 
Dědicové, ustanovení v různých závětích, stanou se pak poměr
ným dílem spoludědici. Odkazovníci dojdou v pochybnosti plného 
uspokojení od dědiců (§ 690) 21). 

r) Podle původního o. z. o. nerušila závěť pozdější závěť dří· 
vější, byla-li starší závěť opatřena t. zv. klausulí derogatorní nebo 
kasatorní, bylo-li ve starší zavěti výslovně ustanoveno, že každé 
pozdější pořízení má býti neplatné buďto vůbec anebo nebude-li 
vyznačeno určitým znakem (§ 716 o. z. o.). Pochybný užitek 
této klausule, aby bylo zamezeno podvržení nebo podvodné vy
máhání změn závěti, mizí však zcela u porovnání s nebezpečím 
pochybností a sporů s touto klausulí spojených 22) ; proto pro
hlašuje nyní § 716 doložku tuto .za bezúčinnou; jest ji považo
za neučiněnou 23). 

f • 

b) Dostane-li zůstavitel teprve po prohlášení poslední vůle 
nepominutelného dědice 24), na kterého v závěti pamatováno není, 
nastanou stejné účinky, jako když nepominutelný dědic je po
minut omylem (§§ 777, 778) 25). 

c) Že odkaz byl odvolán, se předpokládá 26): 
a) když zůstavitel odkázanou pohledávku vymohl a vybral 

(§ 724). Prominutím pohledávky stane se odkaz bezpředmětný. 

)1) Měl-li však zůstavitel prokázatelně úmysl zrušiti novějším dovětkem 
dovětek starší, je starší dovětek zrušen, třeba obsah obou dovětků se dá srov
nati: rozll . ze 16. července 1852, Ger. Z. 1853, čís. 86. 

18) Pfaff-Hofmann: 2, 633; Sb. 11.292. 
)9) Zeiller: Kommentar: 2, 690. - Pfaff-Hofmann: 2, 632. -

Krasnopolski: 153 a j.; Sb. 335,10.889, n. ř. (11) 4180; j. m.: Unger: 
6, § 61, pozn. 7 a j. 

20) Pfaff-Hofmann: 2, 636, o nedostatcích "jednoho z nejvíce po
chybených paragrafů v zákoníku". Předpis ten však vt'T.bec nemá místa, jedná-li 
se o jedinou závěť ve dvojím provedení: rozh. ze 17. září 1918, Ger. H. 1919, čís. 1. 

21) Ustanovení sobě odporující nutno do té míry redukovati, aby mohla 
platiti vedle sebe: Rozh. nejv. soudu, čís. 1752. 

22) PfaH-Hofmann: 2, 638. 
23) Zpráva 89. 
2-1) Dítě vlastní nebo osvojené: Sb. 1947; n. ř. (1) 116. 
25) Doleji § 571. 
2r.) Při sporu musí tedy pieměnu odkazu dokázati osoba, na kterou bylo 

pamatováno, nemusí však dokázati odvolání osoba, k jejíž tíži odkaz jde: Sb. 
n. ř. (10) 3909. 
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Vyrovná-li však dlužník pohledávku dobrovolně 27), přemění se 
odkaz tak, že na místo pohledávky nastoupí plnění (§ 725) 28); 

fl) když zllstavitel odkázanou věc dobrovolně zcizil a jí 
znovu nenabyl (§ 724) 29) . Při zcizení úředním nastupuje výtěžek 
na místo věci (§ 725); 

r) když zllstavitel věc změnil v jinou tak, že pozbyla dřívější 
podoby a dřívěj šího názvu (§ 724). Stala-li se však přeměna bez při
volení zůstavitelova, pokládá se i nová věc za odkázanou (§ 725). 
Zanikem věci odkázané stane se odkaz každým způsobem bezpřed
mětným. Odkazovník nemá pak nároku ani na hodnotu odkázané 
věci, ani mu zásadně nepřísluší náhražek, který nastoupil na její 
místo (pojištěná částka a pod. 30). V jednotlivém případě múže se 
však výkladem závěti dospěti k uznání takovéhoto nároku 31). 

4. Také vzájemné závěti lze odvolati. "Z odvolání jedné 
části nelze však usuzovati na odvolání části druhé" (§ 1248 n. k.). 
Jinými slovy: vzájemné závěti nejsou při pochybnosti "korrespek
tivní" 32) a to ani tehdy, je-li ve vzájemné závěti pro případ 
úmrtí strany, která druhou přežije, povolána osoba třetí za dědice 
společné pozllstalosti. Přes to mllže osoba, která zůstane na živu, 
ustanovení dědice odvolati, aniž tím pozbude užívání majetku 
zanechaného stranou dříve zemřelou 33). Je-li naproti tomu závěť 
korrespektivní, může strana, která zůstane na živu, vždy ještě 
odvolati, třebas dědictví strany dříve zemřelé přijala. Avšak 
pozllstalost strany dříve zemh~lé připadne pak ihned osobám 
v druhé řadě povolaným (§ 608 n. k.) 34). 

5. "Zničil-li zll stavitel pozdější , pořízení, a zanechal-li dří
vější porizení písemné neporušeným, nabude dřívěj ší písemné 
pořízení opět moci. Dřívěj ší ústní pořízení tím neobživne" (§ 723). 
Mlčky učiněnému anebo i výslovnému odvolání pozděj ší ze 

2') Totéž platí tím spíše, byl-li dluh zapraven nezávisle od vůle obou, 
na př. při rozdělení nejvyššího podání: Sb. 11.292. 

2"5 Přeměna, nikoliv nový odkaz: Pfaff-Hofmann: 2, 662; jinak 
Unger: 6, § 67, pozn. 6; § 72, pozn. 2. 

2') Případy obdobné: Cesse pohledávky odkazem prominuté: Sb. 5277. 
Odevzdání dlužních úpisů, odkázaných jakožto "věcí v bytě zůstavitelově " do 
uschování osoby třetí: Sb. 1856. Naproti tomu zcizení nemovitostí, u;rčených 
toliko k zajištění nadace, učiněné v posledním p ořízeni, neznamená zároveň 
odvolání nadace: Sb. 2423. Právě tak nezanikají odkazy dle druhů (částek 
peněžních) zcizením přiměřené částky. Jenom když zůstavitel vyplatí odkazov
ní ku odkázanou částku ještě za svého života jako takovou, změní se tím odkaz 
v darování: Sb. 15.641. - Ehrenzweig: Festschrift, 1911, 2, 683. 

30) K r a i tl z: 403, pozn. 43, proti Sb. n. ř. (7) 2575. - K r a s n o-
p o I s ki: 127. 

31) Sb. n. ř. (10) 39~,9. 
32) Unger: 6, § 24, pozn. 7, 8; jinak něm. obč. zák. § 2270. 
33) Právě tak může manžel, který druhého přežije, odvolati odkaz, který 

byl ve vzájemné závěti oběma manžely určen osobě třetí: Sb. n. ř. (8) 3228; 
. jinak Sb. 11.869. 

34) Povolání dědiců pouze k pozůstalosti manžela, který zůstane na živu, 
nepřekáží tomuto manželu však ve volném nakládání jměním, kterého nezdědil 
po druhém manželu (Sb. 4977). 
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dvou písemných závětí nelze však patrně - se zřetelem na výjimeč
nou povahu tohoto předpisu - přikládati význam, jako by tím i prvá 
závěť opět oživla 35). Naproti tomu platí předpis ten patrně také v plném 
rozsahu pro marnotratníka nebo pijáka svéprávnosti zbavého (§ 718)36). 
Zruší-Ii se ovšem druhá závěť zřízením závěti třetí (§ 713), neoživme 
tím závěť prvá. Dřívější závěť neoživne také ani tím,že pozdější' 
závěť dodatečně se stane neplatnou nebo neúčinnou 37). 

§ 541. b) Ztrá ta ú č in n o s ti z ákonným u stanovením. 
1. V určitých případech stane se poslední pořízení dodatečně 

neplatným ze zákona. 
a) Zběhnutím pozbývá účinnosti každá dříve zřízená poslední 

vůle zběhova (§ 208 voj. trest. zák.) 1). Závěť taková nenabude plat
nosti ani tím, že zběh se opět dostaví, ani tím, že je jat 2). 

b) Vstupem do německého řádu pozbývá závěť vstupujícího 
účinnosti, nebylo-li mu uděleno povolení testovací od náčelníka 
řádu, a jde-Ii o tohoto, od řadové kapituly (pat. z 28. června 1840, 
Č. 451 sb. zák. s, § 12). 

c) Uplynutím šesti měsíců od doby, kdy přestál stav odů
vodňujíd výhody při pořizování, pozbudou poslední pořízení za 
výhod učiněná účinnosti (§ 599) 3). 

2. Nikoliv neplatnost závěti, nýbrž pouze neúčinnost jednot
livých nařízení poslední vůle nastane, když osoba, na kterou bylo 
pamatováno, dědictví nebo odkazu nabýti nechce n ebo nemůžer 
když dědictví nebo odkaz odmítne, anebo když se stala nezpů
sobilou k dědictví nebo zemřela před zůstavitelem, anebo když 
odkázané plnění se stalo nemožným. 

Hlava č tvrtá : Mimořádné dědické právo , odkazovníků 
a spoludědiců. 

Unger: 6, § 25. - P faH-Ho fmann: Kommentar, 2, 670 n. - Krai nz ~ 
407 n. - Anders: GrundriLl, 34. - Kr as nopolski: 156 n. 

§ 542. 
1. "Nechce-li nebo nemůže-li ani dědic, ani náhradník po

zůstalosti přijmouti, napadne právo dědické dědicům zákonným" 
(§ 726, 1). "Odmítnou-li také zákonní dědicové dědictví, považuji 
se odkazovníci poměrně za dědice" (§ 726, 3). Totéž platí patrně 
ve prospěch odkazovníků také tam, kde není vůbec zákonných 

35) Pfaff-Hofmann: 2, 661. - Kra s nopol s ki: 156. - Krainz.: 402; 
proti: A nders: 37, Till (u Zolla, Ger. Z. 1907, čís. 52). - Krainz: 24, 661. 

3") Unger: 6, § 24, pozn.15. - Kra inz : 402; j. m.: Závěť zřízená před 
prohlášením za marnotratníka, která tím opět obživne, podléhá nyní omezení dle 
§ 568: PfaH-Hofma n n: 2, 111. - Krasnopol s ld: 54. - Anders: 36. 

31) Kr a inz: 400, pozn. 21; proti Unger: 6, § 22. 
1) PfaH-Hofmann : 2, 130; Excurse, 2, 67. 
2) Kra s nopolski: 49, proti: Pfaff-Hofm a nn: 2, 127, pozn. 3. -

Krainz: 404 aj. 
3) Shora, § 531, Č. 3. 
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dědiců anebo jsou-li tu jenom zákonní dědicové nezpůsobíli 1). 
Pro to mluví úvaha, že zákon chce zameziti vůbec, aby po
zůstalost zůstala bez dědice (§ 726, 1) a že starší nauka často 
"nemožnost děditi" označovala jako nutné "zřeknutí se" (m. r. 
§ 726) 2). Z téhož důvodu je pravidlo to uplatniti také při kodi
cilu intestátním 3). Když zůstavitel naproti tomu zákonné dědice 
výslovně vyloučil a ustanovil jenom odkazy, lze pravidla onoho 
užíti jenom, je-li patrným úmysl zůstavitelův, aby pozůstalost 
byla odkazy vyčerpána. Jinak musí nastoupiti právo odúmrti 4). 

2. Pravidlo platí také v tom případě, že se uprázdní jenom 
jeden podíl dědický a že nel:i4e použiti práva na přírůstek. Toto 
mimořádné právo dědické nutno jinými slovy "na základě nutné 
obdoby" přiznati také spoludědicům, kteří byli ustanoveni k určitým 
dílům a postrádají tudíž práva na přírůstek 5). Avšak oni rovnají 
se patrně jenom odkazovníkům, takže mají přednost přéd' tiskem, 
avšak zákonní dědicové mají přednost před nimi 6). 

3. Osoby takto povolané se pokládají za dědice dle poměru. 
Hodnota odkazu (nebo dědických podílů) je klíčem pro dělení. 
Nenastane tu druh přírůstání, nýbrž dědictví jim připadne ze 
závěti. Také zákonní dědicové a odkazovníci považují se v tako
vémto případě za dědice testamentární. Mohou dědictví nastoupiti 
anebo je odmítnouti s výhradou svých odkazů 7) (nebo dědických 
podílů). Pochybnost, která v tomto směru dříve panovala, byla 
odstraněna nesporným patentem (§ 121, 2), který výslovně žádá, 
aby také odkazovníci jakožto dědicové podali dědickou přihlášku. 

O dd í I čtv r t ý: Dědická posloupnost smluvní. 
Unger: 6, § 26. - Kra,snopolski: 158 n. - Anders: 38 n. -

Krainz: 408 n. - F. Hofmann: Wesen und Wirkung des Erbverzichtes und 
des Erhvertrages, Griinh. Z., 3, 649 n. - Se h i Hn e 1': Erhvertrage, tamže, 25, 
267 n. - Fried: Zum Kapitel der Erhvertrage, Not. Z.1893, čís. 47. - Semaka: 
Nochmals zum Kapitel der Erbvertrlige, tamže, 1894, čís. 29. - Hellwig: 
Die Vertrage auf Leistung an Dritte, 591 n. - Ne u b e c k e 1': Der Ehe und Erb
vertrag, 1914. - H e n ri ci: Der Ehe- und Erhvertrag, Z. fur Schweizer Recht, 
55, 1; 131; 249 aj. 

§ 543. 

1. Vedle zákona a závětí je třetím možným důvodem po
volání k posloupnosti dědické smlouva dědická (§ 533, 799; 

1) Jinými slovy: Odkazovnici mají přednost před právem fisku na od
úmrť: Sb. n. ř. l16) 6331. 

2) Zeiller: Kommentar, § 726, odst. 1. - Unger: 6, § 25, pozn. 3. -
Pfaff-Hofmann: 2,670 n. - Krainz: ,407. - Krasnopolski: 157. 
T o u a i II on: Die erhrechtlichen Bestimmungen atd., Not. Z. 1908, 234. 

3) PfaH-Hofmann: 672. 
4) PfaH-Hofmann: 673. 
5) PfaH-Hofmann: 673. 
Ú) Krainz: 407. 
') Unger: 6, § 25, pozn. 4. - Pfaff-Hofmann: 2, 673, pozn, 23; 

proti tomu: K r a i n z u Krainze: 408, pozn. 8. 
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nesp. pat. § 126), t. j. smlouva mezi zůstavitelem a dědicem, 
kterou zůstavitel neodvolatelně povolává dědice k dědictví. 

a) nSmlouvy dědické o celé pozůstalosti anebo o dHu jejím 
určeném v poměru k celku, mohou býti uzavřeny platně jen mezi 
m,anžely" (§ 602, 1; § 1249) 1). Proto stává se dědická smlouva 
bezúčinnou, je-li manželství prohlášeno neplatným (§ 1265). Na
proti tomu mohou smlouvu dědickou uzavříti také již snoubenci; 
avšak platnost smlouvy je odložena až do uzavření manželství 
(dvor. dekr. z 25. června 1807, č. 1340 sb. ,z. s.). 

b) Smlouva dědická není ani obligatorní smlouvou o budoucí 
pozůstalosti, ani obyčejným ustanovením dědice se současným 
smluvním vzdáním se práva odvolacího 2). Prve uvedený názor, 
který se do jisté míry objevuje i v zákoně (§ 1249), je nemožný 
proto, poněvadž vůči osobě přijímající by po smrti osoby slibující 
pro nedostatek dědice tu nebyl nikdo zavázaný; rovněž odporuje 
tento názor nutnosti, že smluvní dědic musí dědictví nastoupiti; 
konečně měl by názor ten za následek, že by v případě, že prvý 
dědic zemře před zůstavitelem, dědické právo nemohlo přejíti 
na jeho dědice 3). Názor na druhém místě uvedený4) je v rozporu 
se zřejmým rozdílem (§§ 1251, 1253), který zákon stanoví mezi 
smlouvou dědickou a závětí 5). Dědická smlouva je naopak obou
stranně ustanovenou posloupností dědickou jedné nebo obou stran 
smluvních, zvláštním povolávacím důvodem neustanoveným v po
sledni vůli zůstavitelově, nýbrž v souhlasném projevu vůle obou 
stran 6), kterýžto důvod povolávací působí posloupnost všeobecnou 
stejně jako závěť. 

c) Předmětem smlouvy dědické může býti ustanovení jednoho 
manžela (jednostranná smlouva dědická) anebo každého z obou 
manžeHl druhým manželem (dvonstranná nebo vzájemná smlouva 
dědická). Mimo to může dědická smlouva obsahovati také usta
novení ve prospěch osob tře tich ; tato ustanovení jsou však od
volatelná 7). Za taková odvolatelná ustanovení sluší pokládati též 
všecka nstanovenÍ ve prospěch druhého manžela, která nemají 
za předmět ustanovení za dědice (§ 602) anebo povolání k po
žívacímu právu stran pozůstalosti neb její části (§ 1255), která 

1) Též mezi manžely rozvedenými: Sb. 11.316. Podle S chi ff ne r a : 
Griinh. Z. 25, 267 násl. též mezi adoptivními rodiči a dětmi (arg. § 184). 

t ) Přehled a doklady o jednotlivých názorech: K r a s n o p o I s k i: 158. 
3) Kuinz: 409. 
4) Hartmann: Zur Lehre von der Erbvertriigen, 1860. - . Unger: 

6, § 26 a j. 
5) Krainz: 409. 
G) Není však zapotřebí, aby smlouva dědická, obsažená ve smlouvě 

svatební, byla výslovně přijata: Sb. 8242, 8631. Stejně není zapotřebí výslov
ného zřeknutí se práva, smlouvu odvolati: Sb. 3200. 

7) Opatření jednostranná nestanou se sama o sobě neodvolatelnými ani 
tím, že jsou pojata do smlouvy dědické: Sb. 12.580; na př·. opatření stran 
věna pro případ smrti: Sb, 2500; ustanovení osoby třetl za dědice: Sb. 1838, 
3812; odkaz ve prospěch osob třetích: Sb. 3651. 

Mayr, Soustava obč . práva. 5 
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tedy nemají ani povahu smlouvy dědické, ani povahu práva advita
litního S). Neboť naše právo uznává toliko smlouvu dědickou, 
nikoliv též smlouvu odkazovní 9), nehledě ke smlouvě advitalitní, 
kterou po případě lze takto chápati 10). Bez právního účinku je 
zejména též E;mlouva o "spolčení dětí" 11), t. j. smlouva, kterou 
jest stanoveno, že děti z ruznych manželství 12) mají ,sobě by ti 
pokládány na roveň co do posloupnosti dědické (§ 1259) 13). To 
však není na přeKážku tomu, aby mohlo býti učiněno odvolatelné 
ustanovení v tomto smyslu 14). 

2. Podle své dvojaké povahy - jakožto smlouvy a jakožto 
opatření na případ smrti -- musí smlouva dědická vyhovovati 
náležitoRtem obou těchto jevů právních. 

a) Pořizovatel musí míti plnou způsobilost k právním jed
náním, nemá-li jí, je nutno, aby vrchní poručenství ustanovení 
d~dice schválilo 15). Jinak může ustanovení dědice přicházeti 
v úvahu jedině jako pořízení testament~írní, pokud ovšem jsou 
splněny předpoklady jeho (§ 1250). Vyloučeno je zastupování 
otcem nebo poručníkem (§ 5l:i4). POl'izující musí tedy míti také 
způsobilost testovací. Strana za dědice ustanovená nepotřebuje 
však schválení poručenstva J>:. tomu, aby přijala slíbenou POlŮ
stalost, která je bez závad, aby tedy .mohla uzavříti smlouvu 
dědickou (§ 1250). Naproti tomu musí býti způsobilou k dědictví; 
avšak o tom nerozhoduje den uzavření smlouvy, nybrž den ná
padu (§ 545) lG). 

b) Smlouva dědická vyžaduje formy písemné závěti (§ 1249), 
a to, jelikož dvoustranné prohlášení nemůže býti vlastnoručně 
napsáno oběma stranami, závě ti allografni 17). Jakolíto smlouva 

') Sb. n. ř. (5) 1715, (6) 2481. 
U) Arndts: Haimerls Vjschr., 7, 288 n. - Randa: Griinh. Z. 2, 473; 

týž: Eigentum, 2, 502, pozn. 23. - Anders: Familienrecht, § 31. - Krasno
p o I s k i: Griinh. Z., 15, 70; týž: Familienrecht, 206, pozn. 11 s doklady; 
Erbrecht, 168 n. 

10) Jiného mínění Schiffner: Vermachtnisbegriff, 1873; týž: Der Ver
machtnisvertrag nach osterr. Recht, 1891; týž: Gesetzliche Vermachtnisse, 
152 n. - Anders: 102 n.; naproti tomu: Krainz: 410. - Krasnoposki: 
Erbrecht, 162, pozn. 4; 168 n. 

11 ) Ivo Pťaff: Die Einkindschaft, Not. Z., ]922, čís. 2, 3, s doklady 
literatury pozn. 1. 

12) Děti z dřívějšího manželství anebo děti nemanželské: Sb. 3035,12.522: 
srovn. však Not. Z., 1901, čís . 27. 

13) Sro vn. k tomu P faH: J. BL, 1890, čís. 3G, pozn. 52. 
H) Sb. 12.522. 
15) Dědické smlouvě o celém jmění sluší odepříti soudní schválení: Sb. 

1199; 8rovn. text lit. cl. 
ll,) Unger: 6, § 26, pozn. 7. - Krainz': 410. - Krasnopolski: 

161; jiného mínění: Ni p pel: Darstellung der Rechte der Ehegatten 166. 
11) Výhody pi'i uzavírání závěti tu neplatí: Unger: 6, § 26, pozn. 10; 

tak bylo nařízeno výslovně stran osob vojenských nařízením dvorské rady 
vojenské z 8. března 1818 ; avšak legalisační klausule př'ipojená k podpisu 
notářovu na smlouvě dědické nahražuje v příčině tohoto podpisu dodatek 
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svatební (§ 1217) podléhá mimo to formálnosti notářského aktu 18), 
který nutno zříditi stejně jako při posledních pořízeních před 
dvěma notáři anebo před jedním notářem a dvěma svědky 
(not. řád § 56). Konečně vyžaduje soudního schválení dědická 
smlouva manželů, nalézajících se pod poručenstvím nebo opat
rovnictvím (§ 1250; zák. z 25. července 1871, č. 76 ř. z., § 1 
n. k.). Co do vnitřních náležitosti musí býti z dědické smlouvy, 
má-li jako taková býti platná, nepochybně zjevna neodvolatelnost 
ustanoveni dědice; v pochybnostech jest míti za to, že jde jenom 
o závěť jednost.-annou nebo dvoustrannou 19). 

c) Zda obsah dědické smlouvy je možný a přípustný, řidí se 
rovněž podle zásad platných při smlouvách a při posledních poříze
ních. Zejména je neplatné každé ustanovení, které porušuje právo 
nepominutelných dědiců na díl povinný (§ 1254). Stejně nemá 
právního llčinku zřeknutí se dobrodiní soupisu (§ 803)_ Omezením 
dědické smlouvě vlastním je, že dědická smlouva nesmí zahrnovati 
celou pozůstalost. ,,\..-istá čtvrtina, na které nesmí váznouti ani 
povinny dil někomu příslušející, ani jinaký dluh, je dle zákona 
vždy vyhrazena volnému pořizování" (§ 1253, 2). Tuto čtvrtinu 
jest tudíž vypočítati z pozůstalosti, která vybyde po srážce po
vinných podílů a pozůstalostních dluhů, a tvoří tedy, jsou-li tu 
potomci, mající nárok na povinný dil, ve skutečnosti jenom jednu 
osminu pozůstalosti, kdežto tr-i osminy mohou býti předmětem 
dědické smlouvy, necbať již část vyhrazená podle závěti nebo 
zákona ph padá dědicům nepominutelným 20). Jsou-li tu předkové, 
mající právo na povinný díl, ' je ovšem jejich povinný díl sice 
menší, tudíž část, na kterou se může vztahovati smlouva dědická, 
přiměřeně větší; avšak tří čtvrtin pozůstalosti můŽe část tato 
dosáhnouti - jenom tam, kde vůbec není osob s nárokem na 
povinný díl "1). Soudně prohlášený marnotratník může pořizo
vati vůbec jenom o polovici pozllstalosti (§ 568), může tudíž 
smlouvou dědickou pořizovati jen v témže rozsahu jako zůstavitel 
mající děti s nárokem na povinný díl, tedy toliko o třech osmi-

.jako svědek", kterého jinak dle § 579 je třeba: Rozh. z 2. července 1918, 
Not. Z., 1919, čís. 5. 

1 ~) Smlouvy dědické lze zřizovati jenom před notáí'em, nikoliv též před 
soudem: Sb. 10.591,11.112. - Fernbach: Noch einmal zur Kollision eines 
Erbsvertrages mit dem Gesetze, Not. Z. , 1909, 371 n. 

19) Ttebas ustanovení je obsaženo ve "smlouvě dědické": Sb. 311,161)2, 
2627, 8887, 12.580. - Kg.: Zur Lehre der §§ 1248, 1249, 1253, BGB., Not. Z., 
1882, čís. 40. - KL: Etwas uber Vertragsklauseln, tamže, 1885, čís . 31. -
Platte: Einige Worte uber bauerliche Ehepackte, tam že, 1889, čís. 12. -
J. B., tamže, čís. 14. - Platte: tamže, čís. 17. - P.: tamže, čís. 18. 

20) Neboť tato část, která dle § 1253 zůstane volnou, není započítatelnou 
do povinného dílu ani při zákonné ani při testamentární posloupnosti dědické: 
Sb. 3200; Kra-inz: 41\!, pozn. 2J. 

21 ) Unger: 6, § 26, pozn. 16. - Krainz: 412. - Anders: 41.-
Krasnopolski: 163 proti Sb. 3200, 3686. 

5* 
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nách čisté pozůstalosti S2); avšak i tu jenom se schválením soudu 
(§ 1250) 23). V každém případě mají nepominutelní dědicové a 
věřitelé pozůstalostní právo, uspokojiti se z pozůstalosti a přidržo
vati se za tím účelem obou dědiců, jak dědice smluvního tak 
dědice zákonného nebo testamentárního (§ 801, 802). ' 

fl) Nepořídil-li zůstavitel o části pozůstalosti, která se ze 
smlouvy dědické vymyká, jinak, nepřipadne dil tento dědici 
smluvnímu, třebas byla slíbena pozůstalost celá, nýbrž' dědicům 
zákonným (§ 1253 n. k.) 24). Dědic smluvní dostane však také 
tuto čtvrtinu jako dědic, je-li výslovně 25) k ní povolán jakožto 
dědic testamentární, anebo je-li čtvrtina ta vyčerpána odkazy. 
V poslednějším případě 26) může však zůstavitel kdykoliv o pří
slušné části pozůstalosti poříditi ustanovením dědice místo od
kazem 27). Odkaz, určený dědici smluvnímu, jest v pochybnosti 
pokládati za odvolatelné 28) zatížení čisté čtvrtiny 29). Doživotní 
právo požívaci lze manželu smlouvou vyhraditi též v příčině celé 
pozůstalosti (§§ 1255, 1258). Avšak ndeikomisární substitut 
(svěřenský náhradník) nabude přes to ihned celé vyhrazené 
čtvrtiny (§ 608 n. k.) 80). 

3. Důsledkem dvojaké povahy smlouvy dědické jakožto 
smlouvy a posledního pořízení lze k dědické smlouvě připojovati 
omezení, jak jsou přípustná zde i tam. Je-li nařízeno náhrad
nictví obecné nebo svěřenské, může uáhradnictví to samozřejmě 
platiti jenom jako nařízení testamentární. Naproti tomu jest vý
minky posuzovati podle zásad platných pro smlouvy (§ 1251). 
Výminky, které při posledních pořízeních se pokládají za nedolo
žené (§§ 697, 698), činí tudíž smlouvu dědickou stejně jako jiné 
smlouvy neplatnou (§ 898). Výminky potestativní (§ 701), které 
se splnily již za živobytí zůstavitelova, platí tu jako splněné, 

22) Zeiller: Kommentar, 3, 634. - Unger: 6, § 26, pozn. 17. -
Krainz: 412. - Krasnopolski: 163, pozn. 3. 

23) Schválením soudu odstraňuje se však toliko nezpůsobilost ke smlouvě, 
nikoliv omezená způsobilost testovací, takže marnotratník nemůže přes to 
pořizovati o větší části pozůstalosti: Krainz: 412 proti Grasslovi: Z. fiir 
osterr. Rechtsgel., 1829, I, čís. 15 a j. 

24) Důsledkem práva dědického: Sb. 1208, 3686, 11.646. - K r a s no
p o I s k i: 1640. - Kr ai n z: 413 a j.; jiného mínění (Důsledkem zákonnllho 
práva pohledávacího, tedy jako .zákonný" odkaz) : S c hiffne r: Gesetzliche 
Vermiichtnisse, H6 násl. 

25) Po případě již v samotné smlouvě dědické: U,nger: 6, § 26, pozn.17. 
- Krasnopolski: 164. - Fernbach: Not. Z., 1907,341). - Kronegg: 
bmže, 368. - Schwarz: bmže, 385 n. - Fernbach: bmže, 1908, 283 n.; 
rozh. Peitler: 1010. 

26) Stejně tak, je-li ve smlouvě volnému' opatření vyhrazena jenom 
určitá částka peněžní, rovnající se čisté čtvrtině, anebo tuto převyšující: 
Krainz: 413. 

21) Sb. n. ř. (5) 1730; j. m. WeiBsberger: Not. Z., 1911, čís. 23; 
proti tomu: K r a i n z: 413, pozn. 27. 

2~) Sb. n. ř. (1) 248.-
• 29) Sb. n. ř. (6) 2481. 

30) Krainz: 413. 
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nastalo-li splnění jejich teprve po uzavření dědické smlouvy 
(§ 899). Zdánlivá výjimka z pravidel o smlúvních výminkách 
(§ 900) nastává při smlouvě dědické potud, že právo ze smlonvy 
dědické, vázané na odkládací výminku, na dědice osoby obdařené 
nepřechází, zemře-li tato před zůstavitelem; neboť dědické právo 
vázané na odkládací výminku není ještě napadlé (§§ 703, 545) 
a nemůže tudíž také býti přeneseno (§§ 536, 1252) 31). 

4. nSmlouva dědická, třebas do veřejných knih vtělená, 
nepřekáží manželu v tom, aby za svého života svým jměním 
podle libosti nakládal. Právo vznikající ze smlouvy dědické před
pokládá smrt zůstavitelovu; právo to nemůže býti dědicem smluv
ním, který zůstavitele nepřežil, ani na jiné přeneseno, ani nemůže 
býti žádáno zajištění v příčině budoucího dědictví" (§ 1252) 32). 

a) Za života zůstavitelova má smlouva dědická jedině ten 
účinek, že ho zbavuje práva, omezovati pozdějším jednáním pro 
případ smrti budoucí dědický nárok smluvního dědice. Proto je 
bez účinku a nepřípustné také zaneseni dědické smlouvy do 
veřejných knih. Takový jest smysl zmíněného předpisu, který 
jedině vystupuje proti dříve obvyklému zapisováni dědických 
smluv do knih veřejných a zdůrazňuje rozdíl vůči zápisu práva 
advitalitního (§ 1256). 

b) Smlouva dědická v pochybnosti neruší starších posledních 
pořízení, třebas smlouva zahrnuje celou pozůstalost. Ustanovení 
starších závětí podrží však účinnosti jen stran vyhrazené čtvrtiny, 

- dokud zůstavitel o ní jinak nepořídil 33). 
c) Když smluvní dědic zůstavitele přežije, nabude smlouva 

dědická významu povolávacího důvodu. Smluvní dědic může pak 
dědictví nastoupiti anebo je odmítnouti. Toto právo není také 
omezeno tím, že převzal smluvní závazek splniti určitý odkaz; 
naopak je tento závazek podmíněn přijetím dědictví 34.). Stejně 
nemůže dědická smlouva dědice zbaviti právního dobrodiní sou
pisu (§ 803). Odkazy, smluvnímu dědici uložené, jest zapraviti 
jenom z jeho dědického podHu, ostatní odkazy jenom z oné části 
pozůstalosti , která zůstala volnou (§ 649). Odkazy, zřízené již 
před uzavřením smlouvy dědické a v této smlouvě potvrzené, 
zatěžují však - pokud není jinak stanoveno - oba dědice po
měrně (§ 649). 

31) Zeiller: Kommentar, 6, § 1251. - Kr .ainz: 414. 
32) Smlouva dědická nevadí také zůstaviteli pH darování na případ 

smrti: Sb. 8887, n. ř. (6) 2481. 
3:J) Sb. 11.646; Krainz: 415. - Anders: 42; j. m. (dědická smlouva 

ruší dřívější závěť stejně jako takovou závěť ruší pozdější platná závěť) 
Krasnopol ski: 165. 

34) Také smluvní dědic může dědictví odmítnouti: rozh. ze 13. srpna 
1852, Ger. Z., 1852, čís. 148. Naše právo nezná však dědických smluv ve pro-
spěch osob třetích: Sb. 3451. . 
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5. nDědickou smlouvu nelze odvolati v ne prospěch druhého 
manžela, se kterým byla uzavřena 35), nýbrž smlouva dědická 
může pozbýti účinnosti jen podle předpisu zákona" (§ J254, 1). 
Pozdější poslední pořízení anebo neodvolatelné darování na pří
pad smrti 36) má účinnost jenom stran vy hrazené části pozůsta
losti 37). Dědická smlouva pozbývá účinnosti: 

a) vzájemnou dohodou stran, zřeknutím se dědictví ve formě 
notářského aktu nebo soudního narovnání 31l). Tím ruší se nejen 
neodvolatelnost 39), nýbrž i ustanovení dědice 40) ; 

b) zánikem nebo rozlukou manželství; rozlukou však nikoliv 
pro nepro,,"inilého manžela (§§ 1265, 1266 41). Při rozvodu může 
manžel neprovinilý anebo, není·li žádný z obou manžeHl vinen 
anebo jsou-li oba rozvodem vinni, každý manžel žádati zrušení 
dědické smlouvy jakožto smlouvy svatební v}rrokem soudcovským 
(§ 1264); 

c) pozdějším narozením nepominutelného dědice zůstavitelova, 
jestliže nepominutelný dědic zůstavitele přežije 4j ). Právo smluv
ního dědice se tím někdy toliko omezuje, jindy však ruší (§§ 777, 
778, 1254 n. k.). Dodatečná adopce bez souhlasu druhého manžela 
nemůže však býti právům druhého manžela na ujmu 43); 

d) dřívější smrtí smluvního dědice (§ 1252), jeho nezpůsobi. 
lostí dědickou 44) nebo odmítnutím a předčasným opětným sllatkem 
vdovy (§ 121). 

O dd í I pá t ý: Nabytí dědictv í. 
Hlava prvá: Nastoupení dědictví. 

§ 544. 1. Přihláška dědická 1). 

1. Nabytí dědictví je ponecháno svobodné vůli povolaného. 
Dědicem lze se státi jen s vlastní vůlí. Nikdo nesmí však 

:15) Odvolání může se vztahovati jenom na ustanovení pro pi'ípad smrti 
sloučená se smlouvou dědickou, na tato však s plným účinkem: K r a i n z : 
415, pozn. 36; j. m. F er n bac h: Kollision eines Erbvertrages mit einem 
Testamente, Not. Z., 1908, čís. 36. 

30) Krainz: 414, pozn. 31. Naproti tomu mjsou dědickou smlouvou 
vyloučena smluvní darování na případ smrti: Sb . 8887; srovn. též n. ř. (6) 2481. 

31) Sb. 1838, 3651. 
:IH) Sb. n. ř. (5) 2102; proti tomu: Knauer: Not. Z., 1911, čís. 24. 
3n) Tak: Unger: 6, !i ::'6, pozn. 20 s ohledem na teorii dědické smlouvy 

jím zastávanou, dříve však (shora čís. 1 b) odmítanou. 
4") Krainz: 451. 
<I) U TI ge r: 6, § 26 má ve smyslu svého učení za to, že dědická smlouva 

v takovémto případě se změní v závěť. 
H) Unger: 6, § 26, pozn. 18. - Krainz: 416; proti tomuto omezení: 

Krainz: 416, pozn. 38. 
+:1) Sb. 2627. 
++) Zběhnutím smlouva dědická úČInnosti nepozbývá (arg. voj. trest. zák. 

§ 208). - Kr ai TI z: 416, pozn. 41, proti tomu: Kr a s no p ol s ki: 166, po zn. 4. 
1) Un~er : 6, § 36. - Steinlechner: Schwebendes Erbrecht, 408 n.

Krainz.: 416 n. - KrasTIopolski: 264 n. - Touaillon: Von der Erbs
erklarung zum Erbschaftstreite, Zentr. Bl. 26, 361 n.; 783 n.; 971 n.; 28, 97 n.; 
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"dědietví svéinocně zabrati. Dědické právo musí se před soudem 
projednati a soudem musí býti provedeno odevzdání pozůstalosti, 
t. j. převedení její v dědicovu državu právní" (§ 797). Rízení, 
které slouží tomuto účelu, vzniklému jednak z důvodů fiskálních, 
jednak z péče o zúčastněné, jest projednávání pozůstalosti (nesp. 
pat. §§ 20 až 180). Je dílem dobrovolného soudnictví. Prohlášení 
povolaného, že míní uplatňovati v tomto řízení svůj nárok a vy
moci odevzdání pozůstalosti, jest přihláškou dědickou 2). Přihláška 
je proto vyloučena, kde projednávání pozůstalosti se nekoná 
anebo je·li toto již skončeno. . 

a) Projednávání pozůstalosti se nekoná, jestliže zemřelý ne
zanechal aktiv. Projednáváni se v tomto případě pro chudobu 
odbude (nesp. pat. § 72). Dále k němu nedojde, je-li pozůstalost 
předlužena, zahájí-li se konkurs pozllstalosti (nesp. pat. § 74), 
anebo použije-li se nepatrné pozůstalosti krátkou cestou k uspo
kojení ~ěřitelů, je-li tedy pozůstalost odevzdána jure crediti 
(nesp. pat. §§ 52, 73). V těchto případech musí soud .případné 
přihlášeni dědice odmítnouti 3). 

b) Právě tak nemůže již se státi přihláška dědická, když 
projednávání pozůstalosti je ukončeno 4). Byla-li tedy pozllstalost 
již odevzdána zákonitým dědicům anebo jako odúmrť fisku, vy
hlásí sice pozůstalostní soud závěť douatečně nalezenou 5); avšak 
testamentární dědic musí svoje právo nyní sledovati procesem 
proti držiteli pozllstalosti (nesp. pat.. § 180). Stejně musí zákonitý 
dědic cestou sporu zastávati neplatnost závěti, na jejímž základě 
byla pozůstalost domnělému testamentárnímu dědici již odevzdána6). 

Jelikož se konečně odevzdání pozůstalosti týče vždy pozůstalosti 
celé 7), neposkytuje ani okolnost, že se dodatečně vyskytne po
zůstalostní jmění dříve neznámé 8), důvod k opětné přihlášce 
dědické a k opětnému odevzdání pozůstalosti (nesp. pat. § 179), 
leč že pozůstalost byla pro domnělé předlužení ponechána věři
telům 9) anebo leč první odevzdání pozůstalosti bylo zmatečným 10). 

369n.; 29, 193n., &73n.; 30,100 n., 201 n; 31, 973n. - Rin te len: Grundri13, § 29. 
- Bohuslav: Rfzení pozůstalostní (1894). 

2) Pi:ihláška dědická nemůže se státi mimosoudně, tím méně mlčky: 
Krasnopolski: 265, pozn. 1, proti odchylným názorům. Avšak ani před 
soudem procesním nelze se pi'ihlásiti za dědice: Krainz: 417, pozn. 2, proti 
tomu: Touaillon: 26, 37U. 

:1) Sb. n. ř. (3) 11M. 
4) Sb. n. ř. (1) 200, (3) 1071. 
5) Sb n. ř. (5) 2019; srovn. též Sb. 7515, n. ř. (11) 4228. 
li) Sb. n. ř. (1) 200, (3) 1071. 
,) Sb. n. ř. (15) 6215. 
8) Seewald: Was ist unter nachtraglich aufgefundenem Verlassenschafts

vermiigen zu versteh~n? Not. Z., 1894, ČÍS. 22. -- Ei si nger: Tamže, 1915, 
čís. 20, 21; srovn. též Sb. n. ř. (5) 1719, 2(156, 2124, (6) 2333. 

D) Langstein: 1st eine nach el'folgter jure crediti Einantwortung ein 
gebrachte Erbserklarung zu Gericht anzunehmen? Ger. Z. 1899, čís. 25. 

10) Eis en b ach: Kann ..... das Abhandlungsgericht die Einantwortungs
urkunde annullieren? P. J. Vjscbr. 1890,172 D.; příklady: Sb. n. ř. (5) 1749,2032. 
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2. Přihláška dědická může se státi s výhradou dobrodiní 
soupisu anebo bez této výhrady 11). Přihláška podmíněná (S vý
hra,doů) omezuje ručení dědicovo vůči pozůstalostním věřitelům 
a odkazovníkům po odevzdání pozůstalosti na tuto pozůstalost a 
zavazuje několik dědiců jen podle poměru jejich podílů (§ 821). 
Přihláška bezpodmínečná (bezvýhradná) zavazuje dědice bez 
omezení, je-li několik dědiců, zavazuje je rukou společnou a ne
rozdílnou (§ 820). Zřízení soupisu, předpoklad ručení omezeného 
a děleného, může. však dědic žádati toliko při přihlášce dědické, 
nikoliv později. Zádání toto musí sloučiti s přihláškou dědickou 
(§ 800). Avšak podmíněná přihláška dědická není právním jed
náním ' podmínečným. Výminky a určení času naopak se s při
hláškou dědickou nesrovnávají 12). 

3. nKdo se chce ujmouti dědictví, musí soudu vykázati 
právní důvod, zda mu dědictví připadá podle posledf!.ího pořízeníl 
podle platné smlouvy dědické anebo podle zákona a musí se 
výslovně vyjádřiti, že dědictví přijímá" (§ 799). Důkaz titulu 
dědického práva lze provésti 'také až po přihlášce dědické (nesp. 
pat. § 122), avšak přihláška dědická musí titul tento alespoň 
uvésti 13). nJe-li za dědice ustanoven někdo, kdo by měl i bez 
posledního pořízení nárok na právo dědické buď zcela nebo po
dílem, není oprávněn dovolati se dědického práva podle zákona 
a tím zmařiti projevenou poslední vůli. Musí buď nastoupiti 
dědictví podle posledního pořízení anebo úplně se ho zříci" 
(§ 808) 14). Jenom když dědic popírá platnost závěti, může se 
ovšem přes to přihlásiti za dědice na základě zákona 15). Uvedené 
pravidlo nemá svůj důvod v tom, že by dědic testamentární od
mítnutím dědictví mohl zvrátiti výminky, odkazy a příkazy, neboť 
tomu tak není (§ 726); naopak míní pravidlo to především za
meziti, aby bylo znemožněno testamentární rozdělení dědictví, 
které se uchyluje od dědické posloupnosti zákonné. Tím jé beze 
SpOLU též vyloučeno, aby dědic dědický podíl na základě závěti 
dílem přijal a dílem odmítl 16). Ovšem je právě v tomto směru 

ll ) Na základě dědické přihlášky, v níž není uvedeno, déje-li se s vý
hradou nebo bez výhrady, nemůže pozůstalost býti odevzdána. Odevzdání po
zůstalosti jest v takovémto případě zmatečné: Sb. 5005. 

12) Unger: 6, § 36, shora § 112, čís. 6. 
13) Krasnopolski: 265, po.zn. 5 proti Touaillonovi: Zentr. Bl. 26, 

784 n. a Not. Z. 1907, čís. 9. Přihláška dědická může se státi dílem ex lege, 
dílem ex testamento. Sb. 1166. 

14) Srovn. k tomu: Ritsch: Zur Auslegung des § 808 ABGB., Not. Z. 
1914, čís. 36 až 38. - Týž: Verliert der eingesetzte Erbe im Falle des § 808 
ABGB. sein gesetzliches Erbrecht? Ger. Z. 1915, čís. 26 a k tomu: K r a i n z: 
419, pozn. 19. 

15) Sb. 4505: Nikoliv teprve a jenom tehdy, když již závěť byla cestou 
spornou prohlášena za neplatnou, jak tomu chce Sb. (17) 7165: Kr ai n z: 
419, pozn. 20. 

l U) Na př. v příčině pozůstalosti movité nebo v příčině pozůstalosti ne
movité: Sb. n. ř. (4) 1481; j. m.: Ti]] (u Zolla, Ger. Z. 1907, čís. 52); proti 
tomu: PfaH-Hofmann: 2, 87. - Krainz: 419, pozn. 24. 
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stanovena důležitá výjimka: "Osoby, jimž náleží nárok na po
vinný díl, mohou odmítnouti dědictví s výhradou dílu povinného" 
(§ 808 n. k.). Tím není míněno, jako by nepominutelný dědic 
měl toliko volbu požadovati pro sebe buďto dědický podíl jemu 
určený anebo díl povinný; naopak může přijmouti také dědictví 
s výhradou svého práva na povinný dílU) anebo může jako dědic 
přijmouti jenom onen díl testamentárního podílu, který se rovná 
dílu povinnému a zároveň ostatek odmítnouti, nemůže však od
mítnouti celé dědictví a požadovati místo toho povinný díl 
v hotových penězích 18). Předpisy tyto nestíhají však vůbec dědice 
smluvního. Je-li tento zároveň dědicem testamentárnlm t9), může 
dědickou posloupnost na základě posledního pořízení odmítnoutí 
a přes to požadovati dědické právo smluvní. Může však také 
odmítnouti dědictví smluvní a nastoupiti celé dědictví na základě 
závěti, je-li tam povolán k celému dědictví, neboť toto ustanoveni 
je pak v plném rozsahu platným právě důsledkem onoho od
mítnutí 20). 

4. Dědic přejímá s dědictvím nejenom práva ale také po
vinnosti; proto předpokladem dědické přihlášky je llplná způso· 
bilost k právním jednáním. Zmocněnec potřebuje k výkonu 
dědické přihlášky zvláštní plné mdci znějící na toto jednotlivé 
jednání (§ 1008) 21). Komu se nedostává úplné způsobilosti 
k právním jednáním, potřebuje k dědické přihlášce zákonného 
zástupce 22); tento zákonný zástupce může pak jménem svého 
svěřence učiniti dědickou přihlášku bezvýhradnou beze všeho, 
avšak přihlášku s výhradou anebo přihlášku odmítavou jenom 
se zvláštním přivolením poručenského úřadu (§§ 805 233) 2b). 
Bezvýhradná dědická přihláška svěřencova neliší se ovšem ve 
svém účinku od přihlášky s výhradou, neboť nutno přes to zříditi 
soupis (nesp. pat. § 92); tím jsou však účinky dědické přihlášky 

11) Jud. 226 (Sb. n. ř. [18] 7432): Nepominutelný dědic , nstanovený 
posledním pořízením za dědice, může nastoupiti dědictví s výhradou nároku 
na doplnění povinného dílu. 

1H) Sb. 15.378; j. m /: N eu man n - Etten rei ch: Eine Antinomie im 
BGB., Not. Z. 1902. čís. 17 až 19. - Woss: Die Entstehung des Ptlichtteil
anspruches, Festschrift 1911, 2,687 n. - Weiss: Zentl'. Bl. 33, 385; proti 
tomu: Krasnopolski: 281 n., pozn. 10. - Anders: 56. - Krainz: 420, 
pozn.25; sro vn. též Sruck: Not. Z. 1912, čís. 47, 50 a Offner, Gogg, 
WeiJ3berger, Gortany: tamže, čís. 49. - Gogg: bmže, 1913, čís. 52. 

19) Shora § 543, pozn. 25. 
20) Krainz: 419, pozn. 22. 
21) Shora § 119, str. 178, po zn. G). 
22) Tímto zástupcem není poslední vůlí ustanovený opatrovník jmění 

dítěti zanechaného, nýbrž otec nebo poručník dítěte: Sb. 8087, 13.091; jinak 
1804, 14.839; srovn. též 3050. Zákonným zástupcem .chudých" (jakožto dědiců 
po katolickém duchovním), kostelů nebo nadací je finanční prokuratura: 
Sb. 15.900 n. ř., (3) 1131,1164, (5) 2145. 

23) Kl.: Etwas uber Formalismus im Recht als Beitrag zur Lehre des 
§ 805 BGB., Not. Z. 1885, čís. 40. 
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podmíněné samy sebou dány (§ 807). Zastoupení dědice za účelem 
dědické přihlášk.y je nutné také tehdy, když pohyt dědice je 
neznám anebo když dědic upadl v konkurs. Dědicové 24), jichž 
pobyt je neznámý, se vybídnou ediktem, aby do roka se při
hlásili; po uplynutí Ihůty"5) nastoupí dědictví jejich jménem 
opatrovník a zřídí se z úřední moci soupis (nesp. pat. § 92). 
<Jistá poz1tstalost, zjištěná projednáváním, se uschová u soudu do 
té doby, až je prokázána smrt dědicova nebo dědic prohlášen za 
mrtva (nesp. pat. § 131). Upadl-li dědic v konkurs, jest správce 
podstaty oprávněn nastoupiti dědictví jménem kridatáře s vý
hradou dobrodiní soupisu (konk. řád § 4) 26). 

5. Přihláška dědická předpokládá zpravidla, že povolání 
za dědice již nastalo (§ 703), a že dědic ví o tomto povolání 
a o určitém důvodu povolávacím (§ 799). Avšak osoba povolaná 
za dědice případně nebo do budoucna může po zahájení posloup
nosti dědické dědictví nastoupiti také již předem pro případ 
pozdějšího povolání n). Naproti tomu není dědická přihláška 
zákonem vázána na určitou lhůtu, v niž by se' musila státi. 
Lhi'ttu, dobu na rozmyšlenou, naopak stanoví soud pozůstalostní 
(nesp. pat. §§ 115, 116). Lhi'tta ta mflže z podstatných di'lvodi't 
býti prodloužena, nikoliv však déle než na jeden rok (nesp. pat. 
§ 118). Prodloužení jde vždy k dobru všech spoludědiců (nesp. 
pat. § 119). Zákonití zástupcové dědiců nezletilci't nebo svěřenců 
musí se ve lhůtě výslovně prohlásiti. Svéprávní dědicové mohou 
mlčeti anebo mohou přihlášku do konce odepříti (nesp. pat. 
§ 120). Sporným však je, jaký význam má, když přihláška 
dědická nebyla učiněna. Panující nauka ~ti) upírá (arg. nesp. pat. 
120) straně , která je v prodlení, právo učiniti přihlášku také 
ještě po uplynutí lhůty a omezuje stranu tu na oprávnění, uplat
ňovati svoje dědické právo žalobou dědickou vůči spoludědicům a 
nástupcům, kterým pozůstalost byla odevzdá,na. Prakse připouští 
z důvodu lúčelnosti opozděnou přihlášku dědickou až do odevzdání 
pozůstalosti 2~), pokládá však naproti tomu úmyslné zanedbání při
hlášky dědické přes osobní vyzvání jako odmítnutí dědictví ~O) a to 

t~) Nikoliv také osoby mající právo na povinný díl! Sb. n. ř. (12) 4775; 
srovn.: Wn., Not. Z. ]916, čís. 48. 

t 5) Sb 16.002 n. ř., (3) 965, (11) 4092. 
21,) Jestliže správce podstaty pozůstalost nenaatoupi, může tak učiniti 

kridatář sám a dědictví náleží pak do jmění mimokonkursního: R i n tel e n: 
Handbuch, 202 n. - Bartsch-Pollak: Kommentar ZUl' K. O. § 4. 

21) U n g e r: 6, § 36, pozn. 9; shora § 538, pozn. 33. 
2k ) Unger: h, § 3ti, pozn. 16. - Týž: Verlassenschaftsabhandlung 

121 n. - Randa: Erwerb der Erbschaft, 24 a j. u Krasnopolského: 
264, pozn. l. 

tU ) Sb. 8129, 15.388, 16.095, n. ř. (17) 6780, (18.) 7315; srovn. též 
Sb. n. ř. (9) 3322. 

30) Sb. 7376; souhlasně Hanke: Not. Z. 1890, čís. 52; naproti tomu: 
Baltinester: bmže, 1891, Č. 1. 
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i tehdy, když přihláška dědická byla odepřena s výslovnou vý
hradou dědického nároku 31). 

n. Soud je povinen přijmouti každou přihlášku dědickou, 
která se děje v předepsané formě (nesp. pat. § 122) 32), neboť 
domnělý dědic může svůj nárok po čas pozůstalostního zřízení 
uplatňovati jenom touto cestou a mllže žalovati teprve, když jej 
soud na pořad práva odkázal. Jen formální nedostatek přihlášky 
mMe odůvodniti odmítnutí její 33), materielní nedostatek k tomu 
práva nedává 34). Na druhé strane však sluší nastupujícího dědice 
odkázati na pořad práva nikoliv teprve tehdy 35), když byly po
dány dědické přihlášky sobě odp0l'Ující, nýbrž také i tehdy, když 
je jisto, že tu není dědického oprávnění 36). 

7. "Dědic nemftže již svého soudního 3i ) phhlášení k dědictví 
odvolati ani nemůže přihlášku bezvýhradnou změniti a vyhraditi 
si dodatečně právní dobrodiní soupis (§ 806) 38). Rovněž nelze 
dědickou přihlášku bráti v odpor pro omyl, vyjímaje případ pod
vodu 39). Ode vzdá-li se však ovšem pozltstalost přes dědickou při
hlášku osobě jiné, lépe oprávněné, stane se přihl~íška bezpřed
mětnou, aniž je třeba jejího odvolání 40). .Je-li však pozl1stalost 
osobě jiné odevzdána nikoliv z tohoto dl1vodu, nýbrž na základě 
dohody, mohou se pozl1stalostni věřitelé a odkazovníci hojiti na 
obou (§ 1282) 41). Bezpodmínečná přihláška dědická nem1tZe sice 
dodatečně býti přeměněna v přihlášku podmíněnou, avšak přes 
to je i dědic, který se přihlásil bezpodmínečně, zúčasten dobro
diní soupisu, jestliže z úřední moci anebo k žádání oprávněné 
osoby třetí je soupis zřízen (§ 807). Opačně lze však podmíně
nou přihlášku dědickou, dokud soupis nebyl skutečně zřízen, 
změniti v přihlášku nepodmíněnou tím, že se návrh na zÍ'Ízení sou
pisu vezme zpět. Stejně je přípustná změna povolávacího důvodu, 

ol) Sb. 1403; souhlasně Kr 'ain z: 422, pozn. 38, 39, zejména arg, od
půrči řád, § 7 a konk. ř. § 36. 

:1 2) TouaiJlon: Zentr. BI. 26, 789 n. Naproti tomu není ďůvodu, proč 
by bylo odpírati .právo rekursu ostatním přihlášeným dědicům: Touaillon: 
793, proti: Sb, n. ř. (l4) 5376. 

• :1:1) Na př. Sb. n. ř. (16) 6606. 
04) Srovn. Sb. n, ř. (11) 4092, (15) 5731, 6063; rozb. z 1. února 1916, 

Not. Z. 1917, Č. 18. ' 
35) Tak: Nesp. pat. § 125. 
:lli) Anders: 56. - Pelzer: Not. Z. 1914, čís. 22. - TouailIon: 

Tamže, čís. 26. Avšak i v takovýchto případech nutno přihlášku dědickou 
pi'ijmouti a možno jen zároveú nebo později vysloviti, že k ní při projedná
vání pozůstalosti nebude phblíženo: K r a i n z: 423. - T o u a i II on: Zentr. Bl. 
26,792. -- Rintelen: Grundrifl, 62, proti: Sb. n. i'. (7) 2582, (13) 5247, 
(15) 5938. 

3,) Byla-li soudem přijata: Sb, n. ř. (16) 6287 j srovn. však n. ř. (16) 6552. 
3f<) Totéž platí ovšem také pro přihlášku legatářů ex testamento (§ 726) : 

Sb, n. ř. (8) 3172. 
:'9) pfersche: Irrtumslehre 101 n. 
40) K ra i n z: 423, proti: Sb. n. ř. (8) 3172. 
41) Krainz: 42,'3, pOZIl. 48; jinak: Sb. 5351. 
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když dúvod púvodně u vedený se ukáže neplatným (2). Právě tak mÚže 
se dědic z opatrnosti opírati zároveň o několik di'lvodú povolá vacích4S). 

§ 545. 2. OdmítnutP). 

1. Protikladem dědické přihlášky je odmítnutí dědictví, t. j. 
prohlášení povolaného, že dědictví nepřijímá. Odmítnutí dědictví 
je co do osobní zpúsobilosti 2), oprávnění zástupčího a nutnosti spolu
púsobení zákonného zástupce a opatrovnického Madu vázáno na 
stejné předpoklady jako přihláška dědická (§§ 805, 233, ] 008) a). 
Odmítnutí dědictví nutno stejně jako přihlášku dědickou po dobu 
pozústalostního řízení 4) vůči soudu prohlásiti 5) ; odmitnutí může se 
týkati celého dědictví, které povolanému napadlo anebo celého jeho 
podílu dědického. Je-li však někdo povolán zvláště k několika po
dílům dědickým anebo je-li povolán zároveň jako dědic a jako ná
hradný dědic po spoludědici (§ 607), může býti předmětem odmítnutí 
také jenom jeden podíl nebo několik podílů dědických, anebo jenom 
náhradné právo dědické. Odmítnouti lze dědictví jen bezpodmí
nečně 6) ; jedině právo na povinný díl možno si při tom vyhraditi 
(§ 138 n. k.) 7). ;re-li povolání dědice vázáno na výminku, možno 
dědictví odmítnouti ještě dříve než výminka se splní. 

2. Odmítnutím dědictví stane se nápad dědický ve prospěch 
osoby odmítnuvší bezúčinným. Dědictví pokládá se pak za na
padlé osobě nejblíže povolané, dědici dle přírůstku, dědici ná
hradnému, dědici zákonnému (§ 726). Kdo odmítl dědické právo 
testamentární je proto vyloučen též jako nejbližší dědic zákonný 
(§ 808) 8); odmítnutí dědictví se strany zákonného dědice,. které 
není omezeno na jeho osobu, vylučuje též jeho děti, byť by i samy 
byly nejbližšími dědici (§§ 732, 735). Odmítnutí nelze ouvolati 0). 
Dědictví napadne ihned nejblíže povolaným (§ 806, 1450). Odmít
nutí dědictví se rovná, neučiní-li dědic ~myslně dědické přihlášky 10). 

42) Sb. 2883, 3504, 9249. Právě tak je opačně žaloba o nulitě závěti 
připustna i po přihlášce dědice na základě této závěti. Sb, 118. 

43) 8b. 11.263. Lze se též dovolávati závěti jakožto ústní, stala-li se 
jako písemná bezúčinnou: Sb. 8184, n. ř. (3) 1010. 

1) Unger: 6, § 37. - Krainz: 427 n. - Anders: 55 n. - Krasno-
polski: 280 n. 

2) Sb. n. ř. (5) 2032. 
3) Shora § 544, čís. 4. 
4) Nikoliv mltky: shora § 544, pozn. 2; rozh, nejv. soudu ČÍS. 1763; 

jinak Sb. 7376. 
5) Před nápadem dědickým působí toliko zřeknutí vůči zůstaviteli (§ 551), 

po odevzdání toliko zřeknutí pravého dědice vůči držiteli dědictví: Krain z: 427. 
ti) Krainz: 428. 
1) Shora § 544, čís. 3. 
8) Shora § 544, čís. 3. 
!ll Sb. 350, 7868, 12.924.- Krainz: 427,ikdyž spočívá na omylu: Sb. 

14.731. - Krasnopolski: 280, pozn. 5. Nelze je (odmitnutí) 'dodatečně vy
kládati, jako vzdáni ve propěch určitých osob: Sb. n. ř. (16) 6552. Odmítnutí 
lze bráti v odpor toliko pro podvod: Sb. n. ř. (5) 1749. 

10) Shora § 544, pozn. 30. 
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H I a vad r u h á: Nabytí držby dědictví. 

§ 546. 1. Projednávání pozůstalosti 1) . 

1. Již od 17. století vedla snaha, zajistiti zájmy fiskální 
pozvolna k zásadě, že soud v případě úmrtí má vždy z moci 
úřední zakročiti, aby pozůstalost přišla do pravých rukou a aby 
zájem fisku byl chráněn 2). Ruku v ruce s tím šla zápověď, 
uchopiti se svémocně dědictví, která s jistýnl oslabením 3) je 
dosud platným právem. 

2. "Nikdo nesmí dědictví svémocně zabrati. Dědické právo 
musí se před soudem 4) projednati a soudem musí býti provedeno 
odevzdání pozůstalosti, t . j. převedení její v dědicovu državu 
právní" (§ 797). Za tím účelem jest úmrtí a prohlášení za mrtva 
oznamovati soudu pozůstalostnímu (nesp. pat. § 34). Jakmile se 
soud o úmrtí dozví, má ihned z úřední moci opatřiti úmrtní 
zápis (nesp. pat. § 36) 5) tím, že dá vyslancem soudním do bytu 
zemřelého vyslaným anebo notářem zjistiti poměry pro projednávání 
pozůstalosti podstatné, jako stav jmění, poměry příbuzenské, 
existenci posledních pol'ízení a pod. a tím, že v případě po
třeby dá pozůstalost zapečetiti (nesp. pat. §§ 38, 39, 45). Po
slední pořízení, která byla nalezena, jest vyhlásiti 6) a přijati do 
soudní úschovy (nesp. pat. §§ 44, 61, 68, _ 69), o čemž jest vy-

l ) Unger: Die Verlassensrhaftsabhandlung in Osterreich ' 1862; proti 
tomu Harrasowsky: Grundziige der Verlassenschaftsabhandlung 1862. -
IJelm: Haimerls Vjschr., 10, 198 n.; srovn. dále Chorinsky: Das Notariat 
und die Verlassenschaftsabhandlung, 1877. . - F u k a: Aufsatze zur Reform 
der osterr. Verlassenschaftsabhandlung, Not. Z. 1892, čís. 10 až 15; tyž, die 
Reform etc., tamže, 1896, čís. 4. - W e i s s I e r: Reform dar vorbeugenden 
burgerlichen Rechtspflege, 1900. - Lei n web e r: Zur Reform des Erbschafts
erwerbs, 1906. - O t t: Rechtsfitrsorgeverfahren, 1906. - R i n tel e n: GrundriB 
des Verfahrens auBar Streitsachen, 1914, §§ 21 až 43. - Krainz: 523 n. 
- Čulík: České právo III., str. 10. - Bohuslav: :Řízení pozůstalostní (1894). 
- Synek: Práv. Rozh. VII. I str. 155. - Batěk: České právo VI., str. 41. 

Z e li n k a: Soude. L. W21, str. 13. 
2) Chorinsky: 74 n. - Unger: ·61 n., 80 n., 117 n. 
3) Unger: 104 n. 
4) Podle novely z 1. dubna 1921, čís . 161 Sb. čl. IX. nastupuje n'a místo 

sondu zásadně notář, avšak ze závažných důvodů, (čl. IX. poslední odstavec) 
může soud se usnésti, že pozůstalost sám projedná anebo , že převezme pro· 
jednávání pozůstalosti, které již notáři bylo předáno. Konečně mohou dědicové 
(čl. IX., odst. 3) pozůstalost projednati sami, prohlásí-li tento úmysl zavčas 
(nejdéle do 14 dnů po nabyté vědomosti o úmrtí anebo po doručení obsílky 
k projednávání) a předloží-li do 4 neděl, po případě do lhůty ze závažných 
důvodů prodloužené, písemné projednání a předepsané výkazy v náležité formě; 
srovn. W y c hod i I: Die Ůbertragung der gesamten Abhandlungspflege an die 
Nota,re, čls. Not. Z. 1921, čís. 5; výn. min. sprav. z 25. dubna 1921, Pro Arch. 
1921, 322; výn. min. sprav. ze 7. července 1921, tamže, 548 n. 

5) N ow ak: Zur Frage der Todtfallsaufnahme durch Gemeindevorsteher, 
Ger. Z. 1885, čís. 45,46. - Anonymus: Not. Z. 1888, čís. 26. - Tobia
s che k: Abhandlung der Verlas3enschaft nach Besitzern geistlicher Pfrunden, 
tamže, 1891, čís. 16, 17. - J. Hartmann: Kritische Bemerkungen und 
Reformvorschlage zur Totfallsaufnahme, tamže, 1915, čís. 10, 11. 

U) Leč, že zůstavitel zakázal, aby závěť byla otevřena hned po jeho 
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rozuměti berní úřad, svercnce a veřejné ústavy a nadace za 
lÍčelem obhájení jejich zájmll (nesp. pat. §§ 82 až 87) ; dále jest 
dědice vyzvati, aby podali přihlášku dědickou (nesp. pat. §§ 75, 
116, 120) 7) ; konečně jest v daném případě provésti soupis a odhad 
pozůstalosti (nesp. pat. § U2). Dále má soud z moci úřední pečo
vati o to, aby dědic zapravil poplatky na pozůstalost připadající 8) 
a aby byly splněny ostatní závazky, které zákon nebo zůstavitel 
dědici uložil (nesp. pat. § 149 V). Teprve, když se tak stalo a 
a když dědic byl uznán po právu za dědice, odevzdá se mu 
pozůstalost, čímž se projednávání její skončí (§ 8Hl) ; nesp. pat. 
§ 174). 

3. Kdo je pravým dědicem, zjistí se především tím, Že dědic 
při své přihlášce dědické nebo po ní dostatečně vykáže soud u 
svoje právo dědické (§ 799; nesp. pat. 122) 10). Důkaz práva 
dědického nutno podati, třebas nikdo práva toho nepopírá. Není-li 
tu však nepochybného posledního pořízení, rozhodují především 
nepodezřelá udání příbuzných, členů domácnosti a jiných věro
hodných svědků o osobě příbuzného, který v prvé řadě jest 
dědicky povolán, byla-li udání taková nepodezřelým způsobem 
učiněna při úmrtním z~lpisu anebo při jeho doplnění (nesp. pat. 
§ 123). Je--li přes to nejbližší anebo výhradné právo dědické 
udánlivého dědice zákonného sporným, mť1že soud slyšeti osoby 
povolané před ním anebo zároveň s ním se silnějším anebo se 
stejným právem a může osoby ty za tím účelem ediktem před
volati (nesp. pat. § 124). Kdo se za těchto opatrností jeví býti 
nejbližším zákonitým dědicem anebo kdo je za dědice ustanoven 
v posledni vůli nebo ve smlouvě dědické, zřízen)'ch co do obsahu 
a formy způsobem předepsaným 11), jest na tak dlouho zásadně 
pokládán za pravého dědice, dokud jiný nebo blíže příbuzný 
proti tomu nepodá odpor anebo dokud není tvrzena neplatnost 
smrti: Sb. 11.895; jinak německý Obč. zák. § 2263. Naproti tomu nesmí býti 
provedeno nařízení zůstavitele, aby nalezená závěť byla zničena: Sb. n. ř. (6) 
6334; shora § 540, pOZll_ 3. 

,) Pokud pozůstalost se neodbude pro tu dobu, anebo neodevzdá jure 
crediti věřitelům, anebo pokud se nezahájí konkurs: shora § 544, čís. 1 a, 

H) K vyměí'ení poplaiktl slouží soupis a nebyl-Ii zř'ízen, místopřísežné 
přiznání dědiců o majetku (nesp. pat. § 114). Mimo to musí dědic k pohodlí 
finančního úřadu podati výkaz poztlstalosti , seznam aktiv na základě soupisu 
anebo přiznání majetku a pasiv, podílů dědických a odkazů, jakož i výpočet 
poplatktl, připadajících na jednotlivé zúčastněné strany: popl. nař. z Jó. září 
1915, čís. 27íl, ř. z. § 46; srovn. též prov. nař. z 29. prosince 1915, čís. 397, 
i'. z. §§ 31 Il,Ž 35; o závazku k úhradě náhradních úroků pro opozděné podání 
výkazu pozůstalosti: pop!. nař. § 29, prov nař. § 43. Při malých pozůstalostech , 
na př. nepřesahuje-li čistá pozůstalost 5000 K a celá aktiva 50.000 K, stačí 
k odevzdání pozůstalosti, jsou-li opatřeny pomůcky, jichž jest třeba k vyměření 
poplatků: Pop!. nař. 26_ 

li) Výkaz o povinných dílech. Fried: Not. Z. 1887, čís . 36; proti tomu 
Moro: bmže, čís . 43. 

10) P.: Zur Praxis des Nachweises des gesetzlichen Erhrechtes, J. Bl. 
]899, čís. 28, 29. 

11 ) Sb. n. ř. (13) 5272, (16) 6686. 
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poslední yůle (nesp. pat. § 123). Takovýto odpor lze učiniti mczi 
projednáváním tím, že jest podána přihláška dědická. ' 

4. Jsou-li tu dědické přihlášky sobě odporující, jest soud 
povinen je všechny přijmouti. Spor o právo dědické nutno však 
vyřešiti cestou procesu a až do rozhodnutí tohoto procesu nutno 
s projednáváním pozůstalosti sečkati (nesp. pat. §§ 125, 127) 12) . 
Pro rozvržení úkonů stran nemůže býti rozhodujícím stav držby, 
poněvadž dosud žádná ze sporujících stran není držitelem pozů
stalosti. Postavení žalobce připadá tedy oné straně, která podle 
předběžn~ho souhrnného vyšetření má nárok slabší (nesp. pat. 
§ 126). Zalobu dědickou nutno podati v ustanovené lhůtě pro
padné, jinak jest strana z projednávání pozůstalosti vyloučena. 
Zpravidla musí proti smluvnímu dědici, který má pro sebe dě
dickou smlouvu, opatřenou požadovanými náležitostmi, jejíž plat
nost jest nepopřena, vystoupiti každý jako žalobce, a proti dědici 
testamentárnímu, který se opírá o takovouto poslední vůli musí 
tak učiniti zákonitý dědic. Mezi udánlivými děclici zákonnými 
má vůči linii bližši 13) nevýhodnější postavení linie vzdálenější, 
mezi udánlivými dědici testamentárnimi poslední vůle mladší 14) 
vůči poslední vůli starší atd. 15). Prozatímní správa pozůstalosti 
anebo sporné části pozůstalosti lG) svěří se sekvestrovi (nesp. pat. 
§ 127, 1), pokud správa ta nebyla již přenechána jedné ze spor
ných stran (§ 810) 17), anebo pokud dědický nárok navrhovatelflv 
není patrně bezdflvodný 18). Jakožto podstatná součást projednávání 
pozůstalosti koná se spor o právo dědické před soudem místně 
určeným podle sidla soudu pozůstalostního (jur. n. § 77). 

12) Unger: 6, § 50. - Krainz: 527. - Anders: 88. - Kfasno
polski: 274 n. - Steinlechner: Schwebendes Erbrecht, 1, 373, pozn. 2, 2, 
120 a Not. Z., 1910, čís 13. - Touaillon: Von der Erbserklarung, Zentr. Bl. 
26,971 násl. 29,198 n. - Rintelen: Grundril3, § 30. 

13) Sb. n. ř. (2) 443. Při transmisi (§ 537) rozhoduje stran síly 
titulu dědického práva poměr transmitenta, nikoliv poměr transmisáře k zťt
staviteli: Rozh. z ll. ledna 1916, Not. Z., U.I17, čís. 31; srov. shora § 513, 
čís. 2 n. k. 

14) Sb. 13.156. Třebas dědicové ze starší závěti tvrdí, že zůstavitel v době 
zřízení závěti mladší byl na duchu chorý: rozh. ze 17. dubna 1917, Not. Z. , 
1917, čís. 29. Je·1i sporno, která závěť je starší, musí každý dědic stran jedné 
části pozůstalosti vzíti na sebe úkol žalobce: Unger: 6, § 50, pozn. 4. -
Eisinger: Not. Z. 1916. čís. 23; srovn. též Sb. n. i'. (10) 3974. 

15) Podezření o neplatnosti závěti: Sb. 3419, 5031, 7840, 9172, n. ř. (16) 
6273. - Formální nedostatky závěti: Sb. 10.591, n. ř. (11) 4344, (18) 7327; 
rozh. z 18. dubna 1916, Zentr. Bl. 1!J16, čís. 36. - Ztráta nebo poškození 
závěti: Sb. 115,3227; rozb. z 27. března 1917, J. Bl. 1917, čís. 26. V poměru 
mezi spoludědici: Sb. n. ř. (15) 6063. Při pochybnostech co do výkladu závěti: 
Sb. n. ř. (14) 5714. PH několika sobě odporujících přihláškách dědických: Sb. 
15.554, srovn. K I' ain z: 527. - K ra s n o pol ski: 275. 

lij) Sb. n. ř. (!J) 3547. 
11 ) Sb. 15.343; v tomto případě může protivník vymoci sekvestraci jenom 

v procesuálním řízení zajišťovacím (ex. řád § 382, čís. 2) při vykázaném ne
bezpečí (ex. i'ád § 371) nesp. pat. § 127, 2; srovn. Sb. n. ř. (6) 2396. -
G. Fuchs: Griinh. Z., 34, 653. 

l~) Sb. n. ř. (13) 5017. 
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§ 547.2. Odevzdání pozůstalosti1). 

1. Pozůstalost se odevzdá tomu, v jehož prospěch mluví 
domněnka dědického práva. Byla-li přihláška dědická vzata 
v odpor, tedy tomu, kdo zvítězil ve sporu o dědické právo 2). 
Projednávání pozůstalosti má tudíž účinek nejen possessorní, ale 
i petitornP). Odevzdání nemá sice konstitutivního významu v tom 
smyslu, že by pro toho, komu jest pozůstalost odevzdána, vytvořila 
právo dědické; má naopak potud povahu soudního rozsudku 
zjišťovacího 4), že činí o existenci práva dědického na tak dlouho 
vůči každému plný důkaz, dokud právo to není osobou jinou, 
která nevystoupila již mezi řízením pozůstalostním jako odpůrce 
procesní, v řádném pořadu sporném vyvráceno tím, že dokáže 
svoje stejné nebo lepší právo (§ 823). Odevzdání poz-Ltstalosti 
nemá však také jenom význam deklaratorní 5). Na druhé straně 
není také jenom příkazem, aby bylo něco konáno 6), nýbrž opa
třením právo upravujícím 7). Odevzdáním pozůstalosti stává se 
dědic řádným držitelem dědictví (§ 797). Odevzdání pozůstalosti 
činí dědice držitelem pozůstalosti a způsobuje sloučení dvou do té 
doby samostatných podstat majetkových 8). Tvoří proto také vůči 
komukoliv důkaz o výhradné právní držbě pozůstalosti v celku a 
o vlastnictví k jednotlivým věcem pozůstalostním. Jinými slovy: 
odevzdání pozůstalosti brání dědice proti neoprávněným zásahům, 
poskytuje jemu i osobám třetím jednoduchý průvodní prostředek 
o jeho vlastnosti jako dědice a pečuje v jistém smyslu také o zájmy 
jiných zájemníků dědických. 

2. Když přihlášený dědic svoje dědické právo prokázal a 
závazek ku placení dědických poplatků a ku provedení nařízeni 
poslední viHe splnil nebo zajistil (§ 819) 9), provede se odevzdání 
pozůstalosti tím, že se dědici doručí odevzdací listina (nesp. pat. 
§ 174). Movité věci pozůstalostní mohou býti dědici odevzdány 
k volné disposici již dříve, je-li jeho výhradné dědické právo 
jisto a stačí-li zadržená část pozllstalosti k úhradě poplatků a 
testamentárních zavazki'l; t. zv. částečné odevzdání (nesp. pat. 
§ 145, 2). 

t) Unger: 6, §§ 39, 40. '- Anders: 64 n. - Krasnopolski: 314 n. 
- Krainz: 428 n. - Touaillon: Von der Erbserklarung, Zentr. Bl., 30, 
100 n.; 201 n. 

2) Není třeba zvláštního návrhu přihlášeného dědice; za takový návrh 
se naopak považuje již přihláška dědická: Sb. n. ř. (13) 4887, (18) 7225. 

a) Unger: Verlassenschaftsabhandlung, 116 n. 
4) Přehled názorů: Krasnopolski: 323 n., pozn. 4. 
5) Tak: Ott: Rechtsfiirsorgeverfahrung 262. 
6) Tak: R. Pollak: Zivillproref3recht 28. 
7) Krainz: 429, pozn. 4. 
R) Odevzdání pozůstalosti není lenom titulem nabytí, nýbrž i způsobem 

nabytí, též při pozemcích: shora § 218, pozn. 17. Proto přecházejí odevzdáním 
pozůstalosti na dědice také práva, která byla v době úmrtí v držení zůstavitelově: 
Sb. 4524, 14.215. 

9) Shora § 546, čís. 2. 
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Odd í I š e stý: Právní postavení dědicovo. 
H I a v a p r v á: Postavení dědicovo jako takové. 

§ 548. 

1. Až ,do odevzdání je pozllstalost pod dozorem pozůstalost
ního soudu. Zastupování pozůstalosti 1) při právních jednáních 
a sporech přísluší v této době opatrovníku pozůstalosti nebo 
přihlášenému dědici ~). Otázkou je jenom, zda dědic nabývá při
hláškou dědickou zástupčího oprávnění bezpodmínečně. Některé 
normy (dvor. dek. z 19. ledna 1819, č.1094, Sb. zák. s. i § 811; 
ex. ř. § 34) dávají na to, jak se zdá, odpověď kladnou 3). Dů
sledkem toho by však bylo, že by se mohl domáhati zastupování 
dědictví každý nepovolaný tím, že by učinil přihlášku dědickou. 
Proto nutno alespoň tolik žádati, aby přihláška byla již soudem 
přijata. 4 ). Avšak ani to nestačí, neboť soud musí přijmouti každou 
dědickou přihlášku, která je vyhotovena v náležité formě (nesp. 
pat. §, 122) 5). Možno ' tudíž patrně uveden.ý účinek spojovati 
jenom s takovou přihláškou dědickou, ke které bylo připojeno ná
ležité vykázání dědického práva 6). Jen za tohoto předpokladu 
(§ 810, nesp. pat. § 14f» nabude dědic (ovšem' nikoliv již po
zůstalosti samotné, nýbrž toliko) opatřování a správy pozllstalosti, 
postavení opatrovníka pozůstalosti 7). Jen jako takový mllže 
(nesp. pat. § 145) se soudním schválením 8) zcizovati věci z po-

l) Ri n tele n: Grundri13, §§ 32-, 33; týž: Die Proce13vertretung des Nach
lasses, slavnostní spis pro Kleina, 119 n. - Reichel: Prozesse des vorlaufigen 
Erben, 1911. 

2) Možno je přenechati též dědici, který nem<Í způsobilosti k právním 
j~dnáním: Sb. 15.645. Rovněž tak testamentárnímu poživateli: Sb. 464, 1211, 
n. ř. (1) 248; sro vn. však Sb. 15.370, Avšak nelze ponechati zastupování po
zůstalosti substituční dědici fiduciářovu: Sb. 2022. Praelegatáři lze přenechati 
správu předmětu jeho odkazu: Sb. 6412. Je-li pozůstalost vyčerpána odkazy, jest 
správu pozůstalosti upraviti v zájmu nejvíce zúča~tn~ného legatáfe: Sb. 8912. Od
kazovnfk však nemá nároku na správu: Sb. n. ř. (17) 6765. Právě tak nemohon 
věi'itelé bráti vlivu na projednávání pozůstalosti: Sb. n. i'. (5) 1879. 

:1) Anders: 11. - Krasnopolski: 40; Sb. 461, 3821, 6037, 9529, 
14.546, 15.019, n. ř. (10) 4Q49. 

~) Sb 6083, n. i'. (5) 1767. 
5) Shora § 544, pozn. 32. 
(;) Arg. §§ 799, .~no. - Zeiller: 2, 832. - Krainz: 424; sro vn. 

Sb. 7915, 8319, n. ř. (6) 2393; (17) 6742: "Jenom pro případ, je-Ii dědické 
pr<Ívo tohoto dědice nepopřeno.« 

,) Dědic zastupuje pozůstalost, nikoliv sebe: Kr ai n z: 425, pozn. 61; 
jinak Harpner: J. Bl. 1tl89, čís . 6. - Schwab: Zentr. BI. 1909, 401 n.; 
proti tomu Ofner: J. BI. 1889, čís. 10. - Krasnopolski: 40; Sb. n. ř. 
(6) 2544. Proti .. neudržitelnému učení, že právo opatrování (§ 810; ne,p. pat. 
§ 145) znamená jenom právo správy uvnitř, kdežto , zastupování na, venek prý 
pi-fslušť přihlášenému dědici beze všeho«, srovn. R in tel e n: Festschrift 123. 
- Krainz: 425. ' 
. H) Soudní schválení předpokládá, že zcizení, zavazení atd. je nutné: 
Sb. n. ř. (3) 989, (5) 1843. Nedostatek scbválení činí zcizení, zavazení atd. 
neplatným: Sb. 'D. ř. (14) 5564. 

Mayr, Soustava obě. práva.. 6 
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zůstalosti, vymáhati pohledávky, zastupovati pozůstalost při 
právních jednáních a sporech 9). Je-li dědicll několik, vedou 
správu společně 10). Jsou-li tu naproti tomu sobě odporující při
hlášky dědické, nemůže žádný z dědiců pozůstalost spravovati 
a zastupovati 11). Konečné může sice soud dědici již před při
hláškou dědickou zastupování, , svěřiti stejně jako osobě třetP2) , 
může však také ustanoviti opatrovníka (nesp. pat. §§ 78, 128, 
129). Pro jednotlivý spor právní může soud pozůstalostní anebo 
soud procesní13) , ustanoviti též zatímního zástup.ce (§ 811; civ. 
1'. s. § 155; ex. ř. § 34). Po dědické přihlášce povolaného dědice 
však 14.) nelze již zpravidla 15) ustanoviti opatrovníka pozůstalosti 
nebo prozatímního zástupce, pokud toho dědic sám nežádá 
(§ 690; nesp. pat. 79) a nutno k žádosti dědice 16), opatrovníka 
nebo zástupce dříve ustanoveného zprostiti. 

2. Před odevzdáním pozůstalosti má tedy dědic tóliko po
stavení opatrovníka pozůstalosti (§ 690). Platí toliko za správce 
cizího jmění (§ 810). Proto neručí za dluhy pozůstalostní jako 
osobní dlužník, nýbrž toliko podstatou pozllstalostni 17). To
též platí, je-li tu několik dědiců 18). Rozdělí-li si spoludědicové 
pozůstalost před jejím odevzdáním, nestane se pozustalost sou
části jejich majetku; pozůstalostním věřitelům ručí přes to každá 
jednotlivá část pozůstalosti, avšak také jenom pozltstalost; do té 
míry trvá souhrnné ručení za pozůstalostní dluhy (§ 550; srovnej 
~ 807). 

D) Přihlášený dědic jest legitimován k žalobě excindační již před ode
vzdáním pozůstalosti: Sb. n. ř. (16) 6676. Může, nejsa ještě zapsán, zažalovati 
hypotekární pohledávky zůstavitele: Sb. 6320, 13.664; jinak Sb. 13.477; anebo 
může pohledávky takové uplatňovati pri rozdělování nejvyššího podání: Sb. 
n. ř. (16)' 6570; srovn. též Sb. 13.533, 15.682, n. ř. (17) 6915. 

10) Sb. 15.787, n. ř. (14) 5495, (16) 6536; sro vn. též Sb. n. ř. (17) 6915. 
11) Sb. 7969. Avšak každý z nich mťtže jako vedlejší intervenient vstou

piti do sporů opatrovníkem yedených: Sb. n. ř. (16) 6592. 
12) Dědic podrží zastupování pak také tehdy, byly-li podány odporující 

přihlášky dědické, pokud mu zastupování nebylo odňato proz~tfmním opatře
ním: Rintelen: Grundri/3, 126. 

13) Schwalb: Wer hat den Kurator nach § 811 BGB. zu ernennen? 
Ger. Z. 1900, čís. 45; Sb. 15.945, n. ř. (1) 404, (3) 1186, (7) 2712, (10) 4049. 

14) Sb. 15.599. 
15) Sb. 461, 14.5,46, 15.019, n. ř. (10) 4049. Výjimky: Sb. 48, 8396. 
16) Nikoliv z moci úřední; Materialie k c. ř. s. 1, 773: Krainz: 426, 

pozn. 73; Sb. 15.599, n. ř. (6) 2393. 
11) Sb. 2500, 5923, 6135, 8674, 10.778, 11.376, 11.566, 13.577, 41.435, 

n. ř. (6) 2544, (15) 5756, (16) 6302, (17) 6824. - Krasnopolski: 42. -
Krainz: 426; částečně jinak Pfaff·Hofmann: 2, 53. Též pti bezvýhradné 
přihlášce dědické: jinak Sb. 1863, 2030; proti tomu K r a s n o p o I s k i: 42. -
Anders: 60. - Krainz: 426. 

18) Před odevzdáním pozůstalosti může každý spoludědic býti žalován 
jako zástupce pozůstalosti: Sb. 269, 8404, 11.566, n. ř. (15) 5756, (16) 6302; 

. rozh. n. s. čís. 1771. Každý spoludědic může před odevzdáním pozůstalosti 
domáhati se u osob třetích, aby vydaly věci do pozůstalosti patřící: Sb. n. ř. 
(6) 2237. Srovn. Unger: 6, § 40, pozn.17, 42. - Anders: 60. - Krainz: 426. 
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3. Až do odevzdání podléhá pozůstalost jakožto majetek 
účastníků dosud neznámých disposiční moci státu. V této době 
nenakládá se s dědicem ani před odevzdáním pózůstalosti ani 
snad se zpětným účinkem po odevzdání jako s pánem pozůsta
losti 19) . Zákon (§ 547 n. k.) praví: "před odevzdáním dědictví 
hledí se na pozůstalost tak, jako kdyby dosud byla právní 
državou zemřelého". Avšak to jest toliko fikcí, kterou má býti 
j~nom vyjádřeno, že souhrn práv, které přečkaly zemřelého, má 
býti držen pohromadě pro budoucího dědice a že se s ním na
kládá a že se chrání tak, jako by zůstavitel byl ještě na živu. 
Jen v tomto smyslu má hereditas jacens až do odevzdání postavení 
právnické osobnosti 20). 

a) Neodevzdaná pozůstalost můze býti účastna právního 
rozmnožení nebo právního ztenčení, pokud tato nejsou podmíněna 
ani existencí fysického subjektu majetkového, ani jednáním jeho 
a pokud by byla · bývalamožna i za života zůstavitelova. Vy
držení nebo promlčení může býti ukončeno 21), prAvo podmíněné 

.může býti přeměněno v právo nepodmíněné. Nedovolenými činy 
osob třetích mohou vzniknouti pohledávky, negotiorum gestione 
bez příkazu mohou vzniknouti závazky pro pozllstalost. Ob
jeví-li se nutnost zastupování, jest třeba zříditi opatrovníka 
(§ 811) 22). 

b) O zcizení pozůstalostního pozemku rozhoduje, i když 
dědicové jsou nezletilí, soud pozllstalostní, aniž musí přistoupiti 
schválení soudu poručenského a to ani po odevzd~ní pozůstalosti ~3) . 

c) Při nucené dražbě součásti pozůstalosti může dědic, 
jemuž pozůstalost ještě odevzdána nebyla, účastniti se draženi 
jako každý jiný, poněvadž dosud není subjektem zavázaným 24). 

d) Pohledávky a dluhy 9.ědicovy zpravidla a zásadně před 
odevzdáním pozůstalosti nepřicházejí v úvahu pro zachování 
pozůstalosti a proti pozůstalosti 25). Pozůstalostní soud může toliko 
za jistých předpokladů - (nesp. pat. § 145, . 2) zmocniti dědice 
k tomu, aby započítal pozůstalostní pohledávku proti svému 
věřiteli 26). Rovněž může dědic - stejně jako je oprávněn za
praviti ze svého jmění pozůstalostní dluhy - také započítati 
,svoje soukromé pohledávky proti pozůstalostnímu věřiteli 27). 

10) Shora 509, čís. 6. ' 
20) Shora § 58, čís. 2 b. 
21) Sb. 6138, 8268. - Randa: Právnlk VIL, str. 125. 
22) Dědic muže nastoupiti jenom jako intervenient: Sb. n. ř. (16) 6594. 
23) Jud. 85 (Sb. 5195). Na druhé str.mě však selhává i dikce § 547. 

Vrchnoporučenského schválení není ani tehdy třeba, je-li zůstavitel nezletilý: 
Kr ain z: 301, pozn. 19. . 

24) Krainz: 301. 
25) Steinlechner: 2, 244. - Rintelen: Festschrift, 127. 
26) Kr ain z: 301. 
2.7) Sb. n. ř. (8) 3243. 

6* . 
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e) Obecným dlužníkem při konkursu pozflstalosti před 
odevzdáním jejím není dědic, nýbrž pozllstalost (konk. ř. § 100, 6)"8). 

f) Při vyměřování daně osobní z pozůstalosti neodevzdané 
zltstane vlastní jmění dědicovo mimo zřetel:W) . 

4. Odevzdáním pozllstalosti dosáhne přihlášený dědic právní 
državy pozltstalostní (§ 797). Stane se držitelem pozllstalosti 30). 
Odevzdání pozústalosti činí dědice držitelem věcí nalézajících se 
v jeho moci. Odevzdání pozústalosti ?ipllsobí, že věci, do pozllstalosti 
náležející, které dosud byly uschovány u soudu, se dědici odevzdají a 
že dědic ke své žádosti nebo z moci úřední je zapsán jako vlastník 
poznstalostních pozemkú v pozemkové knize (popl. nal'. § 27) 31). 

a) Odevzdáním pozi'tstalosti získá přihl::íšený dědic právní 
državy. Pravý dědic mi'tže sice cestou procesu vznésti odpor proti na
bytí pozllstalo~ti jejím držitelem, avšak držitel pozllstalost~ má nejen 
příznivější postaveni žalovaného, nýbrž jest též osvobozen od pr l'l
vodního břemene stran dúvodu svého povolání za dědice; zvítězivší 
žalobce nabude nejprve jenom právního postavení kupitele pozllsta
losti (§ 1282), nepotřebuje však učiniti znova přihlášku dědickou 3j). 

b) Držba pozllstalosti odevzdáním nabytá tvoří na druhé 
straně také pt'o každého formeloí postavení právní, od materiel
ního práva nezávislé, zevní stav skutkov.ý, na který se držitel 
pozústalosti ve styku právním mMe spoléhati. Proto není třetí 
poctivý držitel nikomu práv za vp.ci z pozllstalosti, kterých po odc
vzdání pozllstalosti od držitele dědictví nabyl (§ 824 n. k.) 33). 

H I a vad r u h ti: Poměry spolu dědické. 
. Unger: 6, § 4,4. - Krainz: 431 n. - Anders: 73 n. - Krasno

p o I s k i: 305 n. - O t t: Rechtsfiirsorgeverfahrpn 95. - S z e pes y: Erb
teilungsausweise, Not. Z.1912, čís. ]9. - Gass: tamže, Čís .. 42. - Hilsenrad: 
Die Erbteilung de lege ferenda, Ger. Z. I!H3, čís. 34. 

§ 549. 1. Společen5tví práva závazkú. 
1. Je-Ii tu několik dědicú 1), trvá mezi nimi až do rozdělení 

rlědictví "společné vlastnictví". 

2~) Bartsch: Kommentar zur KO., 13. - Ehrenzweig: Kommentar 
ZUf Anf. O., 79. - Krainz: 302. 

2") Zák. o os. d. §§ 263, 229. - Fr e u n d: J. Bl. 1897, čís. 22. -
Krainz: 302, pozn. 2b. 

~(j) Shora § 547. Po odevzdání pozůstalosti nelze již podati žalobu 
proti pozůstalosti: Sb. n. í·. (17) 6963. 

31) Shora § 218, pozn. 17; § 325, čís. 2; srOVn. též nar. min. sprav. 
ze 16. ledna 19Hi, věst. čís. 4 a k tomu Ornstein: Die Beeinf!.ussung des 
Grundbuchrechtes durch § 27 der Erbgebiihrennovelle, J. Bl. 1916, ČÍS. 42. 
K nahytí vlastnictví není .třeba vkladu, hyl-li zl1stavitel vlastníkem a je-li 
držitel pozůstalosti pravým dědicem: shora § 218, čís. 17. 

a~ ) Krainz: 430 1 částečněj.m. Unger: 6, § il6, pozn.12. - Randa: 
Erwerb der Erbschaft, 30, pozn. a j. u K r a s no p o I ~ k é ho: 336, pozn. 2; 
shora § 544, čís. 1 a. 

:n) Doleji § 572, čís. 7. . ,. 
1) Také mezi odkazovníkem, který učinil přihlášku dědickou, a dědicem: 

Sb. n. ř. (8) 3172. 
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a) Před odevzdáním pozůstalosti jsou společnými (§ 828) 
nejen pozůstalost, ale i právo dědické (§ 550, 1) 2). Správu po· 
zůstalosti mohou spoludědicové společně vykonávati jenom tak, 
jako správu cizího majetku 3). O jednotlivých věcech do pozůsta-

• losti patřících, mohou disponovati jenom se soudním souhlasem 
(§§ 810, 819). Naproti tomu může každý spoludědic svoje spolu
dědické právo samostatně zciziti (§§ 829, 1278), nemůže je však 
zastaviti (dvor. dek. ze 3. června 1846, č. 968, Sb. z. S.) 4). 

• b) Odevzdáním pozůstalosti stanou se spoludědicové spolu
'Vlastníky jednotlivých hmotných věcí pozůstalóstních. Dělitelné 
pohledávky se rozpadnou samy sebou v příslušné pohledávky 
dílčí 5), jiné se stanou společnými G). Společnymi stanou se též 

' správa (§§ 833 až 838, 810), užitek a nebezpečí (§§ 786, 839), 
pokud nestíhají výjimečně odkazovníka samotného (§ 686) anebo 
nepominutelného dědice (§ 786). 

2. Každý spoludědic muže před odevzdáním i po něm (nesp. 
pat. § 170) žádati za rozdělení (§§ 830 až 832)-

a) Každýrn způsobem však nabývá děléní účinnosti teprve 
odevzdáním pozůstalosti 7). Zájem spoludědiců-svěřenců (nesp. pat. 
§§ 165, 166) 8) anebo společná žádost 9) dědicú (nesp. pat. § 171) 
může sice způsobiti, že soud zakročí, a to v prvém případě tím, 
že udělí souhlas, v ' druhém případě, že potvrdí dělbu anebo že 
dělba se provede za součinnosti soudu; rovněž lze pro. odpor . 
jednoho ze spoludědicú podati žalobu proti dělení (§§ 840 .až 843). 
V každém případě však jest dělení soukromou věcí dědiců a lze ' 
je prot() vzíti v odpor podle všeobecných zásad 10). Zaloba se 
promlčuje ve třech' letech ode dne provedeného děleni (§ 1487), 

b) Při pochybnosti provede se dělba in natura. N eni-li "to 
možné, provede se veřejnou dražbou, kterou může žádati každý 
ze spoludědiců (§§ 840, 843). Právo žádati zrušeni společenstvi 
dědického se nepromlčuje (§ 1481), avšak dělení nemusí se vztaho
vati na všechny věci do pozůstalosti patřící, a může odpadnouti 
zcela také při osobách, které stoji pod poručenstvím nebo opa
trovnictvím (nesp. pat. § 168) 11). Zákon ji předepisuje 12) v pří-

t) Krainz: 431, pozn , 2, 
3) Shora § 548, pozn, 10. 
4) Sb. n. ř. (5) 1740, (12) 463fí. 
5) Sb. 15.825, n. i'. (12) 4798. 
U) Ručení za dluhy : doleji čís . 3. 
,) Soud nečeká s odevzdáním pozůstalosti až do rozdělení dědictví 

(nesp. pat. § 615) a to na žád03t stran: Sb, n. ř. (13) 4887. 
~) Třebas jen jakožto právních zástupců jednoho z dědiců. E'b. n . ř. 

(9) 3532. 
U) Sb. 10.í96. . 
l U) ' Shora '9 191, čís . 2 c j Sb. n. r. (12) 4490. V pochybnosti není dělba 

exekučním titulem, Uebas byla uzavřena před soudem: Sb. n, ř . (13) 6094. 
. 11 ) Dělba dědická pro ně předepsaná může se omeziti na přehled o po-

dílech, které jim pHslušejf'v příčině jednotlivých vě cí do 'd ědictví nálEižejících: 
K r a i n z: 434. . 

12) "Přev:?:etí" nebo dvilní dělení. 
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padech, kdy několika dědicům připadly již nedělitelné podíly 
práva na dobývání nafty 13). 

c) Způsob dělby může ustahoviti zůstavitel; zejména může 
také jednomu spoludědici vyhraditi právo, aby za odbytné, po
skytnuté ostatním spoludědicům, převzal celou pozůstalost anebo 

• určité věci, které hodnotou převyšují jeho podil. Toto právo H) 
zpravidla se vyhrazuje při všeobecném společenství majetku 
dědickou smlouvou onomu z manželů, který druhého př('žije 15). 
Stejně může právo to býti založeno v právu na selské ne díly 16). 

a) Převzetí celého dědictví nebo zlomku jeho může se státi 
tím způsobem, že ostatní dědicové za přiměřené odbytné dědictví 
odniítnou a tím učiní přejimatele dědictví jediným dědicem dů
sledkem práva přírůstku anebo jako nejblíže povolaného dědice. 
Může však se státi také tím, že se odstoupí právo dědické (§ 1282) 
přcjimateli, který sám původně nemá vůbec žádnéb,o dědického 
titulu 17). . 

fl ) "Převzetí" jednotlivých věcí pozůstalostních (na pL 
§ 231, 2) může se státi před dělbou dědictví anebo po ní. Před 
dělbou jde pak o nabytí z pozůstalosti, takže přejimatel se stane 
dlužníkem pozůstalosti, a úplata na místo věci převzaté přijde ' 
do pozůstalosti. Převzetím při dělbě stane se přejimatel rovněž 

. výhradným vlastníkem, avšak zároveň dlužníkem ostatních dědiců 
stran přiměřeného vyrovnání 18). 

3. Společnými jsou též dluhy pozůstalostní a odkazy 19). 
a) Před odevzdáním pozůstalosti ručí za ně celá pozůsta

lost, avšak také pouze pozůstalost (§ 550) 20). 
b) Po odevzdání pozůstalosti ručí za pozůstalostní dluhy a 

odkazy jmění dědiců s pozůstalostí sloučené, tedy dědicové sami. 
Byl-li zřízen soupis, ručí dědicové podle poměru svých podílů 
dědických (821) 21), nebyl-li zřízen soupis, ručí všichni za jednoho 
a jeden za všechny, mezi sebou však podle poměru podílů dědic
kých (§ 820), pokud zůstavitel jinak nenařídil. . Avšak nařízení 
takové, vyjma závazky odkazovní (§ 649 n. k.), je vůči věřitelů~ 

13) . Zák. z 9. ledna 1907, čís. 7, ř. z. § 14; nař. min. sprav. z 24. dubna 
1907, Věstník čís. 16. Stejně pro obdobný případ v právu horním (hor. zák. 
§ 135): Krainz: 434, pozn. 22. 

14) Shora § 522, pozn. 7. . 
15) Nemethy: Das Aufgriffsrecht, Ger. H. 1895, čís. 31, 32. 
I") Shora § 522. 
Jl) .offner: Zur Lehre von der Einantwortung, Not. Z. 1909, čís. 40, 

41, Krainz: 433. 
IH) Krainz: 433 n. 
19) Není tu nutně spole6enshí ve sporu: Sb. n. ř. (6) 2325. 
20) Doleji § 551, P ozn. 2. 
21 ) Odsouzení nebo nucený výkon na základě žaloby podané před ode

vzdáním pozůstalosti proti dědici, který nastoupil dědictví s výhradou soupisu, 
jest .po odevzdání pozůstalosti snížiti na částku dědického podílu: Sb. 5923, 
12.230. Srovn. též 5374. 
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nezávazné. Stejně nemá rozděleni pozůstalosti významu VuCl 
osobám třetím. Věřitel může se přes to hojiti na všech spolu
dědicích 22). 

§ 550. 2. Povinné vpočtenU) . 

1. Za jistých předpokladů jest spoludědic povinen, dáti si 
do svého podílu dědického vpočítati to, co dostal z jmění zůstavi
telova jinak než právem dědickým. '1'0 jest· t. zv. povinnost 
vpočítací 2). Může platiti při kterémkoli druhu posloupnosti dědické. 
Avšak při dědické posloupnosti smluvní a testamentární má místa 
jenom, jestliže a pokud zůstavitel výslovně 3) tak naHdil (§ 790) 4). 
V pochybnosti jest míti za to, že jednomu dítěti bylo uloženo 
vpočtení toliko ve prospěch ostatních dětí 5). Věno, které rodiče 
odkáží dceri, jest zásadně vpočítati do testamentárniho podílu 
dědického (§ 671) ; to nelze považovati za výjimku zákonodárcem 
zamýšlenou; neboť výjimka taková vedla by - čemuž pravidlo 
právě chce zabrániti - k nespravedlnostem a porušovala by často 
úmysl zůstavitelův 6). Jde tu naopak · o antinomii, o rozpor, který 
se vysvětluje z dějin vzniku zákona tím, že zákon původně mínil 
vpočtení vůbec učiniti pravidlem i při posloupnosti testamentární, 
na konec však od toho upustil 7), avšak nedopatřením ponechal 
předpis § 671 nezměněný. Rozpor tento jest tudíž nutno odstraniti 
výkladem bistorickým 8). K témuž výsledku vede ostatně také ta 
pomllCka, snad méně násilná, že se pojímá povinnost vpočtení 
v tomto případě, "pokud nebyla výslovně prohlášena jako odkaz 

22) Bez ujmy všeobecného pravidla o přejímání dluhů (§ 1405). 
1) Unger: 6, §§ 45 až 47. - Krainz: 434 n. - Krasnopolski: 302 n. 

Anders: 78 n. - Schiffner: Gesetzliche Vermachtnisse, 132 n. -
Trsek: Priilegat und Kollation, Not. Z. 1904, čís. 7 až 9. - Wróblewski: 
Zur Anrechnungslehre, Zentr. Bl. 1905, 961 n. - S t u i ber: Die Anrechnung atd., 
Not. Z. 1911. čís. 32 n. - Svoboda: Čes. Právo II!. , str. 1. 

2) Omezuje se však na poměr mezi spoludědici. Má význam toliko pro 
rozdělení pozůstalosti, nemůže tudíž pozů.talost nikdy zvětšovati ve prospěch 
věřitelů nebo jiných osob třetích: Krainz: 443; sro vn. Sb. n. ř. (18) 7612. 
Proto nemůže také nepominutelný dědic požadovati na základě § 790 vpočtení 
na základě závěti ke svému podílu povinnému: Rozh. z 22. února 1916, Not. Z 
1917, čís. 44. 

3) Takovýmto nařízením je též prohlášení v poslední vůli, že dědic 
dlnhuje ještě určitou částku "do podstaty": Sb. 292. Na druhé straně nevpo
čítává se věno, nebylo-li tak v závěti nařízeno, třebas věno ve smlouvě svatební 
bylo označeno jako příjem předem poskytnutý: Rozh. ze 17. srpna 1851, Ger. H. 
1857, čís. 15. Jinak (vpočtení může býti nařízeno také jinak než v posledním 
pořízení) : Sb. 27, n. ř. (9) 3639. 

4) Závazek vpočtení uložený dědici sUhá také náhradného dědice: něm. 
obč. zák. § 2051: Anders: 79. - Krainz: 435, pozn. 3; proti tomu: 
Unger: 6, § 45, pozn. 11. 

5) Unger: 6, § 45, pozn. 3 a 5. - Krasnopolski: 303, pozn. 6. -
K r a i n z: 435, pozn. 6; jinak Sb. n. ř. (18) 7612. 

U) Příklad u Krainze: 435. 
7) O fu e r: Protokolle, 1, 451. Srovn. též 2, 545. 
8) Krainz: 435. - Anders: 79. - Stuiber: na uv. m., pozn.42. 
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přednostní (praelegát)" (§ 671) jedině jako pravialo výkladové, 
které odpadá vždycky, lze-li seznati opačnou vůli zllstavitelovu 9). 

2. Při dědi'cké posloupnosti zákonné mají povinnost ku 
vpočtení jenom děti (§ 790) a manžel (§ 757, 1 n k.). Právo, 
žádati vpočtení, má každý spoludědic v'Mi manželu, vůči dětem 
však má právo to jenom dítě 10). 

a) Dětem se vpočte (§§ 788, 790) : 
a) To, co zůstavitel 11) za svého života dal dceři nebo vnučce 

jako věno 12), nikoliv též to, co jí dal jako výbavu 13) ; 
(3) to, co zllstavitel dal svému synovi nebo vnukovi jako 

vybavení; 
r ) to, co zůstavitel dal svému potomku 14) bezprostředně 

k nastoupení úřadu nebo jakékoliv živnosti 15), nikoliv však též 
to, co k účelu tomu jen nepřímo slouží, na př. náklady vzdělání; 

o) to, čeho zůstavitel použil k zaplacení dluhů zletilého 
dítěte 16) . • 

Vnuk, který se stal dědicem na místo dítěte dříve ze
mřelého na základě práva nastupovacího, musí si dáti vpočísti 
nejen to, co on sám vpočitatelným zpiisobem dostal, třebas ještě 
za života dítěte, dříve z~mřelého 17), nýbrž i to, co olioba dříve 
zemřelá předem dostala, byť i vnuk není ani dědicem této osoby 
předem zemřelé (§ 790). 

Co dědic jinak dostal, též darovánínt nebo pdkazem 18), jest 
započísti do dědického podílu zákonného jenom tehdy, když 
zllstavitel 19) tak nařídil (§ 791). Opačně mMe však zůstavitel 

9) Pfaff-Hofmann: Kommentar, 2, 3~6. - Krasnop,olski: 136, 
pozn. 7. 

10) ZeilJer: Kommentar, 2, 815; naproti tomu: Unger: 6, § 45, 
pozn. 4. - Pfaff-Hofmann: 2, 753. - Krasnopolski: 303, nyní též: 
Krainz: 435. 

11 ) Samozřejmě ze svého jmění, nikoliv snad ze jmění dítěte samotného. 
Při pochybnosti platí ve všech případech ~ 788 pravidlo § 1224: shora 
§ 458, čís. 3 b. 

12) Ve smyslu vyloženém shora v § 459, čís. 2: Sb. n. ř. (2) 729. -
Krainz: 436, pozn. 10; j. m.: Krasnopolski: 221, pozn. 2. 

13) O fn e r: Protokolle, 2, 553. 
14) § 788: "Svému synu nebo vnuku." Totéž platí však o dcerách a 

vnučkách: Kr ai II z: 436 }Jozn. 12. 
15) Na pi'. také odevzdání pozemku rolníkovi: Sb. 13.289. 
Iii) Dluhy nezletilého dítěte nejsou závazné: §§ 152, 244. Jejich zaplacení 

nezakládá tudíž právo na vpočtení: Zeiller: 2, 811 Zákon (§ 788) vylučuje 
však ze vpočtení také zaplacení platných dluhů ne zletilcových : Sb. 6740, 
15.913. Srovn. Krainz: 437, pozn. 17. ' 

I,) Unger: 6, § 45, pozn. 9. - Krasnopolski: 304, pozn. 6. -
Krainz: 437; jinak něm . obč. zák. § 2053. - Anders: 79. 

1' ) Výjimka § 671; shora čís. 1. 
I !) Tak může býti vymíněno anebo kdykoli v poslední vůli nařízeno 

výslovně nebo mlčky (na př. dáním dědických peněz sourozencům u příležitosti 
odevzdání statků: Krai/nz: 437, pozn. 22. - Wróblewski: 969. - Stuiber: 
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zákonné' vpočtení 20) výslovně, avšak v jakékoliv formě 21), pro
minouti (§ 792, 1). Právo ostatních dětí na dědický podíl není . 
tu hranicí 22). "Jestliže by však nutné vychování a zaopatření 
ostatních dětí nemohlo býti uhrazováno ani z 'jejich vlastního 
jmení ani ze jmění rodiči'l, musí si dítě, co přeclem dostalo k účelům 
uvedeným v § 788, dáti vpočísti v té míře, pokud to jest ne
zbytno pro vychování a zaopatření sourozencll" (§ 792, 2). 

b) Manželu se ve všech případech "vpočte to, co mu při
padne z jmění zllstavitelova na základě smluv svatebních anebo 
na základě smlouvy dědické" (§ 757, 1 n. k. 23) . Sem spadají 
z titulu smluv svatebních 24) : dar jitřni ~ 5) a věno, dané muži pro 
případ, že manželku přežije. Naproti tomu zůstává mimo úvahu 
věnování spočívající snad ve společenství statki'l 26). Při právu 
advitalitním má manžel volbu mezi právem tímto a právem dědic
kým (§ 1258) 27 ). 

3. ,,'1'0, co bylo přijato, vpočitá se do podílu dědického tak, 
že každé dítě ještě před dělením dóstane částku stejnou" (§ 793, 1). 
Pravidlo to hodí se však jenom na jednodušší pI'ípady v poměru 
mezi potomky stejně oprávněnými, anebo jde-li o manžela právě 
s třemi dětmi. 

a) Vpočtení pozůstává někdy v pouhém započtení, někdy 
v připočtení a odečtení (vpočtení v užším smyslu). Poskytnuti 
z pozůstalosti, která musí býti vpočtena, započtou se prostě do 
dědického podílu zavázaného dědice. Jinaká poskytnutí připočtou 
se nejprve k celé pozůstalosti a odečtou se pak opět od dědic
kého podílu osoby zavázané 28). "Nestačí-li pozůstalost k tomu, 
nemůže sice dítě, jemuž se předem dostalo věna, požadovati 
dědický podil, nemMe však také býti přinuceno, aby něco vrá-

8. Dodatečné ujednání má však povahu (částečného) zřeknutí se dědictví a je 
proto podmíněno formou tohoto zřeknutí: K r a i n z: 314. 

2rl) Také vpočtení nařízené v § 759 vůči manželu: P fa ff- Hofma nn: 2, 751. 
21 ) Unger: 6, § 45, pozn. 7. - Krainz: 437, pozn.24. Sro vn. Sb. n. i:. 

(16) 6499. 
22) Ofner: Protokolle, '2 , 553. - Krainz: 437, pozn. 25. - Krasno-

polski: 303, pozn. 7, proti odchylným názorl'tm. . 
23) Shora § 520, čÍs. lb. - Novotný: Právník 1902, str. 233. 
2-1] Výměnky: Sb. 7044; shora § 399, pozn. 5. 
25) Krainz: 438; j. m.: Pfaff-Hofmann: 2, 752. - Krasno

polski: 193. 
21;) Pfaff-Hofmann: 2, 752. - Krainz: 438, pozn. 31, proti od

chylným miněním. 
21) Shora § 471, čís. 3. 
2~) Příklad: Pozůstalost činí 100.000 K; dědici jsou dvě děti, z nichž 

jedno dostalo napřed 40.000 K způsobem ke vpočtení povinným. Tedy hodnota 
pozůstalosti 140.UOO K; z toho dostane každé dítě 70.( 00 K, a to jedno dít ě 
ve skutečnosti, druhé však po srážce toho, co dostalo již předem, tedy VIJ 

skutečnosti jen 30.000 K. Další příklady a podrobnosti: K r a i n z: 439. 
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tilo" (§ 793, 2). To platí o všem tóm, co bylo poskytnuto napřed 
za takových okolností, že částka vpočteriá do pozůstalosti přesahuje 
početně dědický podíl zavázaného a nemůže proto z tohoto po
dílu býti sraženo. Osoba, které takto přes míru bylo něco po
skytnuto, nepozbývá práva tohoto ani tím, že se přihlásí za 
dědice 99). V takovém případě však následkem odevzdání pozůsta
losti ručí také vůči věřitelům, třebas při rozdělení pozůstalosti 
nic nedostala. 

b) Zákonného způsobu počítání (§ 793) nelze upotřebiti 
zejména tehdy, má-li býti důchod (na př. plat vdovský) vpočten 
do kapitálu 30). Je·li položka vpočitatelná patrně větší nebo menší 
než dědický podíl, bude žádána jen položka větší 31). Kde to však 
není zjevno, lze pomýšleti nejprve na odhad důchodu podle 
zpi'lsobu kapitalisování doživotní renty 3~) . Bylo by také možno 
zaraziti - je-li žádán kapitál - důchod na tak dlouho, až výnos 
důchodu se rovná kapitálu s úroky. Kone~ně bylo by lze - je-li 
ihned žádán důchod - prozatím se zříci kapitálu, jehož zbytek 
důchodem nevyčerpaný by po smrti osoby oprávněné připadl 
dědici'lm 33). Nejvíce asi vyhovuje, když se osobě oprávněné po
nechá důchod jako pohledávka pozi'lstalostní bez omezení a když 
se di'lchod vpočte jen potud, pokud může býti uhrazen z dědic
kého podHu oprávněného (obdobou § 793, 2). Důchod jest tudíž 
jinými slovy (obd. § 226 ex. ř.) při rozdělení pozůstalosti při
kázati osobě oprávněné jako břemeno vpočtené do jejího podílu 
dědického. Teprve, když tento dědický podíl je vyčerpán, jde 
dilchod k tíži spoludědici'l podle poměru jejich podílů 84). 

c) Konečně je možno, že v době mezi časem, kdy poskyt
nutí bylo předem dállil a kdy se vpočítá, nastaly změny hodnoty. 
Hotové peníze jest započítati bez připočtení úroktl za mezidobí 35). 
Při změnách měny rozhodují všeobecné zásady (§§ 987, 988). 
Věci nemovité jest počítati podle jejich hodnoty v době, kdy 
byly poskytnuty. Věci movité však - pokud tu ještě jsou 
jest hodnotiti podle doby dědického nápadu (§ 794) 36). 

29) Sb. 107. 
30) Započtení usufruktu: P fa ff - H o f man n: 2, 752. 
31) Příklad: vůči ročnímu důchodu 100 K je na druhé straně kapitál 

6000 K. 
32) Pan n: Ger. Z. 1859, čís. 59, 60. 
33) Krainz: 24, 689. 
34) Krainz: 441. Další doklady tam že, pozn. 42 a Krasnopolski: 

194, pozn. 4. . 
35) Arg. § 793: Zeiller: Kommentar, § 794, čís. 1. - Unger: 6, §46, 

pozn. 6. - K r a i n z: 441, pozn. 43. 
. 36) Zřetel k výlohám za zvýšení hodnoty a ke škodám podle pravidel 

platných při držbě; švýc. civ. zák. čís. 1, 630; srovn.: Unger: 6, § 47, 
pozn. 7; Stuiber: 31. Vliv zcizení, spotřebení nebo nahodilého zániku? 
Krainz: 442 stanoví vhodné toto pravidlo: "Rozhoduje stav v době přijetí, 
hodnota v době nápadu dědického". 
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Hla vat ř e t í. Ručení dědicovo. 

Unger: 6, § 40. - Kras n o po Iski: 283 n. - Anders: 68 n. 
K r a i n z: 443 n. - F i s che r-C o I b r i e: Bemel'kungen uber die Erbenhaftung , 
Not. Z. ]908, čís. 3, 4. 

A. Ručení za dluhy pozůstalostní. 
§§ 551. 1. Všeobecné zásady. 

1. "Závazky, které by byl měl zůstavitel plniti ze svého 
jmění, přejímá jeho dědic. Peněžní tresty zákonem uložené 1) ne
přecházejí však na dědice, pokud k nim zůstavitel nebyl ještě 
odsouzen" (§ 548). »,Te-li dědiclt nčkolik, pokládají se ve příčině 
svého společného práva dědického za osobn jedinou. V této své 
vlastnosti ručí před soudním odevzdáním dědictví všichni za 
jednoho a jeden za všechny" (§ 550, 1 a 2), avšak toliko po
zůstalostí, nechť se za dědice pi"ihlásili podmínečně nebo bezpod
mínečně 2). Po odevzdání pozůstalosti ručí dědicové také svým 
vlastním jměním, avšak solidárně jenom při bezvýhradné při
hlášce dědické (§§ 820, 821)3). Poněvadž přecházejí dluhy, za
nikají sloučením pohledávky dědice proti zůstaviteli. Avšak ne· 
nastane povšechně sloučení, je-li nejisto, zda dědické podíly 
několika spoludědiců byly správně vypočteny (§ 1445) 4) anebo 
zda při podmíněné přihlášce dědické soupis pozústalosti je správný 
(§ 802) 5). . 

. 2. Dluhy pozůstalostními, za které ručí dědic, před ode-
vzdáním pozůstalosti pak jenom pozůstalost anebo dědic toliko 
s podstatou pozůstalostní 6), jsou však též určité závazky, které 
ze zákona nebo podle nařízení zllstavitelova vznikají teprve jeho 
smrtí anebo po jeho smrti. 

a) Podle předpisů zákona sem patří: 
a) Závazky vůči nepominutelným dědicům. 
(J ) Závazek hraditi náklady pohřbu 7) podle místního zvyku 8), 

podle stavu 9) a podle majetku zemřelého (§ 549) 10). 

I) I když jsou zároveň náhradou pro poškozený stát: min. nař. ze 
3. dubna 1859, čís. 52 ř. z. - Unger: 6, § 40, pozn. 10. 

2) Sb. n. ř. (16) 6302; shora § 549, čís . 3. 
3) Shora § 549, čís. 3. 
4) Shora § 360. 
5) Shora. § 360. 
6) Shora čís. 1. 
1) PfaH-Hofmann: Kommentar, 2, 48 n. - Helbig: Zentr. Bl. 

1918, 1 n. 
8) Náklad pohřební hostiny? Výn. min. fin. ze 30. září 1893, věstník 

min. sprav. 1893, 149; na jedné straně Sb. n. ř. (1) 15, na druhé straně 
Sb. 14.638, n. r. (15) 5966. Náklad smutku.? Záporně Sb. 5486. 

0) Exhumace? Rozh. z 30. června 1901, Mitt. fUr den Fin. Prok. Dienst, 3, 
čís. 91. 

10) Nárok přísluší tomu, kdo útraty hradil, objednavateli, nikoliv podni
kateli pohřebu; podnikatel může na základě své smlouvy žádati zaplacení 
jenom od objednavatele: Krainz: 444; jinak Sb. 71, 3650; sro vn. též Sb. n. ř. 
(11) 4276. Jiné 0801>y zavázané (povinné k alimentování, chudinské fondy 
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r ) Úbrada určitých nároki'l alimentačních: 
aa) nNepominutelnému dědici, který podle zákona je vy

loučen ze svého podílu povinného, nutno přece vždy vyměřiti 
nutné zaopatření" (§ 795), avšak ovšem nikoliv nad výši po
vinného dílu ll). 

bb) Výživa a zaopatření nemanželských dětí zůstavitelových 
(§ 171) ~2) . 

ce) Výživa druhého manžela, který zi'lstal na živu: 
aa) opatření vdovy po dobu 6 neděl anebo do uplynutí 

G neděl od slehnutí (§ 1243) 18). 
(3(3) Slušná výživa, které se nedostává manželu, jenž dru

hého přežil, až do opětnébo sňatku (§ 796) 14). 
o) Závazek zaplacení určitých dltvek (§ 818) pro stát neb(} 

pro určité veřejné ústavy (§ 694) 15), t. zv. poplatkll dědických 
(cís. nař. ze 15. září 1910, č. 278, ř. z.). 

e) Útraty projednávání pozllstalosti 16)-
b) Podle ustanovení zllstavitelova mÚže býti dědic povinen 

uhraditi odkazy anebo splniti příkaz. Při příkazu není tll vlastně 
věřitele. Proto má soud z moci Mední bdíti 17) nad provedením 
odkazu a má pozllstalost dědici odevzdati teprve, když dědic 
příkaz splnil nebo splnění přiměřeně zajistil (§§ 819, 817). 

a) Zůstavitel múže však pro tyto, jakož i pro jiné úkoly 
ustanoviti vykonavatele poslední vůle (§ 816) lÓ). Tak se může 
státi v závěti, avšak též neformálně J9). Osoba ustanovená vy
konavatelem poslední vůle je jen tehdy povinna příkaz tento 
přijmouti, je-li zároveň dědicem nebo odkazovníkem a chce-li 
dědictví nebo odkazu nabýti (§ 816). Vykonavatel poslední viile 
je zmocněncem 20) zústavitelovým a jako takový je povinen nna
řízení zůstavitelova provésti buďto sám 21) anebo. popohnati 
otálejícího dědice, aby je provedl" (§ 816). Vzhledem ke zvláštní 

a pod.) :r;učí toliko podpůrně: Sb. n. I'. (11) 4124, 4464, (13) 5122, (18) 7352. 
Jenom ten, kdo druhého usmrtil, ručí bezpodmínečně: § 1327. 

11 ) Doleji § 570, čís. 3. 
12) Shora § 486, čís. 2. 
J3) Shora § 467, čís. 2 a. 
14) Shora § 467 , čís. 2b. - Svoboda: Čes. Právo IIL, str. 91. 
15) Na místo foudovních poplatků v zákoně zmíněných (§ 6!.J4) nastou

pila nyní př'irážka k poplatkům dědickým: cís. nai .. z 30: prosince 1915, 
čís . 1 ř. z. z r. 1916; min. nař. z 27. ledna 1916 čL;. 23 ř. z. 

1 v) Tr s e k: Die Konkurrenz der Anhandlungskosten mit den NachlaJ3-
passiven , Not. Z. ]903, čís. 24 až 26. - Rintelen: Grundril3, § 12. 

1 , ) P fafí-H ofm a n n: 2. 617. -- Ran d a: Erwerb der Erbschaft, 73. pozn. 
1 ~) Rintelen: Gruudril3 . § 34. - Krainz: 404 n. 
1U) Unger: 6, § 27 , pozn. 6 . . - Andel's: 54. - Krasnopolski: , 

319, pozn. 4. - Krainz: 404, pozn. 2; j. m. Kuh: Gel'. Z. 1864, čís. 5, 7. 
20) Nikoliv zástupcem. Příkaz jeho má zvláštní povahu potud že spočívá 

na jedno3tranném právním jednání pro pl'ípad smrti: U n g e r: 6, § 27, pozn. 7. 
- S chey: Obl. Verh . 458, pozn. 4; 577. pozn. 63; 632, pozn. ]6; 698; sro vn. 
též J. L., Die Stellung ,des Testamentsvollziehers, Ger. H. 188o, čís. 66. 

21 ) Nemůže ·svoje práva postoupiti jinému: Sb. 5295. . 
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povaze soudního řízení, pozůstalostního jest ovšem postavení vy
konavatele poslední víUe podřadného v.ýznamu. Vykonavatele 
poslední vůle vyrozumí soud o tom, že byl ustanoven, a pozve 
jej k soupisu (nesp. pat. § 80, 85). Vykonavatel poslední vůle je 
povinen podati společně s dědicem výkaz o poslední vflli :)2) (nesp. 
pat. 164). Naproti tomu má vykonavatel poslední vůle správu 
pozůstalosti jenom tenkrátě 2a) , byl-Ii zllstavitclem jmenován také 
správcem pozltstalosti ~4) a byl-li soudem v této vlastnosti, jako 
kurátor, ustanoven (§§ 149, 197; nesp. pat. § 80) ~5) . V žádném 
případě není zástupcem dědice jakožto strany v řízení pozůsta
lostním 26), leč by byl k tomu dědicem výslovně zmocněn anebo 
soudem . ustanoven za kurátora dědicova (nesp. ,pat. § 80). Naproti 
tomu nelze udělený příkaz k vykonávání poslední vftle ani od
volati ani vypověděti. Příkaz ten naopak zaniká jenom tÍrq., že 
vykonavatel poslední vftle vykoná úkony jeho dozoru svěřené :17), -
anebo smrtí jeho. 

~) "Podivným vynálezem (( praxe 28) je opatřovatel pozftsta
lostního řízení v poslední vldi povolaný. J emu náleží činnost, 
která při projednávání pozllstalosti přísluší dědici. A však po
třebuje k tomu plné moci dědicovy, která nemM.e býti nahrazena 
ustanovením zllstavitolovým. Příkaz, aby byla určité osobě udělena 
plná moc 2~ J, naopak dokonce porušuje veřejný Hd 30) a měl by 
proto býti považován za nedovolena 3l) . 

3. Je-li pozflstalost předlušena, nezahajuje se přes to kon
kurs z moci úřední, nýbrž jenom k návrhu věřiteli'l, opatrovníka 
pozllstalosti nebo dědice 32), který učinil dědickou přihlášku pod
míněnou 33) a svoje dědické právo prokázal (nesp. pat. § 74; 
konk řád §§ 69 a 70). Je-li před lužená pozLlstalost nepatrna pak-

11) Nikoliv též výkaz o povinném dnu: Sb. n. ř. (15) 5912. 
2:1) Ustanovení vykonavatele závčti nevylučuje, aby správa pozůstalo3ti 

byla ponechána dědici: Sb. 2076; srovn. též n. i'. (11) 4695. 
1-1) Sb. 879, 1156, 5295, 15.1U8. n. ř. (16) 6421. 
2") Sb. 9871. Dědic musí bez ujmy svého práva na povinný dil trpěti, 

že byl vyloué.en ze správy, která by mu jinak pi'ís!ušela U 8l0) : K r a i n z: 
405, pozn. 13. 

t'; ) Sb. 1156, 8255, 9871, 15.1U8, n. ř. (11) 43U5. . 
2') Nezaniká však již nutně odevzdáním pozůstalosti: rozh. z 23. bl'ezna 

18~9, Not. Z. 1901, čís. 10. 
2~) Krainz: 406. 
'lQ) Na př. Sb. n. ř. (16) 6563. 
:Jil) Sb. n. i'. (18) 7674. 

:JI ) -Krainz: 406; souhlasně Krasnopolski: 321, pozn. 2. - Rinte-
1 e n: Grundri!3, 72. - Len h o ff, Der Anh:.ndlungspfl.eger, J. Bl. 1913, čís. 28; 
srovn. Sb. 2272, 2965, 3050, 5617, 6204, 6367, 05.458, n. i' . (12) 48;)8, (16) 
6607, (18) 7674; rozh. z 25. ledna 1916, Not. Z. 1917, čís. 30; z 23. května 
1916, J. Bl. 1916, čís. 35. 

:12) Dědic není povinen učiniti návrh: Unger: 6, § 42, pozn. 17.
Bartsch-Pollak: Kommentar ZUl' KO. § 70. - Krai nz: 445; jinak Randa: 
Erwerb der Erbschaft, 118 n. - R i n tel e n: Grundri!3, 56. 

:Ia) U ng er: 6, § 40, pozn. 14. - W r oble W:l k i: Separatio bonorum 37 j 
jinak Beisser: Ger. Z. 1915, čís. 16. Věřitelé mohou navrhnouti, aby konkurs 
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místo prohlášení konkursu odevzdá se pozůstalosti iure crediti 
věřiteHlm na místo placení anebo odevzdá se osobě třetí se zá
vazkem, že dluhy a výdaje zapraví (nesp. pat. §§ 52, 73) 34). Za 
nepatrnou jest však pozi'lstalost každým zpi'lsobem 35) pokládati 
jen tehdy, kdyby nebylo lze z ní uhraditi útraty konkursního 
řízení (konk. ř. § 73, Č. 2). Na tom se nemění nic tím, že v po
zlrstalosti jsou též věci nemovité 36). Naproti tomu se vy7.aduje sou
hlasu zúčastněných, především souhlasu věřitelú, kteří se přihlásili 
anebo jinak se stali známými 37) a kteří takto mají býti uspokojeni 38). 
Naproti tomu není zapotřebí souhlasu takových věřitelú, na které se 
nemúže již dostati, poněvadž pozústalost nepostačuje ani k uhražení 
pohledávek co do pořadí předcházejících S9). Pasiva jest dle mož
nosti vyšSltřiti 40) a uspokojiti se zřetelem na pořadí přednostních 
práv 4l). Rízení tomu stejně jako zahájení konkursu nestojí v cestě 
ani podmíněná přihláška dědická 42) ani odúmrť 43). Kdo pozústa. 
lost převzal, ru~í toliko za pasiva převzatá, nikoliv za pasiva 
později přibyvší, má však také nárok jenom na aktiva jemu při
kázána, nikoliv také na aktiva, která snad později byla zjištěna 44). 
V ostatních směrech trvá stav odpočívajícího dědictví dále 45). 

§ 552. 2. Soupis l ). 

1. Po odevzdání pozllstalosti 2) ručí dědic celým svým jměním 8) 
za dluhy pozůstalostní a za odkazy. Byl-li však zřízen soupis, 

byl zahájen, třebas dědic se přihlásil bezvýhradně; v takovémto případě však 
vzdávají se osobního ručení dědicova: podle obdoby § 812. - Krainz: 445. 

34) B I och: Die iure crediti Einantwortung, Ger. Z. 1912, čís. 46. -
Rintelen: Grundri8, § 26; ·srovn. též nař. min. sprav. z 12. ledna 1916, 
věst. čís. 3 a z 3. března 1896, věst. čís. 8. 

35) O tom rozhoduje soud podle volné úvahy; srovu. Sb. n. ř. (t3) 
4944; rozh, n. s., čís. 1636. 

3u) Sb. 16.111. Stran zápisu do kuih poz.: nesp. pat. § 178 (nikoliv 
§ 177). Kraiuz: 446, pozn. 24. - Langstein: Ger. Z, 1893, čís. 25). 

31) Sb. 5642. 
38) Sb. n. ř. (4) 1515; rozh. llejv. soudu, čís. 1636. 
39) Sb. 5331, n. ř . .(11) 4087. 
40) Sb. 5642. 
41) Sb. 5331. 
42) Sb. 14.164; rozh. z 21. března 1916, Ger. H. 1916, čís. 33; jinak 

Sb. n. ř. (12) 5045; ovšem však vadí dědická pi'ihláška bezvýhradná: Krainz: 
446, pozn. 28 proti: Sb. n. ř. (12) 4816. 

43) Sb. 12.804. 
44) Sb. 1734, 14.164. 
45) O žalobě proti odpočívajícímu dědictví: Sb. 15.528. O obnově po

zůstalostního řízení: R i n tel e n: Grundri8, 56. 
• 1) Unger: 6, § 42. - Krainz: 447 n. - Krasnopolski: 286 n. -

Anders: 69 n. - Rintelen: Grundri8, § 31. - F. Hofmann: Zur Lehre 
vom beneficium inventarii atd., Griillh. Z. 8,555 n. - Randa: Erwerb der 
Erbschaft, 104 n. - St e i n I ech n e r: Schwebendes Erbrecht, 2, 122 n. -
Ho fe r: Die Haftung des Vorbehaltserben, .. Not. Z. 1900, čís. 34 až 36. - S v 0-
boda: Čes. Právo III, str. 101. -- KraJlček: tamtéž, VL, str. 67. 

2) Sb. 13.577, n. ř. (6) 2253. 
3) Sb. 907, 2064, 7412, 8736, 8930, 9298. 



jest ručení jeho omezeno 4). Dědic má tu právo sraziti poměrnou 
část pro nedostačitelnost aktiv pozlistalostních. Toto omezené 
ručení jest někdy přísnější, někdy méně přísné podle toho, 
nevyhověl-li nebo vyhověl-li dědic předpisům o svolání vě
řitelů. Soupis 'a svolání věřitelů 5) jsou však akty soudního pro
jednávání pozllstalosti. Musí se proto státi před odevzdáním 
pozůstalosti. 

2. Výhoda soupisu, jehož útraty hradí pozůstalost 6), tedý 
všichni dědicové (§ 802; nesp. pat. § 111), přichází k dobru 
všem dědicům. "Když při několika spoludědicích někteří se při
hlá!'í za dědice bezvýhradně, jiní však, aneb třebas jen jeden 
Z ' nich, s vyhradou soupÍsu, jest soupis zříditi a jest učiniti před
mětem pozllstalostního řízení dědické přihlášky na tuto výhradu 
omezené. V tomto případě, jakož i ve všech případech, kde jest 
nutno soupis zříditi, požívá i onen dědic, ktery se přihlásil, bez
vyhradně právního dobrodiní soupisu, dokud jemu pozůstalost ne
byla odevzdána" (§ 807) 7). Jinymi slovy, právo soupisu platí 
pro všechny dědice, třebas se i přihlásili všichni bezpodmínečně, 
byl-Ii z jakéhokoli podnětu soupis zřízen 8). Omezení platné vůči 
dědicům, kteří se přihlásili bezpodmínečně, "dokud jim dědictví 
nebylo odevzdáno", sluší vztahovati nikoliv na dobu trvání onoho , 
právního dobrodiní, nybrž na dobu zřízení soupisu. Pravidla toho 
nesluší použíti, když pozůstalost byla dědici bezpodmíněně se 
přihlásivšímu již odevzdána dříve, než vystoupil jiny dědic (§ 823), 
který se pak přihlásil za dědice s dobrodiním soupisu. 

3. Soupis se zřizuje: 
a) při podmíněné přihlášce dědické (§ 802) ; 
b) k návrhu toho, kdo má nárok na povinny díl (§ 804) ; 
c) za účelem oddělení pozůstalosti (§ 812) ; 
d) jestliže dědic je neznám 9) anebo je-Ii neznám jeho pobyt, 

stojí-li dědic pod poručenstvím nebo opatrovnictvím, anebo byl-li 

4) Jenom za útraty procesu ručí dědic, který podlehl, vždy bez omezení j 
Sb. 14.362: Krainz: 447, pozn. 4. 

~) Sb. 8395. 
6) Nestačí-Ii pozůstalost k tomuto účelu, ručí dědicové podle poměru 

svých podíIl\ dědických bez ohledu na dobrodiní inventái'e: Sb. n. ř. (8) 2951, 
(16) 6479. Kdo způsobil zřízeni soupisu, je povinen poskytnouti zálohu: 
Sb. 14.252, n. ř . (15) 5988; u svěřenství, svěřenského náhradnictví a u prebend 
stíhají útraty nástupce: nesp. pat. § 111, 2, Sb. 15.615, n. ř. (11) 4132 . . 

7) Dokud na základě podmíněné přihlášky testamentárního dědice soupis 
nebyl zřízen, nelze ani intestátního dědice, který se přihlásil bez výhrady, při
držovati k zaplacení pozůstalostního dluhu: Sb. 319. 

8) Ofner; Protokolle, 2, 400, 554. - ZeiIler: Kommentar, 2, 845. -
Krainz: .447, proti Ungrovi: 6, § 43, pozn. 7. - Anders: 69, 73. -
Krasnopolski: 286. - Oíner: Zur Lehre von der Einantwortung, Not. Z. 
1909, 314. -- Sb. 13.152. 

9) Anebo osoba mající právo na povinný díl: Sb. n. ř. (12) 4764. -
Rintelen: GrundriJ3, 65. 
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dědici zřízen kurátor pro projednávání pozllstalosti (nesp. pat. 
§ ~2); 

e) připadne-li dědický podíl chudým, nadaci, obci, církvi, 
veřejnému ústavu nebo státu (nesp. pat. § 92) ; 

f) při náhradnictví svěřenském (nesp. pat. § 92) ; 

g) při uprázdnění fideikomisu nebo léna (nesp. pat. 92). 

Soupis buď (nesp. pat. § 97) přesný a úplný. Musí z něho 
jasně býti patrno celé movité a nemovité jmění, které bylo 
v držbě 10) zůstavitelově v době jeho smrti, dále tehdejší hodnota 
a obnos j~ho ll). 

4. Účinek "práva soupisu" nepozllstává v tom, že dědic 
i po odevzdán,í poz1lstalosti ručí jenom pozllstalostními aktivy 
(cum viribus hel'editatis) 1:l). Naopak po odevzdání pozllstalosti 
.. loučí se pozllstalost přes to, že byl soupis zřízen, s původním 
jměním dědicovým, aktiva pozůstalostní ručí nyní také věřifelům 
zůstavitelovým, a stejně ručí nyní pllvodnÍ jmění dědicovo věři
teh\m pozll.stalostním. Soupis má jedině ten účinek, že dědic při 
nepostačitelnosti pozůstalosti ručí 13) sice celým svým jměním, 
avšak toliko za díl pozllstalostních dluhů dle míry hodnoty po
zll'ltalostních aktiv (quoad vires, pro viribus hereditatis) 14). K to
muto účelu nutno aktiva pozl'lstalostní oceniti. Je však otázkou, 
podle které doby. Podle doby nápadu dědictví, odevzdání po
zllstalosti nebo podle doby uplatnění pohledávky? Ručení dědi
cova majetku počíná teprve odevzdáním pozůstalosti. Proto roz· 
hoduje v prvé řadě hodnota pozůstalosti v době jejího odevzdáni 15). 
Kdo však tvrdí, že hodnota se změnila v době mezi řízením sou
pisu a odevdáním pozl1stalosti, musí to dokizati 16). Dědic dokaž 
~menšení, věřitel rozmnožení pozllstalosti. Ze pozůstalost je pa
sivní, musí dokázati vždy dědic 17). Změny hodnoty po odevzdání 

10) Lhostejno, zda jmění se nalézá v rukou osoby třeU, lla pí'. zmocněnce 
nebo schovatele: nesp. pat. ~ 10!, 3; Sb. n. ř. (11) 4241, (13) 5155. Také je-li 
vlastnictví zustavitelovo sporno: arg. § 323; nesp. pat. § 104; Sb. n. ř. (15) 
6016, (16) 6685. 

ll ) Odhad: nesp. pat. §§ 99. 101, 102, 103. Oceněni podniku: nesp. pat. 
§ 106; Sb. n. ř. (14) 54~5, (18) 7501, 7570. 

12) Tak: Unger: 6, § 42, pOZll. 8 (srovn. však Verlassenschaftsabhand
Jung 161 n.) ; Sb. 7732, 12.49.\ 15.857. 

n ) Také povinnost zajišťovací vůči odkazovníkum nesahá dále, než 
pokud stačí dědictví: Sb. n. ř. (3) 1090. 

H, Randa: Erwerb der Erbschaft, 107 n. - Wroblews'ki: Separatio 
bonorum, Zentr. BL 23, 90L n. ~ Krainz: 449. - Krasnopolski: 292. -
Hofer: 'Die Haftung des Vorbehaltserben. Not. Z. 1900, čís. 34 až 36 s čet
nými doklarly. - Sb. 907, 2064, 7412, 8736, ~ 298, n. ř. (10) 3760. 

1") Sb. 2310, n. ř. (5) 2142. 
tli) E'rovn. Sb. 8930, n. ř. (10) 3760. 
11) Sb. 1114, 1115, 1998: srovn. však též Sb. 11.919. 
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pozllstalosti nemají vllči odkazovnild'tm významu (§ 692). V poměru 
k věřitelúm posuzují se tyto změny riizně dle toho, zachoval-li 
dědic přeclpisy o svolání věřitelú čili nic 18). 

§ 553. 3. Svolání ve-řitelú 1). 

1. "Dědici nebo zřízenému opatrovníku pozllstalosti jest 
volno 2), požádati za účelem zjištění dluhů, aby byla vydána vy
hláška, kterou všichni věřitelé 3) se svolávají na dobu okolnostem 
přiměřenou, aby ohlásili a doložili svoje pohledávky 4) ; až do 
uplynutí této lhůty možno posečkati s uspokojováním věřitelů" 
(§ 813). Vydání vyhlášky předpokládá, že dříve nebo současně 
bylo zahájenI) inventarisování pozůstalosti (nesp. pat. § 133) 5). 
Bezprostředním účinkem svolání jest, že jest uspokojování věři
teU'l zastaviti až do uplynutí lhůty. Věřitelúm není tím však 
bráněno, aby svoje pohledávky "uplatňovali cestou sporu a do
mohli se uspokojení zřízením exekučním" G). Avšak dědic múže 
si vymoci oaložení nebo zastavení exekuce (ex. řád § 42, č. 6) 7). 
Odklad je však vyloučen vůči exekuci zajištovací 8) a vMi uplatňo
vání práv věcných, zejména práv zástavních (§ 814), nabytých 
dobrovolně nebo vynuceně již před smrtí zůstavitelovou 9). Na
proti tomu nepřerušuje se promlčení pozůstalostní pohledávky ani 
svoláním věřitelů ani přihlášením 10). Na druhé straně není dědic 
svoláním věřitelů chráněn před následky prodlení 11). 

I~) Sb. n. ř. (ll) 4237. - Krainz: 450. 
I) Unger: 6, § 42. - Krainz: 450 n. - Anders': 71. - Krasno

pol ski: 297 n. - Ri n tel en: Grundril3, § 35. - F el dner: Die Einberufung 
der Glii.ubi~er, Ger"l.,Z. 1891, čís. ?! n. - Fischer-Colbrie: Bemerkungen 
atd., Not. Z. 1908, Č1S. 3, 4. - Ty z: § 815 ABGB., Ger. Z. 1919, čís. 39. 

2) Z moci úřední dojde ke svol<l.ní věřitelů jenom, projednává-li se po
zustalost osoby příslušející ke stavu vojenskému, za níž může voj. erár míti 
nedoplatky; nesp. pat. § 134. 

3) Nikoliv též odkazovníci. Tito musí býti vyrozuměni dědicem a opačně: 
Krainz: 450, pozn. 27. 

4) Před odevzdáním: Ran d a: Erwerb der Erbschaft, lIR - Ho fe r: 
Haftung des Vorbehaltserben, Not Z. 1900. čís. 282. - Krasnopolski: 297, 
pozn. 5 s doklady proti názorům odchylným. 

5) Proto přiznávají právo žádati svolání věřitelů pouze dědici pí'i
hlásivšímu se s výhradou: Feldner: 140. - Fischer-Colbrie: 71. -
~rasnopolski: 297, pozn. 3 aj. 
. U) Jud. 20; Sb. n. i'. (4) 1576; Krasnopolski: 298, pozn. 5 až 8 s do-

klady; proti tomu: K r a i n z: 451. 
,) Ofner: GHiubigerkonvokation, Ger. H. 1897, čís. 46. - Tilsch: 

Einflul3, 188. - Rintelen, 76. 
R) Sb. n. ř. (4) 1396, 1438; jinak Rintelen: 76. Naproti tomu: Krainz: 

4')1, pozn. 32. 
0) Rozh. z 23. ledna 1900: Sperl: čís. 1011. - Rintelen: 76. 
10) Shora § 145, str. 223, pozn. 4. 
ll) Krainz: 452, pozn. 35. 

Mayr, Soustava obč. práva. 7 
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2. Pohledávky včas ohlášené jest zapra,,"ovati "dle zákon
ného pořádku" (§ 815), tedy dle jejich pořadí při konkursu, 
mají-li stejné pořadí poměrě z aktiv pozůstalostnfch, po odevzdání 
pozústalosti podle míry hodnoty pozůstalosti. Proti zmeškání včasné 
přihlášky nemá místa na vrácení v předešlý sta v (nesp. pat. § 17) 12). 
Opoždění však nevadí, přihlásí-li se pohledávky ještě dříve než 
s placením bylo skutečně započato 13). Pohledávky, o nichž dědic 
musí očekávati, že budou uplatněny 14), tím spíše pohledávky 
již zažalované 15) a takové, k jichž splnění se dědic výslovně 
zavázaP6), nemusí vůbec býti přihlášeny. Dědicové, kteří se při
hlásí teprve dodatečně, mají nárok toliko na zbytek pozůsta
lostních aktiv 17), který po případě zůstane po uspokojení 
věřitelú přihlášených anebo jinak známých 18). Mezi nimi roz
hoduje, kdo přišel dřív 19). Je-li pozůstalost vyčerpána 20), ne
dostanou nic 21). Jenom věcná práva zůstanou nedotčena (§ 814 
n. k.). Jestliže však dědic - třebas bona fide - některé při
hlášené nebo známé věřitele uspokojil předčasně nebo nepoměrně, 
tedy ručí za ztrátu svým vlastním jměním věřitelům, kteří takto 
utrpěli ujmy (§ 815). 

3. Neprovede-li dědic svolání věřitelů, tedy tím sice neztrácí 
právního dobrodiní soupisu, avšak ručí všem věřitelům "i když 
se přihlásil s výhradou, celým svým jměním a to potud, pokud 
by věřitelé byli dosáhli zaplacení, kdyby bylo bývalo použito 

1:2) Sb. 1472. 
13) 10.941, 12.648, 13.465. 
14) Na př. pohledávky dědici již známé: Sb. 3404, n. ř. (3) 920. 
15)' Sb. 3404, 5642, 8978. 
l G) Sb. n. i. (3) 920. 

11) Další nároky nei'Sou vyloučeny již zaplacením až do hodnoty dle 
soupisu, nýbrž teprve vyčerpáním skutečné pozůstalosti: Sb. 7125, 11.566, 
13.465. Po odevzdání pozůstalosti ručí dědic jenom hodnotou, která tu dosud' 
je: Ehrenzweig: Ger. Z. 1892, čís. 4 a 5. - Krainz: 452; proti tomu: 
Krasnopolski: 300, pozn. 1 s doklady. 

1 ~) V ř'ízení exekučním může dědic uplatúovati omezení jen, .je-li to 
v rozsudku vyhrazeno: Sb. 15.835, 16.008, n. ř. (10) 3673, (11) 4237; anebo 
uplatúuje-li věřitel exekuční titul, který si vymohl již vůči zŮ2taviteli: K r a s n 0-

polski: 291, pozn. 3; srovn. též: Sh. n. ř. (10) 3760, (12) -4827. 
19) Byly-li pohledávky ohlášeny zároveú a přesahují-li pohledávky hod

notu pozůstalosti, která je k disposici, rozhoduje volba dědicova: Krasno
polski: 300, pozn. 2, proti: Fischer-Colbrie n. u. m., který se přimlouvá. ' 
za uspokojení jako při úpadku. 

20) Nikoliv pouze zaplacením přihlášených pohledávek (§ 814, nýbrž i jina· 
kými změnami aktiv, které jdou na nebezpečí věřitelů jak před odevzdáním. 
tak - dle ekvity - také po odevzdání: K r a i n z: 452, pozn. 41. 

21 ) Námitka omezeného ručení (K r a i n z: 452 proti: Sb. 15.836, kde Sf) 

~řihlíží i bez námitky k omezenému ručení) a důkaz, že pozůstalost jest vy
čerpána neb nepostačitelná jest věcí dědice: Sb. 944. 
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pozůstalosti k uspokojení věřitelů podle zákonného pořádku" 
(§ 815)22). Rozhoduje doba odevzdání pozůstalosti 23). 

§ 554. 4. Oddělení pozůstalosti 1). 

1. Odevzdáním pozůstalosti sloučí se pozůstalost s jměním 
dědicovým. Toto společné jmění ručí nyní věřitelům dědicovým 
stejně jako věřitelům pozůstalostním. To jest nevýhodou pro 
věřitele pozůstalostní v tom případě, když pozůstalost, která by 
byla vystačila k jejich uspokojení, se spojí s majetkem dědice 
zadluženého. Ochranu proti tomuto nebezpečí 2) poskytuje oddělení 
pozůstalosti od jmění dědicova (§ 812) 5). 

2. Oddělení se provede toliko k návrhu 4). Oprávněni k ná
vrhu jsou pozůstalostní věřitelé 5), odkazovníci 6) a nepominutelní 
dědicové 7). Věřitel, jehož pohledávka byla zajištěna, nemůže však 
žádati oddělení pozllstalosti, naopak může opačně oddělení pozůsta-

22) Příklad: Uspokojil-Ii dědic při přiliš nízkém odhadu pasiv věřitele 
jemu známé s 600;. jejich pohledávek, kdežto by jim podle pravého stavu bylo 
příslušelo jen 40 %, ručí dědic také věřitelům později se vyskytnu vším za 
těchto 40 %, třebas je pozůstalost již vyčerpána. Jinými slovy: dědic ručí tu 
celým svým jměním za pozůstalostní kvotu konkursní: Sb. n. ř. (11) 4237. -
Krainz: 453. - Krasnopolski: 300 s doklady. 

23) Shora § 552, pozn. 15. 
1) Unger: 6, § 41. - Kr ai n z: 453 n. - Kra snopolski: 293 n. -

Anders: 68. - Rintelen: GrundriG, § 35, II. - Hofmann: Zur Lehre 
vom Beneficium inventarii atd. Griinh. Z. 8, 555 n. - Ran d a: Erwerb der 
Erbschaft, 90 n. - Steinlechner: Schwebendes Erbrecht, 2, 127 n. -
W rob le w s ki: Separatio bonorum atd., Zentr. Bl. 1905, 257 n.; 360 n.; 463 n. 

2) Pozůstalosti osob, které byly v poměru súčtovacím se státním po
kladem, smějí býti odevzdány jenom se souhlasem státní pokladny: nesp. pat. 
§ 156; srovn. § 818. Státní poklad nepotřebuje tedy k zajištění svých nároků 
oddělení pozůstalosti. - Tuzemská pozůstalost cizincova odevzdá se příslušnému 
úřadu cizozemskému teprve po zapravení nebo zajištění tuzemských pohledávek 
zavčas ohlášených: nesp. pat. § 138. Oddělení pozůstalosti nepHsluší však 
tuzemskému soudu: Sb. n. ř. (10) 3785. 

:1) Také při pozůstalosti sestávající z .nemovitosti: Sb. 12.724, n. ř. (4) 
1378, (15) 5753, (18) 7343. - Rovněž tak stran jmění u soudu složeného: 
Sb. 13.906, 15.172. - Též vúči dědici přihlášenému podmín€čně: Sb. 1999.
Právě tak, třebas byl zahájen konkurs nad jměním dědicovým: Krainz: 454, 
pozn. 2 proti: Sb. 12.315. - K r a s n o p o ls k i: 294, pozn. 2. 

~) Také před podáním přihlášky dědické: Sb. 7880; srovn. Sb. 13.925. -
Právo na oddělení není vyloučeno tím, že posledním pořízením byl ustanoven 
správce pozůstalosti: Sb. 15.884. . 

5) Také věíitelé pohledávek podmíněných nebo vázaných na čas: Sb. n. ř. 
(18) 7343. Děti nemanželské mohou žádati oddělení pozůstalosti ve prospěch 
svých nároků alimentačních: Sb. n. ř. (13) 5269. 

fi) Rozh. z 1. února 1916, Not. Z. 1916, čís. 43. Mohou žádati oddělení 
pozůstalosti anebo zajištění, nikoli však oddělení odkazu: Sb. 2743, 9981. Ně
kolika odkazovníkům lze povoliti oddělení pozůstalosti samostatně: Sb. 10.839. 

7) Přes to, že dědická přihláška se stala bezvýhradně: Sb. 1921, 14.995. 
Nikoli však, jsou-li nepominutelní dědicové uhrazeni složením příslušné částky 
k soudu: Sb. 1338. Nikoliv též spoludědicové: Sb. 6097. 

7* 
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losti býti vždy odvráceno zajištěním navrhovatele 8). Průkazu nebo 
osvědčení, že tu je nebezpečí D), není třeba. Stačí subjektivní obava 
(§ 812 na zač.) 10). Věřitelé pozllstalostní, odkazovníci a osoby 
oprávněné k povinnému dílu mají právě "právo, aby byli zapla
ceni bezprostředně z pozi1stalosti zemřelého. Nelze jim tedy proti 
jejich vMi vnucovati jiného dlužníka, jehož osobní a věcný úvěr 
mMe býti mnohem slabší" 11). Návrh musí však bý ti podán před 
odevzdáním pozůstalosti 12). 

3. Když oddělení pozi1stalosti je povoleno, zřídí se soupis 
pozi1stalosti (nesp. pat. § 92) a pozi1stalost - třebas dědici byla 
správa její již ponechána .- se vezme do soudní úschovy (nesp. 
pat. § 44) anebo odevzdá se správě opatrovníka (separačního 
kurátora 13). Kdo žádal za oddělení pozi1stalosti, nemMe se již 
přidržovati děc1ici1. Také dědic, který se přihlásil bezpodmínečně, 
neručí tomu, kdo za oddělení žádal, po odevzdání pozi1stalosti 14) 
již vlastním jměním (§ 812 n. k.). Oddělení pozi1stalosti není 
v cestě tomu, aby pozllstalost byla odevzdána 15). Avšak oddělená 
správa pozi1stalosti trvá i po jejím odevzdání dále, dokud separa
tisté nejsou uspokojeni lG). 

8) Sb. ll. ř. (1 ) 61, (13) 5064. 
U) Sb. 5107, 7880, ll . ř. (3) 1123, (5) 1249, (11) 4315, (15) ó753 ; j . m.: 

n. ř. (15) 5790, (17) 7114; rozll. z 1. února 1916, Not. Z. 1916, č. 113; pohle
dávku, o kterou se žádost opírá, nutno však listinně osvědčiti: Sb. 5040, 5964, 
6789, 10.565, 11.533, 12.724, 13.925, 14.338, 15.172, 15.538, n. ř . (3) 1123, (7) 
2887; rozh. ze 14. června 1916, Not. Z. 1918, čís . 8. - Krainz : 454, pozn. 4. 
Anders: 69. - Kra s llopol s ki: 295, čís. 1, proti odchylným míněním. Není 
však zapotřebí, aby pohledávka byla úplně likvidní: Sb. 5107; rozh. n. S. , 

čís. 294. Na druhé straně nenahrazuje se průkaz podáním žaloby: Sb. 15.782, 
n. ř. (15) 5790; jinak: Sb. 15.677. 

10) Obava taková musí však býti motivována : Sb. 1605, n. ř. (13) 5064, 
(15) 5790, (17) 7114, (18) 7343. - ' Hofm a nn: 570. - Kra s nopol ski: 294, 
pozn. 8 s doklady. 

ll ) Zeiller: Kommentar, 2, 852. 
12) Ofn e r: Protokolle, 2, 290; Sb. n. ř. (1) 320; rozh. ze 13. listopadu 1917, 

Not. Z. 1918, čís. 9. Návrh možno však podati také již před př'ihláškou dědickou: 
Sb. 7880. - Krasnopolski: 294, pOZl1 . J. Avšak po odevzdání pozůstalosti 
nelze již podati návrh ani v příčině majetku do pozůstalosti patřícího, který 
teprve později vyšel najevo: Unger: 6, § 41, pozn. 4. - Kra s llopols ki: 
296, pozn. 5 a 6 s doklady, proti: Sb. n. ř. (3) 1021 a (částečně) : T o u ai II on: 
Zentr. Bl. 26, 368, 30, 214. 

l :l) Předpokladem, aby oddělení pozůstalosti bylo povoleno, není před
chozí zřízení soupisu , Rozh. ze 16. října 1917, Not. Z. 1918, ČÍS. 8. Správce je 
oprávněn toliko spravovati pozůstalost , nikoli však uspokojiti věhtele a od
kazovníky: Sb. 7512; srovu. též 3023, 10.107. 

14) Od evzdání pozůstalosti musí dědic trpěti, třebas po uspokojení věři
telů nic nezbud e : Kr ai II z: 456, proti : Stei nle c hn e r o v i: Sc.hwebendes 
Erbrecht, 2, 129 a Ri n te I en: GrundriE, § 35. 

15) Sb. 1531, 10.736, 10.992, n . ř. (4) 1378. - Kra snopol ski; 296, 
pozn. 1. - K r a i n z: 455, pozn. 20. 

Iii) Krainz: 455. 
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§ 555. Zcizení dědictvP). 

1. Ručení dědice se mění také zcizením dědictví. Zákon 
(§§ 1278 až 1283) pojednává toliko o koupi pozůstalosti, která jest 
nyní (§ 1278, 2) - ste.ině jako zřeknutí se dědictví (§ 551) - vázána 
na formu notářského aktu nebo soudního zápisu 2); zákon pod tímto 
hlediskem upravuje však také účinky koupě pro osoby třetí, zejména 
pro věřitele a dlužníky pozůstalosti. To, co v tomto směru platí 
o koupi, platí stejně při každém jiném zcizení, také v příčině 
darování dědictví 8); toto darování děje se především zřeknutím se 
dědictví ve prospěch osoby třetí, pokud tato není již beztak po
volána za dědice, pro případ, že osoba vzdávající se odpadne 4). 

2. Otázkou je, zda se nabyvatel zcizením dědictví stává 
nástupcem souhrnným anebo jednotlivým. Dílem 5) nepokládá se 
za předmět koupě dědictvi nezcizitelné právo dědické, nýbrž 
jmění, tvořící dědictví, jako celek, takže nabyvatel jeho stává se 
vlastníkem jednotlivých, k dědictví náležejících věcí, věřitelem 
jednotlivých, dědických pohledávek teprve odevzdáním, zápisem 
do knih a odstoupení. Avšak do našeho práva patrně nepřešlo 
toto nazÍráni římského práva, nýbrž naopak pruské nazírání 6) 

na koupi dědictví jakožto na nástupnictvi souhrnné. Tento názor 
převládal dříve 7) a převládá také nyní znova S). 

3. Předpokladem zcizení dědictví je, že dědictví zciziteli 
napadlo 9), že mu však ještě nebylo odevzdáno 10). Zcizením na
stupuje nabyvatel do projednávání pozllstalosti na místo zcizi
telovo 11). Opatření zcizitelem již učiněná a proti němu zavedená, 

I) Unger: 6, § 39. - Krasnopolski: 309 n. - Anders: 86 n. -
Krainz: 519 n. - Steinlechner: Schwebendes Erbrecht, 1, 380 n. - Svo-
b o d a: Čes. Právo III., str. 35. . 

2) Zpráva 147; shora § 515, pozn. 5. Této formě podléhá - bez ohledu 
na právní důvod - nejen smlouva, kterou dědic svým dědiokým právem na
kládá, nýbrž i smlouva, kterou se k takovémuto nakládání zavazuje: Něm. obč. 
zák., §§ 2033, 2371, 2385. - rainz: 519. 

3) A však při darování platí na místo 9 1283: § 940, kdežto § 1268 
(§ 1278, 1. 2) úplně odpadá: Kr ai n z: 519, pozn. 2. 

4) Sb. 11.507. I při takovémto bezplatném zřeknutí se napadeného dědictví 
ve prospěch osoby třetí ručí zříkající se věřitelům dále: Sb. n. ř. (16) 6287. 

") Unger: 6, § 49 (avšak 1, 571, pozn.ll). -Pfa ff-Hofmann: Kommen
tar, 2, 18; 53. - Anders: 86. - Krasnopolski: 309. - Steinlechner: 
Rechtsiibergang durch Sondernachfolge uud im Erbgang, Zentr. BI. 1917, čís. 21. 

6) Blume: Der Erbschaftskauf des preuJ3ischen L. R., 1892. 
1) Zeiller: Kommentar, 3. 678 aj. 
~) Ehrenzweig: Ger. Z.1893, čís. 25. - PfaH: G~r. Z. 1899, čís. 2.

Krainz: 520. 
0) Koupě dědictví od prodavatele, jehož dědické právo jest sporno, je!t 

smlouvou odvážnou: Sb. 4494. 
10) Dědictví lze zciziti také za trvání sporu o dědické právo: Sb. 10.494. 
ll) Nyní není třeba teprve oznámení k soudu (Sb. n. ř. [3]1193), nýbrž na

byvatel je legitimován vrřejnou listinou nabývací (§ 1278, 2): Kr ai n z: 521, pozn. 
20; j. m. (k přenosu jednotlivých práva výhod vyžaduje se těch právních jednání, 
kterých podle povahy věci jest třeba, jako tradice, cesse) jsou oni, kteří za
stá vaj í názor, že zcizení dědictví jest koupí; srovn. K r a s no p o I s k i: 311. 
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přihláška dědická (1282 n. k.), svolání věřitelů, zajištění věřitele 
a pod. působí též vůči nabyvateli. Když dědic dědictví ještě ne· 
nastoupil 12), musí tak nyní učiniti kupec 13). 

4. "Věřitelé pozůstalosti a odkazovníci mohou však přidržo
vati se za účelem svého uspokojení jak kupitele dědictvÍ, tak 
i dědice samého. Práva jejich jakož i práva dlužníků dědictví 
se prodejem dědictví nemění, a nastoupení dědictví jedním platí 
také v příčině druhého" (§ 1282). Dědic a nabyvatel ručí rukou 
společnou a nerozdílnou. Na tom nemůže nic změniti ani od
chylné ujednání mezi nimi učiněné 14). Jen tím jsou věřitelé 
dědictví chráněni před nebezpečím, že by se dědic bezpodmínečně 
přihlášený vymkl ze svého ručení tím, že za sebe nastrčí jinou 
osobu k placení neschopnou. Avšak i práva dlužníků pozůstalosti 
zůstávají nedotčena. Dlužníci mohou především vůči nabyvateli 
dědictví uplatňovati podle pravidel o odstoupení pohledávek ná
mitky, které byly odůvodněny vůči zciziteli (§ 1395 n. k.). 

5. Nabyvatel má nárok na všechno to, co dědici jako tako
vému přísluší 15.). Sem patří také všechno, co k dědictví přiroste 
dodatečně, odpadnutím odkazovníka nebo spoludědice anebo jiným 
způsobem (§§ 1279, 1280 na zač.), anebo co nastoupí na místo 
původních věcí do dědictví patřivšich, jako výtěžek vybraných 
pohledávek, zcizených věci a pod. (§ 1280 na zač.). Dědici pří
sluší mimo sjednanou cenu za zcizení také náhrada toho, co vy
naložil ve prospěch dědictví zaplacením dluhu, vyplacením od- _ 
kazu, zapravením dávek, poplatků a pod. (§ 1280). Jako pro
zatímní správce pozůstalosti má dědic postavení správce cizího 
jmění (§ 1281) a je proto jako takový tak.é zavázán ke kladení 
účtů (§ 1012). Pokud jde o ručení dědicovo vůči nabyvateli, 
záleží na tom, zda zcizení se stalo na základě soupisu anebo bez 
něho v celku. "Není-li tedy koupí za základ položen soupis, je 
také koupě dědictví smlouvou odvážnou" (§ 1278, 1, n. k.). Bylo-li 
však "dědictví prodáno dle soupisu, je prodávající práv ze sou
pisu toho. Bylo-li dědictví prodáno bez soupisu, ručí prodávající 
za pravost svého dědického práva tak, jak je udal, a je práv 
z veškeré škody, která jeho vinou kupujícího stihne" (§ 1283). 

12) Opětná přihláška dědická není ani nutna, ani přípustna: Sb. 13.826. 
13) Avšak záleží toliko na dědické způsobilosti dědicově, nikoliv na 

způsobilosti kupitelově: § 545; Unger: 6, § 4 B, pozn. 6. - Pineles: 
Griinh. Z., 14, 121. - Steinlechner: Schwebendes Erbrecht, 383, pozn. 4. 

14) Sb. 5373. Stran konstrukce poměru: Krasnopolski: 314, pozn. 1 
s doklady. Nikoliv o koupi dědictví, nýbrž o koupi aktiv se závazkem převzíti 
pasiva jde však, převezme-li se inventarisovaná pozůstalost se závazkem vy
platiti dědické podíly. Proto je v takovémto případě svolání věHtelů bez vý
znamu: Sb. n. ř. (12) 4794; Sb. 52. 

15) Nikoliv na to, co dědici přísluší v jiné vlastnosti neb z jiného titulu, 
jako na př. prelegáty, náhradnictví dědické , pohledávky a pod.; na druhé straně 
nezanikají pohledávky a dluhy dědicovy vůči zůstaviteli, poněvadž pozllstalost 
se odevzdává nabyvateli, nenastane tedy sloučení pozůstalosti se jměním 
dědicovým. 
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B. Práva vlastních věřitelů dědicových. 
Krapf: Die Sicherung der Erbenglaubiger nach der Novelle zum ABGB., 

Uer. Z. HJ13, čís. 24. - S chiffne r: Die Erbrechtsreform in der Novelle, 79 n. -
K r a s n o p o I s ki: Die Ánderung und Erganzung einiger Bestimmungen des ABGB., 
35. - Anders: 64. - Zpráva: 119 n. - Krainz: 517 n. - Stran práva 
dřívějšího: Ofner: Zu § 8:12 BGB., Ger. Z. 1878, čís. 47, 48. - Leipen: Die 
hypothekarische Sicherstellung des Erbenglaubigers gemiiB § 822, Zentr. Bl. 1, 
832. - Ehrcnzweig: Das Pfandrecht am Erbgute, Ger. Z.1893, čís. 24, 25.
Hofer : § 822 BGB., Not. Z. 1905, čís. 32 až 38. - W r oblewski: Separatio 
bonorum, Zentr. Bl. 1905, 258 n. - Langer: Die Sicherung der Erbenglaubiger 
atd., Ger. Z. 1919, čís. ~5. 

§ 556. 

1. Věřitelé dědicovi nemají práva požadovati, aby byli 
uspokoj eni z pozůstalosti jako takové; neboť dokud pozůstalost 
nebyla odevzdána, není jměním dědicovým. Jenom účastníci po
zůstalosti, věřitelé zůstavitelovi, odkazovníci a osoby, mající právo 
na povinný díl, mohou nabýti zástavního práva k jednotlivým 
věcem pozůstalostním (nesp. pat. § 145, 1). Mimo to může sice 
dědic svým dědickým právem nakládati již před odevzdáním 
pozůstalosti, může je totiž zciziti (§ 1278), avšak zabavení nebo 
zastavení práva dědického jakožto celku je vyloučeno již z;isadou 
specialitnP) (dvor. dekret z 3. června 1846, č. 968 Sb. z. s.) 2). 

2. Dříve platné právo (§ 822 o. z. o. a zmíněný dvor. dek.) 
dovolovalo naproti tomu věřitelům dědice, že směli, aby se za
jistili, již před odevzdáním pozůstalosti využíti dědického 
čekatelství dědicova stran určitých věcí pozůstalostních, ovšem 
jenom s výhradou, ,že takováto zástavní práva nebyla na újmu 
náro:kům účastníků pozůstalosti, vyskytnu vším se při projedná
vání pozůstalosti, a že takováto práva se stala účinnými teprve 
odevzdáním pozůstalosti. Tím však byl dán důvod pro pochyb
nosti a nejistotu všeho druhu a bylo tím rozdělení dědictví 
stěžováno 3). 

3. Nyní (§ 822; 3. dílčí nov. §§ 74, 75) je na zásadu, že 
dědictví jako takové jest vyň;tto z vlivu věřitelů dědicových, 
položen důraz ještě větší, zároveň však je učiněn pokus, aby 
přiměřeným způsobem bylo vyhověno oprávněné potřebě věřitelů 
dědicových. aby byli zajištěni. . 

a) "Před odevzdáním pozůstalosti 4) mohou věřitelé dědicovi 
-----

1) Shora § 265, pozn. 32 až 34. , 
2) Ohmayer: Die Exekution auf Anteilsrechte, Ger. Z. 1901, čís. 23, 

míní od toho lišiti nárok spoludědice na vydání pi'íslušného podílu porůstalost
ního jmění a podrobuje nárok tento exekuci; proti tomu: K r a i n z : 517, 
pozn. '2. - Krasnopolski: 270, pozn. 2. - Wr6blewski: 269. - .Krapf: 

. Ger. Z. 1\:113, čís. 24, Sb. n. ř. (5) 1741, (12) 4635; rozh. z 28. srpna 1917, 
Zentr. Bl. 1918, čís. 95. 

\ 

3) Zpráva 119. 
4) Patrně také ještě po odevzdání pozůstalosti, avšak pI'ed zakniho

yáním: Sb . . 4030,11.622, n. ř. (4) 1585. - Krainz: 518. - Krasnopolski: 
269, pozn. 3 aj.; j. m.: Randa: Erwerb der Erbschaft, 33 pozn. - Wr6b-
1 e w s k i: 266. 
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prováděti exekuci jen na ty součástky pozllstalosti, v pncme 
kterých byla dědici soudem pozůstalostnfm ponechána volnost 
nakládání" (§ 822). Povolení takovéhoto volného nakládání má 
význam jako částečné předběžné odevzcl{tní pozůstalosti 0). Jím 
stane se dědic vlastníkem a nabude práva zcizQvati a zavazovati 
bez omezení příslušné věci, nabude tedy také práva, zajišťovati 
určité pohledávky (nesp. pat. § 145, 2). Takovéto věci podléhají 
proto také ihned vlivu věřiteHl dědicových (§ 822). Věřitelé 
dědicovi mohou k zajištění svého práva "dosvědčujíce svoji po
hledávku" žádati, aby jim byl doručen opis usnesení, kterým 
pozůstalostní soud vyhradil dědici volné nakládání s jednotlivými 
součástmi pozllstalosti (3. díl. nov. § 74). 

b) Nehledě k tomu je však zajištční dědicových věřitelů 
z pozůstalosti nepřipustno. Věřitelé takového zajištění také ne
potřebují tam, kde dědic před odevzdáním pozůstalosti nemůže 
věcmi pozůstalostními nakládati. Má jim však býti dána možnost, 
aby si vymohli výkon co nejdříve po odevzdání pozůstalosti; 
proto mohou - rovněž dosvěc1čujíce svoji pohledávku - požado
vati ještě před odevzdáním pozůstalosti, aby jim opis listiny oc1e
vzdací byl doručen (3. cHl. nov. § 74) 6). 

c) Dále mohou věřitelé dědicovi, aby zajistili svoje pohle
dávky, vymoci si prozatímních opatření (§§ 379, 382 ex. ř. ) 8) 
též stran podstaty dědictví, která dědici napadla, a to již přec1 
odevzdáním pozůstalosti 7), jsou-li dány všeobecné předpoklady 
(ex. ř. § 379, 2) ; takováto prozatfmní opatření nemohou však býti 
na lljmu I~árokům, které se při projednání pozústalosti vyskytly 9). 

4. Tato práva příslušejí podle zákona věřitelům děc1ice; 
bude však zajisté možno __ o jak praxe již dříve činila - přizná
vati práva ta také věřitelúm odkazovníkovým 10), nikoliv však 
věřitelúm nepominutelného dědice 11). 

5) Shora § 548, čís. 3; zpráva 120. - Krainz: 548. 
6) Z toho ovšem mohou vzniknouti nemilé následky: E hr e n z w e i g: 

J. Bl. 1908, čís. 8. 
1) Také ještě před přihláškou dědickou: Sb. 3820, 4986, 5345, 10.073. -

Krasnopolski : 269, pozn. 4. 
H) Výslovné uvedení § 382 ex. ř. míní poskytnouti věřiteli dědicovu 

- mimo prostředky ku zaji štění pohledávek pen ěžitých (ex. ř. § 379) - také 
ještě všechny možné prostředky zajišťovací, aby byla poskytnuta plná náhrada 
za možnost zajištění, kter' byla dřívojším právem (§ 822 o. z. o.) dána: 
Zpráva 121. . . 

U) Potud blíží se také nové právo opětně k dHvějšímu stanovisku 
(§ 822 o. z. o. ), podle něhož rovněž nebylo lze provésti exekuci do konce, ze
jména provésti exekuční dražbu, dokud pozůstalost nebyla odevzdána: Sb. 12.981; 
n. ř. (5) 1868; Krainz: 518. - Krasnopolski: 270. Proto vyslovují se 
proti této nové úpravě: Ehrenzweig: Not. Z. 1908, 68 a částečně též 
Schiffner: 83. 

10) Jud. 59, Sb. ]807. - KrasDopolski: 273; j. m.: Hofer: Not. Z. 
1905, čís. 32. - Wróblewski: 266. 

11) Sb. 432, 13.025, 16.149; D. ř. (5) 1905. - Krasnopolski: 273. 
Jinak: Sb. 3253, 8691. 
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H I a v a ě t vrt:i : Odkaz a darování na případ smrti. 
Unger: 6, §§ 54 až 77. - PfaH-Hofmann: 2, 386 n.; Exkurse, 2. 

316 n. - Krainz: 456 n. - Anders: 98 n. - Krasnopolski: 115 n., 169 n, 

A. Odkaz. 
Schiffner: Der Vermachtnisbegriff: 1873. - Unger: 6, §§ 54 až 76. 

Pfaff-Hofmann: 2, 386 n. - Exkurse, 2, 316 n. - Krainz: 456 n. -
An ders: 98 n.: - Krasn op ols ki: 115 n. - Hora: Právný obzor V., str. 16I. 

1. Právní povaha. 
§ 557. 

1. nBylo-li na někoho pamatováno, nikoliv takovým podílem 
dědickým, který se vztahuje na celou pozllstalost, nýbrž jen 
jednotlivou věcí, jednou nebo několika včcmi určitého druhu, 
částkou peněžní nebo právem nějakým, nazj'v:i se to, čím naň 
bylo pamatováno, odkazem (legátem), i kdyby to dle hodnoty 
bylo největší částí pozllstalosti; a ten, komn to bylo zllstaveno, 
není posuzován jako dědic, nýbrž jen jako odkazovník" (§ 535) 1). 
O odkaz jde tedy tehdy, bylo-li někomu posledním poříze
ním něco zllshveno takovým zptlsobem, že tím není povolán 
k nástupnictví souhrnnému 2) ; je tedy odkaz závazkem ulo
ženým v posledním poříílení dědici anebo osobě, na kterou jinak 
bylo posledním pořízením pamatováno, aby plnila něco ve 
prospěch osoby třetí 3). Jako předpis poslední vůle předpokládá 
zřízení odkazu platné poslední pořízení 4), předpokládá tedy, aby 
zllstavitel měl způsobi l ost testovací a aby osoba, na kterou je 
pamatováno, měla způsobilost dědickou (§ 647). Odkazem nazývá 
se jak nařízení odkazu, tak i obsah jeho. Pamatuje-li se na 
někoho něčím pro případ smrti, avšak nikoliv na základě po
slední vůle, nejde o odkaz. Případy takové označují se jako 
zákonné odkazy"), což však zahrnuje v sobě vnitřní rozpor ll
svádí k nesprávnému pojímání 6). V příčině zákonitých příspěvků 
pro veřejné ústavy, které jsou předepsány při poztlstalostním 
řízení, zákon výslovně takovéto pojetí odmítá (§ 694) 7). Jelikož 
veškeren majetek ílllstaviteh"tv odevzdáním pozůstal osti přechází na 
dědice, nabude odkazovník vlastnictví k odkázanému kusu po-

I) Nerozhodují slova zůstavitelova, nýbrž jeho vůle : Shora § 509, pozn. 15. 
2) Při odkazu nejde proto také nutně o singulární sukcesi pro případ 

smrti, ani o poskytnutí něčeho z dědictví, anebo jenom na náklad dědictví; 
Pfaff-Hofmann: Kommentar, 2,391 a pozn. 27; Exkurse, 2,318. -
Krainz: 296; 457. - Krasnopolski: 115. . 

3) Proto nejsou mešní stipendia, nařízená v posledním pořízení, od
kazem : Sb. 2028; srovn. ; Sb. 7322. 

-I) Odkaz ve smlouvě trhové: Sb. 10:274. 
5) Schiffner: Gesetzliche Vermachtnisse 1895. - Týž: PHichtteil etc. 

nach dem BGB. ftir das Deutsche Reich, 1897. 
ti) Pfaff-H ofman n: 2, 391, pozn. 30.; 534. - Rrainz: 457, pozn. 4 aj. 
,) Naproti tomu mluví zákon (§ 758) výslovně o, (zákonném) přednost

ním' odkazu manžela, který druhého přežil: Shora § 520, čís. 3 n. k. 
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zůstalosti vždy jenom a teprve, odevzdáníD?- anebo vkladem 
(§ 684, 2). Dědic jest vždy ienom dlužníkem odkazovníkovým 
(§§ 684, 1, § 688). 

2. Předmětem odkazu může býti vše 8), co může být přea
mětem pohledávky (§ 653) 9). Tedy nejenom kusy pozůstalostní, 
věci nebo práva 10) zi'tstavitele, nýbrž i věci, práva nebo jednání 
dědice nebo odkazovníka (§§ 649, 662), nikoliv však též věci, 
práva nebo jednání osoby třetí (§§ 602 na zač.; 880 a), pokud 
zůstavitel nenařídil toliko zakoupení cizí věci (§ 662, n. k.). Věc 
odkázaná musí bý ti ovšem způsobilá tvořiti předmět právního 
obchodu. Odkaz věci vylouěené z právního obchodu jest neplatný, 
třebas věc byla vyňata z právního obchodu teprve po nařízení 
odkazu. V takovýchto případech nelze žádati ani hodnotu v pe
nězích 11). Jenom tehdy, nedostává-li se odkazovníkovi osobní 
způsobilosti k nabytí věci odkázané, jest mu nahraditi řádnou 
hodnotu (§ 654). 

3. Při odkazu jsou zúčastněny dvě osoby; osoba, k jejíž 
tíži je odkaz učiněn (dlužník), a osoba, v jejíž prospěch je odkaz 
dán (věřitel) . 

a) Odkaz jde zpravidla k tíži dědice 12), veškerenstva dě
diců 13) ; však obtížen odkazen může býti také jen jeden spolu
dědic, anebo pododkazem (sublegátem) odkazovník 14). Jsou-li 
všichni dědicové obtíženi společně odkazem, ručí odkazovníku 
buďto dle poměru svých podílů, požívají-Ii výhody soupisu anebo 
rukou nerozdílnou, když výhody takové nepožívají. Mezi sebou 
ručí dědicové vždy podle poměru svých podílů (§ 820). Mají tedy 
přiměřené právo regresní i tehdy, byla-li odkázána věc, patřící 
jenom jednomu ze spoludědiců (§ 649). J e-li obtížen jpn jeden 
spoludědic, ručí sám a nemá ovšem také práva regresu. Obtížený 
odkazovník nepožívá sice v žádném případě právního dobrodiní 

8) Sb. 10.924 (jednotlivé, oddělitelné místnosti budovy), n. ř. (4) 1525 
(snížení nájemného) a j. 

9) Tím je zodpověděna též otázka po hodnotě jmění: Shora § 294, pozn. 5. 
Výslovně odpovídá záporně nyní: Krainz: 457. Odkaz nemusí býti bezplatný; 
srovn. Kr a inz: 457, pozn. 5 proti Schwarzovi: Letztwilliges VerauLle
rungsverbot atd. Not. Z. 1908, čís. 37. 

10) Právo autorské jen co do výkonu : Aut. zák. § 19; srovn.: Mitteis: 
Festschrift fiir Unger: 112 n. - Rabel: Griinh. Z. 27, 71 n. 

11) Pfaff-Hofmann: 2, 409. 
12) Unger: 6, § 55. - PfaH-Hofmann: 2, 396 n. - Krainz: 459.

Anders: 98. - Krasnopolski: 117. - Riet s ch: Die Haftung des Erben 
atd., Not. Z. 1914, čís. 7, 8. 

13) Sem nepatří poživatel pozůstalosti: Sb. 11.982. 
14) Také ve prospěch dědice, když se na příklad odkazovníku uloží, aby 

část důchodu odkázaného statku vyplácel dědici: Sb. 6522. 
15) Dokud odkazovník odkaz, obtížený pod odkazem, neodmítl, je vůči 

pododkazovníku zavázán: Sb. 269. Naproti tomu je lhostejno, z jakého důvodu 
odkazovník odkazu nenabude. Břemeno přechází tedy na dědice i tehdy, když 
hlavní odkazovník před zůstavitelem zemí'el: U n g e r: 6, § 63, pozn 2. -
Pfaff-Hofmann: 2,400, pozn. 9. - Krainz: 460, pozn, 23. j 
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soupisu. Je povinen spLniti pododkaz, jakmile odkaz přijaL i když · 
pododkaz převyšuje hodnotu hLavního odkazu; odkazovník může 
však hlavní odkaz odmítnouti. V takovémto případě přechází 
břemeuo na osobu hlavním odkazem obtíženou, která však může 
pododkazovníkovi dáti pododkaz místo hlavního odkazu (§ 650 
n. k.) 16). 

b) Udkazovníkem může býti každá osoba třetí, tedy též 
dědic, ba i jediný dědic 17). Je-li takovým přednostním odkazem 
(prelegátem) 18) pamatováno na spoludědice, platí tento podle 
našeho pr!Íva 19) vždy jen za odkazovníka (§ 648). To se jeví 
p rakticky zejména při svěřenském náhradnictví anebo při koupi 
pozůstalosti (§§ 608, 1279). 

2. Kterak se nabývá pohledávky odkazovní 1). 
§ 558. 

1. Pro nabytí pohledávky na odkaz rozhodují dvě období, 
den n ápadu (marg. rubr. § 684) a den splatnosti (marg. rubr. 
§ 685). V onen den se. pohledávky nabývá, v tento den stává 
se pohledávka splatnou. Odkaz napadne odkazovníkovi zpravidla 
smrtí zůstavitelovou. Jde-li o odkazy vázané na odkLádací pod
mínku, napadne odkaz při pochybnosti 2) splněním podmínky . 

. Tohoto okamžiku musí se odkazovník dožiti a musí v této době 
míti zpiisobilost dědickou. V příčiuě odkazu ve prospěch dítěte 
nezplozeného, platí totéž jako při ustanovení takovéhoto dítěte 
za dědice (dvor. dek. z 29. května 1845, Č. 888 Sb. z. s.) 3). Až 
do narození osoby takové přísluší prozatímní držba a požívání 
odkazu osobě odkazem obtížené anebo spoluodkazovníkovi již 
zrozenému 4). Nápadem odkazu se ' odkazu nabývá a stává se 
odkaz zcizitelným a zděditelným. To platí také o odkazu důchodů 
jakožto celku, nikoliv jenom o jednotlivém důchodu 5). Zákon 
(§ 6871 zdi'lrazňuje ' toliko neděLitelnost jednotlivé renty a podro-

IU) Totéž může patrně učiniti také hlavně odkazovník sám, když se 
o pododkazu dozví teprve po přijetí odkazu hlavního: Kr ai n z: 460, pozn. 22. 
Srovn. : Unger: 6, § 55, pozn. 5 ; Pfa ff·Hofmann: 2, 400. 

ti) Pfaff-Hofmann: 2, 395. - Kra s nopolski: 1116, pozn.3. -
Šrol: Právník L, 342. 

18) Pfaff·Hofmann: 2, 394 n. - Trsek: Praelegat etc., Not. Z.1904, 
čís. 7 až 9. V pochybnosti jest však míti za to, že jde o přednostní odkaz, 
nikoliv o přikázání k dědickému podHu, poněvadž odkazy jdoú zpravidla k tíži 
všech dědiců (§ 649) : Sb. 13. - Unger: 6, § 55, pozn. 11. - Krainz: 460. 

10) Jinak než podle římskébo práva, kde dědic díl odkazu, připadající 
-na něho, jakožto na obtíženého, dostal jako dědic . 

I) Brii ckner: Vermacbtniserwerb atd., 1901. 
2) Shora § 512, pozn. 3. 
3) Shora § 512, čís . 2. 

, 4) Sb. 15.159; Pfaff:Hofmann: 2, 2y, pozn. 19. 
5) J. m. Unger: 6, § 74. - - Pfaff-Hofmann : 2, 509. - Anders: 

120. - Kra s nopolski: 137 a j.; naproti tomu: S tupecký: Ger . Z. 1905, 
čís. 30. - Krainz: 461; srovn. Sb. 113. 
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. buje promlčení výslovně (§ 1480) nejenom nárok na jednotlivý 
důchod, nýbrž i právo samo. 

2. Odkazovník nenabývá odkazu pro t i své vůli, nabývá 
ho však za okolností bez své vl1le. Může ho výslovně přijmouti, 
nemusí však výslovně tak učiniti (§ 689) 6). Odkazovník může 
však odkaz vždy odmítnouti. Přijetí nebo odmítnutí odkazu jednou 
prohlášené nelze odvolati 7). 

3. Lze též nařizováti odkazy náhradní nebo svěřenské, tedy 
náhradnictví obecné nebo svěřenské. Nařízení takové podléhá zá
sadám a účinkúm stanoveným pro posloupnost dědickou (§ 652) 8). 
Stejně platí při odkazu ve prospěch několika osob také právo 
příri'lstku (§ 689), nechať byly odkázány určité věci nebo peněžní 
částky neděleně anebo stejným dílem 9). Není-li tu ani náhrad
ného odkazovnika ani spoluodkazovníka, zllstane uvolněný odkaz 
v podstatě pozůstalostní, zůstane tedy dědicúm (§ 689) 10), anebo 
byl-li odkazem obtížen jediný dědic anebo odkazovník, zústane 
tomu, kdo oclkazem byl obtížen a to spolu se břemenem na od
kazu spočívajícím (§ 650) 11). 

3. Splněni odkazu. 

a) Předmět plnění. 

§ 559. a) Obecné zásady. 

1. "Je-li pozústalost odkazy vyčerpána, nelná přihlášený 
dědic jiných nárokú než nárok na náhradu nákladů učiněných 
ve prospěch podstaty pozllstalostní a nárok na přiměřenou od
měnu za svoji námahu. Nechce-li pozústalost sám spravovati, 
musí žádati za ustanovení opatrovníka" (§ 690). Platné právo 
neposkytuje tedy sice dědici právo srážky (quarta Falcidia), pokud 
pozústalost stačí na splnění odkazu, avša,k dědic má v takovýchto 

6) Sb. 15.368.; Rand a: Erwerb der Erbscbaft, 37 pozn. - Stroba l: 
, Transmission 1 n. - PfaH-Hofmann: 2,488; j. m.: Wendler: G. H. 1877, 
čís. 102, 105. Názoru v textu zastávanému odpovídá změna práva odpůrčíbo. 
(Zák. ze 16. března 1884, čís . 36 ř. z., § 13, čís. 1) : Ehrenzweig: Kommentar 
zur Anf. Ord .. 329. - Kr ain z: 461, pozn. 8. 

,) Pfaff-Hofmann: 2, 488. 
8) Sb. 1830, 7938; n. ř. (18) 7457. Není odkazem z pozůstalosti fiduciá

řovy, je.-li posledním pořízením ve smyslu substituce pamatováno na někoho 
statkem substitučním: Sb. 967. Sbora § 537, pozn. 31. 

U) Sb. 795. 1283. Avšak nikoliv - leda že pro to svědčí domnělá vůle 
zůstavitelova (Pfaff-Hofmann: 2, 519) -, když n ěkolika osobám bylo od
kázáno požívání věei a toto požívání, byvši již všemi nabyto, v příčiné některé 
osoby smrtí zanikne : Sebey: Obl. Verb., 1, 50, pozn. 32. - Pfaff-Hof
mann: 2, 519. - Krainz: 462, pozn. 11. - Kra s nopolski: 147, pozn.3; 
j. m.: Unger: 6, § 72, po zn. 5; Sb. 4681; rozb. ze 17. ' řijna 1850, Ger. Z. 
1855, čís. 121. 

10) Pfaff·Hofmann: 2, 514 n. 
ll ) Týž: 2, 399 n. 
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případech, opatří-li sám uspokojení odkazovniků, nárok na ná
hradu výloh a na přiměřenou odměnu 1). 

2. nJ e-li odkázán jednotlivý předmět pozllstalostní 2), patří 
odkazovníku také úroky ode dne smrti zůstavitelovy plynoucí 3), 
dále požitky, které vzejdou, i cožkoliv jinak přibude 4). Naproti 
tomu přecházejí na dědice také všechna břemena 5) na odkaze 
váznoucí, jakož i ztráta, jestliže se odkaz bez viny osoby jiné 
znehodnotí nebo úplně zmaří" (§ 686). Odkazovník: nese tudíž 
nebezpečí při odkazu určité věci; není-li dědic v zaviněném 
prodlení, i po dnu splatnosti. Od tohoto dne stíhají jej též bře
mena běžná. Za to má však, i když dědic není v zaviněném 
prodlení, od té doby G) nárok na užitky a - pozůstává-li odkaz 
v částce peněžní - nárok na úroky z prodlení. K tomu není 
třeba teprve žaloby a upomínky; neboť den splatnosti odkazl! 
je zákonem stanoven (§§ 685, 1334) 7). 

3. nNestačí-li pozi'tstalost k úhradě dluhů, jiných povinných 
výloh 8) a k vyřízení všech odkazll, sníží se poměrně nároky 
odkazovníků(( (§ 692, 1)°). 

a) Věřitelé pozllstalostní a nepominutelní dědicové za všech 
okolnosti předcházejí odkazovnfkfun (§§ 783 až 786). Nelze-li 
z toho, co zbude po jejich uspokojení, uhraditi veškeré pohle
dávky odkazovníků((, uspokojí se přec přede všemi ostatními 
odkaz zaopatření 10), a odkazovníku přísluší zaopatření ode dne 
nápadu dědictví(( (§ 691). Oi!tatní odkazy se však, požívá-li dědic 
výhody soupisu (§ 802), poměrně sníží (§ 692) 11). Jde-li v tako-

1) Pfaff-Hofmann: 2, 523. 
'2) Totélí platí v pHčině každého odkazu určité věci, třebas věc ta ne

patří do pozůstalosti: Arg. § 1447. - Krainz: 463, pozn. 3; proti tomu: 
Pfaff-Hofmann: 2,504 a 597 n., dále: Steinlechner: Das schwebende 
Erbrecht 2, 186 n. 

3) Tudíž také kupony pH odkazu určité částky nominální v cenných 
papírech (zůstavitelových): Sb. n. i'. (5) 1812. Jinak při odkazu jistého počtu 
cenných papírů určitého druhu, které v pozůstalosti se nenalézají: Sb. 5788; 
srovn. však pozn. předchozí. 

4) Toto právo odkazovníkovo na užitky působí též vťlči osobám třetím: 
Sb. 12.457, 

5) Příklady: Sb. 2071, 14.588. 
U) Jiaak př"i odkazu pohledávek: § 664; Pfaff:Hofmann: 2,503. 
1) Rep. nál. 28 (Sb. 4748) ; j. m.: Unger: 6. § 64, poza. 5. - Pfaff

Hofmann: 2, 505 n. - Krasnopolski: 142; naproti tomu: Kraillz: 463. 
Jinak na pl'.: má-li dědic odkaz vyříditi, "kdy je mu lib)". Sb . 191. 

~) Utraty pohřbu a j.: Shora § 551. čís. 2, a ~. 
!/) Uno-or: 6, § 66. - Pfaff-Hofmann: 2,520 n. - Krainz: 464 n.

Anders: 109 n . . - Krasnopolski: 145 n. - Rietsch: Haftung des Erben 
atd., Not. Z. 1914, čís. 7. - Go g g: Stellung des Legatars atd., tamže čís. 9, 10. 

10) Nikoliv jenom odkaz zmín~ný v § G72, l, nýbrž všechny odkazy, 
o nichŽoje i'eč v §§ 672 II 673. Právě tak ony odkazy, stran nichž zůstavitel na
řídil, že mají býti vyplaceny př'ed ostatními: P fa ff - H o fm a n n: 2, 525. 

11) Důkaz, že pozůstalost uepostačuje,přísluší inventárnímu aědici: Sb. 8930. 
Důkaz ten není proveden již soupisem pozůstalosti samotným: Sb. 6433. Srážka 
může býti zjištěna jenom v i'ádné cestě sporné: Sb. 3308, 7352, ll. ř. (4) 1599, 
«8) 7706; rozh. z ti. května 1917, Not. Z. 1917, čís. 46. Požadavek ten může 
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výchto případech současně o odkaz dllChodu nebo požívání a o 
odkazy kapitálové, jest podle obdoby práva konkursního dúchod 
kapitalisovati bez ohledu na délku života, jest jej pak zajistiti 
tím, že se příslušný kapitál uhrazovací uloží na úrok (nesp. pat. 
§ 161), a jest jej uhraditi poukazem požitku úroků (konk. řád 
§ 15). Jenom přednostní právo zákonité (§ 691 ) anebo poslední 
vůlí nařízené poskytuje nárok na to, aby platby byly doplňo
vány z kapitálu uhrazovacího (ex. řád § 226) 12). Odkazovníci 
nemají však práva žádati dražbu pozůstalosti, jestliže odhadní 
hodnota její nevystačí 13). 

b) Dědic, požívající výhody soupisu, je na tak dlouho, dokud 
je důvodná obava, že pozůstalost nepostačí, ke splnění odkazú 
povinen jenom proti zajištění části, kterou by po případě bylo 
vrátiti (§ 692, 2) 1<1). 

Zameškal-li této opatrnosti, takže odkazovníci dostali více, 
než kolik jim příslušelo podle stavu pozůstalosti, lze to, oč bylo 
poskytnuto vice, požadovati zpět 15). Obohacení posuzuje se "dle 
hodnoty", jakou odkaz měl v době přijetí, a dle užitků, které 
již z něho byly vyzískány. Přece však jest odkazovníku ještě 
volno, i když odkaz již přijal, vyhnouti se přispění tím, že odkaz 
nebo uvedenou hodnotu 16) a vyzískané užitky vrátí do podstaty 
pozůstalostní; v příčině oprav nebo zhoršení jedná se s ním jako 
s poctivým držitelem" (§ 693). Zachoval-li naproti tomu dědic 
žádoucí opatrnost (§ 692, 2), může vždy požadovati, aby mu bylo 
vráceno to, oč je podstata pozůstalostní zkrácena tím, že od
kazy byly plně vyplaceny. 

c) Nárok dědiců na toto vrácení může býti pozůstalostními 
věřiteli nflbo nepominutelnými dědici zabaven. Nárok ten slouží 
také k zajištění nároků těchto věřitelů a dědiců; proto nepůsobí 
proti nim, když dědic se nároku toho vůči nim vzdal 71). 

uplatniti také konkursní podstata pozůstalostní: Sb. n. ř. (15) 5750. Za tím 
účelem jsou odkazovníci legitimováni pasivně k žalobě na uznání pozůstalost
ní ch dluhů a aktivně k žalobě na zjištění pozůstalostnfch pohledávek: Sb. n. ř. 
(1) 426, (3) 1007. 

12) Krainz: 465, pozn. 14. - Kra s nopolski: 146, pozn. 2 s doklady. 
13) Krainz: 365, j. m.: Pfaff-Hofmann: 2,529. - Anders: 110j 

naproti tomu: Krasnopolski: 146, .pozn. 5 s doklady. 
14) Nelze však odkazy zadržovati až do zajištěn!, jestliže pozůstalost 

podle soudního odhadu se jevÍ dostačitelnou: Sb. 3120. 
15) Tedy nikoliv, když dědic vyplatil příliš mnoho, věda o tom, že po

zůstalost je předlužena: Sb. n. ř. (15) 5750. 
lG) Nikoliv hodnotu abstraktní v době přijetí , nýbrž majetkovou hodnotu 

v době, kdy se požaduje zpět: Ehrenzweig: Ger. Z.1892, ČÍs. 45. - Krasno
polski: 147, pozn. 1; j. m.: Unger: 6, § 66, pozn. 12. - Pfaff-Hof
mann: 2, 532n. 

li ) Krainz: 466. Proto jest zavázán i dědic, který vědělo předlužení, 
dále dědic, jemuž nepřísluší dobrodiní soupisu: Krainz: na uv. m., po zn. 25 
a 26 proti názorům odchylným. 
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4. V určitých případech přísluší odkazovníkovi ua místo 
odkázané věci, kterou jemu dáti nelze, náhrada (surogát) 18). 

a) Za okolností (§ 725) nastoupí na místo odkázané po
hledávky předmět dlužný, na místo odkázané avšak již zcizené 
věci výtěžek, na místo věci původně odkázané, věc přeměnou 
z ní vzniklá W). 

b) Pododkazovník dostane za okolnosti (§ 650) na místo 
pododkazu jemu určeného hlavní odkaz, který tímto pododkazem 
hyl zatížen '0). ' 

c) Nabyl-li odkazovnik odkázané věci po zřízení odkazu 
úplatně nebo bezplatně od osoby třetí, dostane řádnou hodnotu 
jeji nahrazenu (§ 661). 

d) Jestliže "zůstavitel výslovně nařídil, že má býti určitá 
cizí věc zakoupena a odkazovníkovi poskytnuta, kdežto vlastník 

. její ji za cenu odhadní zciziti nechce, zapraví se odkazovníkovi 
tato cena" (§ 662 n. k. ). 

e) "Odkáží-li se věci, které jsou sice v obchodě právním, 
avšak které držeti je odkazovník osobně nezpllsobilý, nahradí se 
mu jejich řádná hodnota" (§ 654)21). 

§ 560. (J) Zvláštní případy. 

Pro některé případy stanoví zákon pravidla vJ'kladová, 
která ovšem z části jsou namnoze bez ceny. Mohou také býti 
vyvráceny "opačnými silnějšími důvody" (§ 683 n. k.; srovnej 
§ 655). 

1. Při odkazu věci druhové má při pochybnosti dědic volbu 1). 
"Musí však zvoliti takový kus, jehož odkazovník může použíti. 
Ponechá-li se odkazovníkovi, aby si z několika věcí vzal nebo 
vybral, může zvoliti věc nejlepší (§ 656 n. lL). Ponechal-li 
zůstavitel volbu osobě třetí, může tato dle svého dobrého zdání 
voliti věc nejhorší anebo věc nejlepší. Zemře-li legatář nebo 
osoba třetí, k volbě oprávněná, než volbu vykonali, "určí soud. 
odkaz, hledě ke stavu a k potřebě odkazovníka" (§ 659), nikoliv 
ke stavu a potřebě dědice. "Odkázal-li zůstavitel jednu věc nebo 
několik věcí určitého druhu 2) výslovně jen ze svého jmění, a ne
najdou-Ii se pak věci toho druhu v pozůstalosti vi'lbec, pozbude 
odkaz účinnosti. Nenajde-li se jich určené množství,' musí se od
kazovník spokojiti těmi, které tu jsou" (§ 657) 3). "Odkázal-li 

18) Unger: 6, § 67, pozn. 6, 7. - Krainz: 467. 
1 ~) Shora § 540, čís. 3 c. Ovšem platí i pro dluh odkazovní změny 

dlužního poměru způsobené zaviněním, prodlením a pod. 
20) Shora § 557, čís. 3 a. . 
21 ) ~hora § 557, čís. 2 n. k. 
1) PfaH-Hofmann: 2, 419n.; srovn. Sb. n. ř. (5) 1812. 
2) Pravidlo § 657 platí jenom o věcech druhových. nikoliv také o druhu,. 

který je ště za života zůstavitelova zanikl: Sb. n. ř. (7) 2575. 
;1) F i s che r - Col b ri e: Vermachtnis von Gattungssachen, Griinh. z. 

41, 167 n. 



- 112-

zůstavitel jednu n ebo několik věcí určitého druhu, ale nikoliv 
výslovně ze svého vlastnictví, a nenajdou-li se takové věci v po
zflstalosti, je dědic povinen, opatřiti je odkazovnikovi v jakosti, 
jaká je přiměřena stavu a potřebám odkazovníka. Odkaz částky 
peněžité zavazuje dědice k jejímu zaplacení, ať hotové peníze 
v pozllstalosti jsou či nikoliv (§ 658) 4). Je-li odkaz určený dle 
druhu nebo množstvl v jednom posledním pořízení neb v ně
kolika posledních pořízeních opakován, má to v pochybnosti 
ten účinek, že odkaz náleží tolikrát, kolikrát byl opakován 
(§ 660 n. k.). 

2. Odkaz určité vě.ci působí jenom tehdy, když věc ta patří 
zůstaviteli anebo osobě odkazem obtížené 5). Je-li zastavena nebo 
jinak zavazena, přejdou břemena ta na odkazovníka (§ 662) 6) . 
Odkaz věci patřící osobě třetí 7) platí jen potud, pokud zůstavi
teli nebo osobě odkazem obtížené přísluší podíl na této věci anebo 
nárok na ni anebo pokud je v odkaze výslovně nařízeno, aby 
cizí věc byla zakoupena. Avšak odkazovník, jemuž se dostalo 
takovéhoto odkazu, který má teprv bý ti opatřen, musí se v kraj
ním případě spokojiti hodnotou odhadní (§ 662 n. k.) . Byla-li 
věc odkázaná již v době posledního pořízení vlastnictvím od
kazovníkovým, je odkaz bez účinku (§ 6G1), třebas se odkazovník 
později opět vlastnictví jejíbo vzdaP). "Nabyl-li odkazovník věci 
takové později, zaplatí se mu řádná hodno ta její. Dostal-li ji však 
Qd ztlstavitele samotného, avšak bezplatně, má se za to, že odkaz 
byl zrušen" (§ 661 n. k.) 9). Na druhé straně pokládá se však 
za odvolání odkazu nejen, když zůstavitel věc odkázanou zcizil 
bezplatně, nýbrž i učinil-li tak úplatně (§ 724). Rozpor j est snad 
rozřeš iti tak, že jest míti za to, že odkaz byl odvolán, lze-li 
prokázati příslušný úmysl zůstavitelův 10). Odkaz věci určité jest 
poskytnouti jen j ednou, třebas byl odkaz opakován (§ 660). Nelze 
však pokládati za opakování, byla-li odkázána nejdříve věc určitá 
a pak ještě věc téhož druhu (k un x a kůň jezdecký) 11). Byla-li 

4) I t ehdy; byla-Ii odkázána peněžitá částka z jmění blíže o značeného: 
Rozh. ze 24. června 1869, Ger. řl. 1870, čís. 36; srovn.: Pfaff-Hofmann: 
2, 418. - Kr a inz : 468. 

5) Sb. II ř. (4) 1469. Lhostejno je, zda zůstavitel věc patřící osobě , ob
tížené odkazem, omylem pokládá za svou vlastní, anebo zda věc patH jenom 
jedné osobě z několika obtížených osob: Pfaff-Hofmann: 2, 397; 435. 

li) Dole § 563, čís. 2. 
, ) P faff- Hofmann: Kommentar, 2, 426n.,435. -Pfaff: J. BI. 1881, Č.16. 
8) Pfaff-Hofmann: 2, 430; j. m: Ung er: 6, § 67, pozn.14. To platí 

také pro substituta, nabyl-Ji prvý odkazovník věci a zemřel-li před zůstavitelem: 
Rozh. ze 4. března 1853. Ger. Z. 1855, čís . 130. 

D) Concursus duarum causarum lucrativarum: Shora § 360 . pozn. 9. 
Také odkaz peněžní může se st áti bezúčinným t ím, že zůstavitel odkázanou 
částku za svého života vyplatil: Sb. ] 5641. 

' fl) Srovn. Kr a inz: 470; jinak : P f aff-Hofmann: 2,432. - Ander s : 
U3. - Kr as nopolski: 128, pozn. 9. .A 

11 ) Pfaff-Ho f m a nn: 2, 425; Sb. 263, 6942. 



- 113-

odkázána určitá věc a není-li jí vůbec v pozůstalosti, je odkaz 
bezúčinný 11'). 

3. Odkaz pohledávky 13) múŽe býti trojího druhu: 
a) Buďto byla odkázána pohledávka, kterou má zůstavitel 

proti osobě třetí 14). Dědic musí pak pohledávku se zadrženými 
úroky ponechati odkazovníkovi (§ 664) 15), neručí však ani za 
správnost ahi za vydobytelnost pohledávky (§ 1397). Odkaz 
"všech nesplněných pohledávek" nezahrnuje pohledávky z cen
ných papírů, pohledávky hypotekární, a věcné nároky včetně 
osobní nároky na zpětné požadování ze smluv schovacích, nájem
ních a pod. (§ 668) 16). 

b) Odkazem osvobozovacím 17) je odkaz pohledávky, která 
přísluší zl.lstaviteli anebo obtíženému dědici 18) vůči odkazovníkovi 
samému. Odkazovníku se tímto způsobem promíjí dluh i se za
drženými úroky. Osoba obtížená je povinna vrátiti dlužní úpis 
anebo vyhotoviti kvitanci (§ 663). Při pochybnosti 19) jest však 
míti za to, že odkaz takový se vztahuje toliko na dluhy, které 
zde byly již v době zřízení odkazu nikoliv též na dluhy teprve 
později vzniklé (§ 666, 1). Prominutí rukojemství nebo zástav
ního práva ponechává zajištěný dluh nedotčeným, stejně nedotýká 
se prominutí termínu splatnosti úroků dále běžících (§ 666, 915) 20). 

c) Konečně lze odkázati pohledávku 21), správněji řečeno 
předmět rUuhn 22), kterýžto předmět zůstavitel dluhuje odkazov
níkovi. Účinnost takovéhoto odkazu (odkazu dluhu) vy~erpává 
se tím, že se jím odstraňují námitky, stojící proti včřiteli, že se 
jim dluh podrobuje (§ 665) 23) platebnímu termínu platnému pro 
odkazy (§ 685). Avšak ohroženým věřitelům pozůstalostním ne
může býti na újmu uznání zůstavitelovo, které v takovémto od-

12) Sb. n. ř. (10) 3909; shora pozn. 8. 
13) PfaH-Hofmann: 2, 437 n . 
14) Takovýmto odkazem je též prohlášení v poslední vůli, že peněžitá 

částka, kterou zůstavitel někomu zapůj čil, patří osobě třetí: Sb. 9105. 
. 15) Výjimkou z § 686: Shora § 559, čís. 2. 

lH) V pochybnosti rozhoduje doba úmrtí zůstavitele: Unger: 6, § 72, 
pozn. 3. - PfaH-Hofmann: 2, 445. - Anders: 118. - Krasno
polski: 131; j. m. (že rozhoduje doba zřízení poslední vůle) : Zeiller: Kom
mentar, 2, 612. 

11) Kriiger: Die Iiberatio legata atd. Griinh. Z. 21, 289 n. 
18) PfaH-Hofmann: 2, 441, 442. . 
ln) Odkaz všech pohledávek zahrnuje na příklad všechny dluhy, které 

tu byly .v době smrti zůstavitelovy: Sb. 1317. 
20) Při pochybnosti nevztahuje se osvobozen! na poplatek, který jest 

z odkazu zaplatiti: Sb. n. ř. (8) 3220. 
21) Odkazem dluhu není již pouhé udáni dluhu před testamentárn!mi 

svědky: Sb. 9043. Rovněž jím není zmínka o dluhu v písemné závěti: Sb. 369. 
Avšak není třeba udati titul dluhu: 2461, 4322. 

2') PfaH-Hofmann: 2, 438, 447. - Seewald-Rzezník: Ein inter
essanter Erbrechtsfall, Not. Z. 1883. čís. 4, 5. 

t :J) Pokud není pohledávka dříve splatna: PfaH-Hofmann: 2,448; 
Sb. 4322. 

May .. , Soustava obč. práva. 8 
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kaze spočívá (§ 665 n. k.). "Odkáže-Ii zůstavitel někomu stejnou 
částku, jakou mu sám jest dlužen, nemá se za to, že odkazem 
chtěl dluh vyrovnati. Dědic zaplatí v případě tom částku dva
kráte; jednou jako dluh, po druhé jako odkaz" (§ 667) ~4) . Totéž 
platí tím spíše, byla-li bez poukazu na dluh odkázána menší nebo. 
větší částka peněžitá anebo věc, která není předmětem dluhu 25). 

4. Odkaz věna 2G) může rovněž se státi každým z uvede
ných tří způsobů odkazu (§§ 1229, 664). Jako odkaz dluhu za
vazuje odkaz takový dědice mužova, aby věno vydal manželce 
bez průkazu a bez srážky nákladů na věno učiněných (§ 669). 
Odkaz věna může však také nově založiti pohledávku na zřízení 
věna tím, že zůstavitel odkáže věno vlastní dceři nebo vnučce 
nebo osobě třetí. V prvém případě řídí se při pochybnosti vý
měra věna "podle jejího stavu a jmění" (§ 1220). V druhém pří
padě "rozumí se tím beze zření k vlastnímu majetku jejímu takové 
věno, jaké by byl povinen zříditi otec osoby té dle svého stavu~ 
jsa prostředních poměrů majetkových (§ 670) 27). 

5. Odkaz zaopatření možno chápati různě. "Zaopatření" 
zahrnuje "výživu, ošacení, byt a ostatní potřeby, a to na do
životí, jakož i potřebné vyučování. To vše rozumí se také slovem 
vychování. Vychování končí však zletilosti. Stravou rozumí se 
poskytování pokrmů a nápojů na doživotí" (§ 672). Zaopatření 
a výchova liší se tedy mezi sebou délkou trvání, zaopatření a 
strava ým obsahem 28). Míra odkazu řídí se, není-li tu zvlášt
ního ustanovení, podle podpory snad již dosud poskytované, jinak 
podle stavu, "k němuž odkazovník přísluší, nebo k jakému byl 
připraven zaopatřením, jehož se mu dostávalo" (§ 673 n. k.J. 
Bylo-li zaopatřeni odkázáno ve způsobu určitého důchodu a ne
byly-li pro rentu takovou stanoveny určité platební termíny, jest 
důchod platiti měsíčně předem (§ 1418) 29). 

6. Odkaz svršků (mobilií) 30) se pokládá za odkaz nábytku (I) 
a zahrnuje ty věci, kterých je třeba ke slušnému používáni bytu; 
odkaz domácího zařízení nebo domácího nářadí zahrnuje též náčiní, -
jehož je třeba k vedení domácnosti. "Přístroje k provozu živnosti 
se tím nerozumějí, pokud tak není jasně vyjádřeno" (§ 674 n. k.). 

24) Sb. 263, 493, 16.125. 
25) Krainz: 471. 
26) Pfaff-Hofmann: 2, 455 n. 
27) Je-li odkazovník nemanželským dítětem, platí to, co je řečeno v § 67() 

o otci, také o matce: Pfaff-Hofmann: 2,461. - Krasnopolski: 136; 
pozn. 5 vůči odchylným názorům. 

28) Pfaff-Hofmann: 2, 464. Avšak i zaopatření odkázané dítěti platí 
v pochybnosti jenom na dobu, než dítě dojde způsobilosti, aby se samo mohl() 
vydržovati: Sb. 5883. 

2Q) Výjimkou z § 687; Pfaff-Hofmann: 2, 526; j. m.: Saxl: Eine 
alte Quelle des ABGB., Griinh. Z. 24, 448 n. 

30) Pfaff-Hofmann: 2, 467. 
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7. Odkaz schránky může míti různý smysl. Je-li schránka 
veCl právně samostatnou 31), "může odkazovník požadovati jenom 
schránky, nikoli věcí, které v ní jsou" (§ 676). Je-li naproti tomu 
schránka jenom součástí celku, "předpokládá se zpravidla, že 
odkazem byly míněny jenom ony kusy, které v době zůstavitelova 
úmrtí ve schránce byly anebo k jichž uschováni schránka je 
podle své povahy určena, nebo byla obyčejně zůstavitelem po
užívána" (§ 675) 32). Schránka i obsah připadnou odkazovníkovi, 
bylo-li výslovně obojí odkázáno, anebo je-Ii schránka toliko pří
slušenstvím obsahu. To platí zejména o odkazu věcí tekutých 
(§ 677 n. k.). "Je-li odkázána skříň, prádelník nebo zásuvka 
se všemi věcmi, které tam jsou, čítá se k tomu též zlato a stříbro, 
šperky a hotové peníze, ba i dlužní úpisy, které odkazovník zů
staviteli vyhotovil. Jiné dlužní úpisy nebo listiny, lla nichž se zaklá
dají pohledávky nebo práva zůstavitele, čítají se k tomu jen tehdy, 
když kromě nich ve schránce není nic jiného" (§ 677, 1 a 2). 

8. Zákon dává konečně (§§ 678 až 680) řadu více méně 
bezvýznamných pravidel výkladových pro odkaz klenotů, šperkl'i, 
ozdob, šatstva, priLdla, zlata, stříbra, kočárll, hotovosti S3). Od 
pravidel těchto jest se . však ze závažnějších důvodů (§ 683) 
uchýliti nejen tehdy, když zůstavitel obvykle spojoval s určitými 
výrazy svůj zvláštní význam, nýbrž i tehdy, kdyby odkaz jinak 
byl bez účinku (§ 655) 84, anebo když všeobecná zvyklost jazy
ková odporuje ziLkonnému názvoslovÍ. 

b) O osobě odkazovni7wvě. 
§ 561. 

Také označení osoby -odkazovníka může zavdati příčinu 
k pochybnostem. 

1. "Slovem děti vyrozumívají se, jestliže zůstavitel pama
toval nččím na děti někoho jiného, jenom synové a dcery; pama
toval-li však na svoje vlastní děti 1), zahrnují se slovem tím 
i potomci, nastupující na jejich místo, pokud byli v době limrtí 
zůstavitelova již zplozeni" (§ 681). Toto pravidlo neznamená 
však ( jinak: § 797), že to, čím bylo pamatováno na dítě jménem 
uvedené, má připadnouti jeho potomkům, oprávněným vstoupiti 
na jeho místo. jakožto "zákonitým" dědicům náhradním anebo 

31) To jedině rozhoduje, na pohyblivosti (§ 676) nezáleží: Pfaff-Hof-
mann: 2, 472. 

32) Tedy jenom obsah, schránka sama vůbec ne: P fa ff- Hofm a n n: 2, 470. 
33) Sb. 4364, 4639, 14.057 a j. . 
34) Příklady: Sb. 251 (.zákonní dědicové" podle jazykové zvyklosti zů

stavitelovy ve smyslu dědiců nepominutelných), Sb. 965 (měna peněžního od
kazu), Sb. 9261 (nařízení ve formě .přání"); srovn. Sb. n. ř. (3) 1211. Výklad 
nesmí se však díti na úkor mluvnické správnosti: Sb. 1180. 

I) V pochybnosti vyrozumívají se slovem děti jenom děti manželské: 
Sb. 1453, 4529, 5477; avšak t éž děti nevlastni: Sb. 10.274. 

8* 
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náhradním odkazovnikům 2). Zásada, že se má za tp, že odkaz 
platí jen pro ty děti, které již byly zplozeny v době úmrtí Z ll

stavitelova, platí jak v příčině vlastních, tak v příčině cizích dětí 3). 
Avšak i tato pravidla výkladová mohou býti vyvrácena "sil
nějšími domněnkami". 

2. "Odkaz vyměřený bez bližšího určení pro příbuzné po
skytne se těm, kdož dle zákonné posloupnosti jsou nejbližší 4) ; 
i při odkazech platí pravidlo, vyslovené v § 559 pro rozdělení 
dědictví mezi takové osoby, jež se pokládají za jedinou osobu" 
(§ 682). Pravidlo toto není v rozporu s dalším pravidlem (§ 651) 
stran "odkazu podělovacího", dle něhož přísluší v pochybnosti 
dědici, aby příbuzné blíže určil ó). Pravidlo § 682 má jenom 
smysl slovného výkladu pro vlastní a cizí příbuzné. Pravidlo § 651 
míní však při odkazech zeslabiti přísné pravidlo při ustanovení 
dědiců platné, že osoba dědice musí býti označena zůstavitelem 
(§ 564) 6). 

3. "Pamatoval-li zůstavitel odkazem na svoje 7) služebné 
osoby 8) a označil-li je pouze služebním poměrem, má se za to, že 
se má odkazu dostati těm, kdož v době úmrtí zůstavitelova byli 
v onom poměru služebním" (§ 683, 1) 9). 

4. Odkaz "chudým" jest zpravidla míněn jako odkaz po
dělovací. Je-li tomu tak, platí zprvu zmíněné pravidlo (§ 651) 
pro určení osob, na které takto je pamatováno. Není-li tomu tak, 
přísluší odkaz fondu, určenému zákonem zemským (dvor. dekr. 
ze 3. června 1846, Č. 964, Sb. z. s. aj.) 10). 

2) Shora § 527, čís. 2 c. 
~) Sb. 1498; Pfaff-Hofmann: 1, 482. 
4) Při pochybnosti jenom příbuzným pokrevním, nikoliv dítěti adoptiv

nímu: Sb. n. ř. (1) 116, anebo manželovi: Krainz: 475, pozn. 5. Naproti 
tomu sluší ustanovení "nejbližších příbuzných" v pochybnosti posuzovati podle 
blízkosti stupně, nikoliv dle zákonné dědické posloupnosti lineární: Sb. 1:&.607. 
Za pokrevní příbuzné nemanželského zůstavitele jest pokládati jeho příbuzné 
se strany matčiny: Sb. 2164. 

5) Unger: 6, § 57, pozn. 7. - PfaH-Hofmann: 2, 401 n., 483 n. -
Nagel: Ger. Z. 1866, čís. 46. - Krainz: 475. 

") Srovn. též: Krainz: 476, pOZD. 10, proti: Daningerovi, Not. Z. 1911, 
čís. 11. Je·li určení odkazovníka ponecháno dědici a osobě třetí, pokládá se 
odkaz za zmařena. když ona osoba třetí před vykonáním volby zemře: § 967, 
srovn. shora § 295. čís. 1. 

,) Obdobné použití tohoto předpisu na odkazy ve prospěch cizích osob 
služebných je myslitelno: Pf a ff - II o f V1 a n n: 2, 401, 484. 

8) Ne nutně osoby čelední: Sb. n. ř. (3) 1225. 
U) Odkaz peněžité částky rovnající se mzdě, vztahuje se jenom na osoby, 

které jsou u zůstavitele trvale ve službě: Rozh. ze 14. května 1853, Ger. Z. 
1854, čís. 42. 

10) Ustanovení vlastní duše za dědice: Dvor. dekr. ze 17. září 1812, 
čís. 10()6. Sb. z. s.: Mauczka: Ger. Z. 1907, čís. 10. - Gál: Zeitschrift fur 
Rechtsgeschichte, Germ. Abt. 1908, 237; odkazy ke zbožným skutkům: dvor. 
dekr. ze 7. dubna 1831 a j. 
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c) Doba splnění. 

§ 562. 

1. "Odkaz jednotlivých předmětů pozůstalostních a práv na 
ně se vztahujících, dále menších odměn pro osoby služebné, jakož 
i odkazy lidumilné mohou býti požadovány ihned; jiné odkazy 
však teprve po roce od smrti zůstavitelovy" (§ 685). Při odkazech 
požívajících výhod spadá tudíž den splatnosti, s dnem nápadu. 
Avšak odkazovník musí i v takovýchto případech trpěti z různých 
důvodů odklad, za který však má dostati náhradou lí.roky z pro
dlení a plody ode dne nápadu 1). 

2. Jako jednotlivý předmět pozůstalostní se považuje také 
druhová věc v pozůstalosti se nalézající. Neboť i tu nepotřebuje 
dědic přípravy k jejímu vydání 2). Má-li odměna býti považována 
za malou, o tom rozhodne soudce. Odkazem lidumilným je také 
odkaz určený nepřímo nebo přímo pro chudé S), naproti tomu 
nikoliv odkaz, určený osobám potřebným, avšak výdělku schop
ným 4), anebo odkaz určený ústavům obecně prospěšným, které 
však neslouží llčeli'lm náboženským nebo chudinským 5). 

3. Normálním dnem splatnosti jest výroční den stejný co 
do jména s úmrtním dnem zůstavitelovým (§ 902, 2; 903, 1) 6). 
Normální lhůta však neplatí, ustanoví-li zůstavitel jinak. Rovněž 
neplatí pro . odkaz důchodu (§ 687) 7), pro odkaz zaopatření 
(§§ 6~1, 1418) 8), pro odkaz dluhu 9) a pro odkaz povinného dílu 10). 

dj Účinek splnění. 

§ 563. 

1. Odkaz se splní tím, že zavázaný odkazovníkovi plní to, 
co jest předmětem závazku zavázanému uloženého. Teprve tím 
nabude odkazovník práva sobě určeného, tedy také teprve 
odevzdáním anebo vložením do knih vlastnictví odkázaných věcí 

1) Shora § 559, čís . 2. 
2) Sb. n. ř. (5) 1812. - Unger: 6, § 64, pozn. 3. - Krainz: 477, 

pozn. 4. - Fischer-Colbrie, Griinh. Z. 41, 172; j. m.: Pfaff-Hofmann: 
2,499. - Krasnopolski: 143; Sb. 5788. 

3) Unger: 6, § 64, pozn. 6. - Pfaff-lIofmann: 2, 500 a j.; Sb. n. ř. 
(15) 5977. 

4) Sb. 16.014, n. ř . (3) 1159, (4) 1350. . 
5) Pfaff-lIofmann: 2,500. - Krainz: 477; jinak Sb.l3.56!, 16.096, 

n. ř. (3) 1236, (4) 1350, (18) 7322. • 
tl) Krainz: 477, pozn. 9. 
' ) Shora 538, pozn. 5. 
8) Shora § 560, čís. 5 n. k. 
0) Shora § 560, čís. 3 c .. 
10) Pfaff-Hofmann: 2, 502. - Trsek: Pralegat atd., Not. Z. 1904, -

čís. 7 až 9. 
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hmotných (§§ 684, 688) 1), nabude tedy odkázané pohledávky 
teprve postoupením (§ 664) a nabude osvobození, odkazem osvo
bozovacím zamýšleného, teprve tím, že zavázaný jemu dluh pro
mine (§ 663)_ 'I'eprve pak mohou odkazovníkovi věřitelé sáhnouti 
na odkaz 2). Až do té doby 3) může osoba zavázaná věc odkázanou 
s účinkem zciziti anebo zatížiti a až do té doby mohou také 
věřitelé pozůstalostni věc tu požadovati. 

2. Odkazovník přejímá spolu s odkazem také břemena s ním 
spojená. Sem patří především případně nařízený pododkaz, třebas 
tento převyšuje hodnotu odkazu hlavuího'). Sem patří dále po
měrný díl pozůstalostních poplatků, pokud zůstavitel neobtížil 
jimi výslovně jenom osobu odkazem obtíženou (pop!. nař. § 23, 3). 
Stejně stíhají odkazovhika běžná břemena (daně atd.) ode dne 
splatnosti (§ 686) 5). Konečně přecház~ji na něho také věcná 
břemena (zástavní práva a pod.) na odkázané věci váznoucí. 
Naproti tomu jest sporno, zda odkazovník přejímá také osobní 
dluh takto zajištěný, zda zbavení břemene jde na útraty jeho 
nebo na útraty dědice. Zákon (§ 662) stanoví: "Je-li odkázaná 
věc zastavena nebo jinak zatížena, vezme příjemce na sebe také 
břemena, jež na ní váznou." Tím mělo patrně býti stanoveno, že 
přechází dluh i zástava 6). Panující nauka poskytuje však odkazov
níkovi právo regresu, je-li zástavní právo proti němu uplatňo
váno 7). Stanovisko zákona má patrně přednost při hypotékách, 
panující nauka při movitostech 8). Toto rozlišování jest snad nyní 
podporováno také pravidlem (§ 1408), které platí o přejímání 
hypoték. Každým způsobem však jde tu toliko o pravidlo výkla
dové (§ 683). 

1) Odkazovníkovi nelze uděliti zmocnění ke knihovnímu vkladu, dokud 
pozůstalost není odevzdána: Sb. 6255, 9981, 12.105. n. ř. (5) 2105), (8) 3048, 
(13) 5301; j. m.: Rintelen: Grundril3 79. 

2) Avšak věřitelé mohou zabaviti také již pohledávku na odkaz: 
Krai n z: 478. 

3) Avšak také teprve po odevzdání pozůstalosti. Naproti tomu nepůsobí 
nabytí vlastnictví odkazovníkem zpětně až k odevzdání pozůstalosti, tím méně 
až k úmrtí zůstavitelovu: Krainz: 478, pozn. 3 a 4, proti Steinle6hne
r o v i: Sch webendes Erbr.echt, 2, 186 n. 

4) Shora § 557, čís. 3 a. 

5) Nedoplatky, které tu jsou v době smrti zůstavitele , jdou však k tíži 
dědice: Krainz: 479, pozn. 10; jinak: Sb. 14.588. 

0) Ofner: Protokolle, 1, 397 n. - Zeiller: Kommentar, 2,604,637; 
Sb. 14.588. 

7) Unger: 6, § 67, pozn. 1. - P faff-Hofman n: Kommentar, 2, 435 n. -
Anders: 112. - Krasnopolski: 126; Sb. 570, 1566, 4205; rozh. ze 6. května 
1916, Ger. ll. 1917, čís. 6; proti tomu: Blitzfeld: Ger. Z. 1859, čís. 43 až 
48. - W o 1 ff: Belastungsiibernahme: 179 n. 

8) Krainz: 480. 
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4. Pl;'ávni ochrana odkazovnikova 1). 

§ 5G4. 

1. Odkazovník má jenom osobní nárok 2), obyčejnou žalobu 
'Z dluhu vůči osobě odkazem obtížené 3, nepřísluší mu však žaloba 
vůči osobám třetím 4), ani právo věcné 5). 

2. Odkazovník má nárok na zajištění zásadně jenom za stej
ny-ch předpokladů jako jinaky- věřitel (§ 688) 6). Na základě 
zvláštního předpisu (nesp. pat. § 161) přísluší však odkazovní
kovi zajištěni 7) v příčině běžny-ch plateb ročních a v příčině 
jiny-ch odkazů, jichž splacení nelze dosud žádati, poněvadž nejsou 
ještě splatnY-mi. Soud pozůstalostní nemá však zpravidla ani 
práva 8) ani povinnosti, aby z moci úřední naléhal na splacení 
nebo zajištění odkazů. Výjimečně má soud takovouto povinnost 
při odkazech svěřensky-ch a ustanoveních jim na roveň posta
vených (§ 707 až 709)°), jakož i při odkazu usufructu k dědictví 
anebo k dědickému podílu (nesp. pat. § 158), dále při odkazech 
lidumilny-ch a obecně prospěšny-ch (nespor. pat. § 159), které pod
léhají státnímu dozoru tuzemskému (nesp. pat. § 84) 10), konečně 
při: odkazech ve prospěch odkazovníků nezletily-ch, stojících pod 
poručenstvím nebo opatrovnictvím anebo takovy-ch, jichž pobyt 

1) PfaH-Hofmann: 2, 510n. - Krasnopolski: 141., - Krainz: 
480 n. - Rintelen: Grundri.6, § 57. 

2) Sb. 9046, 10.238, 11.775. 
3) Jakožto osobní dlužník může dědic, odkazem obtížený, zaúčtovati též 

protipohledávku vůči ódkazovníkovi: Sb'. n, ř. (8) 3243. Pohledávka na odkaz 
nepož.ívá přednostního práva před pohledávkami věřitelů dědicových: Sb. n. ř. 
(lil) 4634. 

4) Sb. 5469, 5997. 
5) Nepřípustno je též, aby odkazovník se svémocně uvázal v držení od

kazu, třebas zůstavitel tak dovolil: Sb. n. ř·. (12) 4705, 
ti) G og g: Stellung des Legatars, Not. Z. 1914, č. 9, 10. Také před přihláškou 

dědickou: Sb. 6066, a za trvání sporu o právo dědické: Sb. 7769. Právo na 
zajištění, které odkazovníkovi přísluší podle § 688 a podle nesp. pat. § 16], 
přechází také na jeho dědice: rozh. ze 16. května 1916, Not. Z. 1917, čís. 52. 
Zůstavitel může titul práva zástavního poskytnouti výslovně nebo mlčky: 
Sb. n. ř. (10) 6578. 

7) Na základě příslušné žaloby, nikoliv již na základě závěti: Krainz: 
481. pozn. 13, proti Ottovi: Rechtsfiirsorgeverfabren 95. - Rintelen: 
Grundri.6, § 57 a j.; srovn. Sb. n. ř. (3) 841. Zajištění může býti vyloučeno 
ustanovením posledního pOÍ"Ízeni: Sb. 569, 1530, n. r. (16) 6419; rozh. z 28. listo
padu 1916. J. Bl. 1917, čís. 1. Zajištění může býti omezeno také na určitý 
předmět: Sb. 4622. Jinak je však způsob zajištění dán na vůli dědici: Sb. 2743. 
Zajištěni musí zpravidla býti pupilární: Rintelen: 78. Avšak před odevzdáním 
pozůstalosti přísluší jen potud, pokud může býti poskytnuto z pozůstalosti. 
Sb. n. ř. (16) 2276. Po odevzdání pozůstalosti je omezeno právem soupisu: 
Sb. n. ř. (3) 1090. Pozůstalost lze odevzdati, i když žádané zajištění pro od
kazy obyčejné se ještě nestalo: Kr a i nz: 482, pozn. 16, proti: Sb. n. ř. (12) 4504. 

8) Sb. n. ř·. (16) 6421. 
9) Sb. n. ř . (18) 7581; Hofer: Die :fideikom. Substitution, Not. Z. 1895, 

.čís. 45, 46. - Fr. U.: Zur Frage der Auslegung atd., tamže, 1897, čís. 45. 
10) Sb. n. ř. (3) 1031. 
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je neznám anebo jichž osoba je neurčita (nesp. pat. § 160). Mim() 
tyto případy má dědic toliko povinnost prokázati před odevzdá
ním pozůstalosti, že odkazovníky ll) zpravil o odkazech jim při
padlých (§ 817) 12). Vzdá-li se odkazovník zajištění odkazu, ne
znamená to ještě, že se vzdává odkazu samého 13). 

3. Odkazovník může konečně žádati oddělení od jmění dědi
cova za stejných předpokladů jako věřitel pozůstalostní (§ 812) 14). 
Nesmí se sice vměšovati ve správu pozůstalosti, může však přece 
chopiti se právních prostředků proti takovým opatřením, která 
se dotýkají jeho zájmů 15). 

B. Darování na případ smrti. 
Unger: 6, § 77. - Kr a inz: 482 n. - Anders: GrundriJ3, 121 n. -

Krasnopolski: 169 n. - Geller: Schenkung aui Todesfall, Zentr. Bl. 1902, 
441 n., 521 n. - Ramin-Kafka: Das Verhaltnis der Versicherung des eigenen 
Lebens atd., P. J. Vjschr., 35, 1 n. - Ehrenzweig: Schenkung auf Todesfall , 
Festschrift, 1911, 2, 625 n. - N eum ann- Et t e nrei ch: tamže, 1, 565 n . 

. § 565. 

1. Darováním na případ smrti v technickém smyslu není 
podle platného práva každé darování ~činěné s výminkou, že 
obdařený přežije dárce, nýbrž jen takové darováni, njehož splnění 
má nastati teprve po smrti ' darujícího" (§ 956), tedy slib darovací 
vázaný lhůtou, nikoliv darovací slib podmíněný přežitím 1). 

2. Darování, které bylo provedeno za života dárcova, pod
léhá všeobecným předpisům pro darování platným i když byl() 
vázáno na rozvazovací výminku, takže dle ujednání odpadne, 
když obdařený zemře před dárcem anebo když dárce překoná 
chorobu, která jej k darování přiměla 2). Z tohoto důvodu možn() 

1/ ) Také odkazovníky, na které bylo pamatováno v závěti starší nebo 
neplatné: Sb. 2307, 3093, n. ř. (8) 3106, (10) 3874. Jenom je-li odkaz zi"ejmě 
neplatný, není třeba odkazovníky vyrozuměti: Sb. n. ř . (14) 5666. 

1 ~) Dědic může však také již pi'ed odevzdáním pozůstalosti odkazovníkovl 
odevzdati jednotlivé předměty odkazu: Sb. 1253. 

13) Sb. 95~3. 
14) "Shora §'554, čís. 2. 
15) Rintelen: 66, proti: Sb. n. ř. (10) 3813; souhlasně : Krainz: 482, 

pozn. 23. 
1) Unger: 6, § 77, pozn. 16 až 22 (jinak: 2, 199, pozn. 41). - Schiff

ne r: Vermiichtnisvertrag, 52 n. - Týž: Gesetzliche Vermachtnisse, 155. -
Ramin: 40. - Nejde tu tedy o darování na případ smrti dle římského práva, 
nýbrž o darování na dobu smrti dle německého práva. Sro vn. : H ii b n e r: Do
nationes post obitum 1888. - Ehrenzweig: § 3. - Rohr: Právník VIII., 693_ 

2) Sb. 723, 1671, 6329, 6526, 7622, 8229, 10.345, 15.547, n. ř. (9) 3400, 
(15) 6066; rozh. ze 4. prosince 1917, Zentr. Bl. 1918, čís. 148. - - Vlastnictví 
věci odevzdané pod rozvazovací podmínkou dřívěj šího úmrtí obdařeného spadne 
zpět na dárce bez soudního projednání: Sb. 1000. - Poplatek dědický: PopL 
nař. z 15. září 1915, čís . 278 ř . z. , § 1, 3, čís. 3. 
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darování za okolností (§ 572, 901) bráti v odpor, třebas ne
bylo vyslovně vázáno na podmínku 3) ; darování je provedeno, 
třebas si dárce vyhradil po~ívání věci 4); darování není však 
provedeno, kdy~ si dárce vyhradil vlastnictví anebo (libovolné 
odvolání ~). 

3. Avšak i má-li splnění nastati a~ po smrti dárcově, jde-li 
tedy o skutečné darování na případ smrti, jeví se právní jednání 
to podle okolnosti případu někdy jako odkaz a někdy jako oby
čejná smlouva darovací (§ 956). Jinými slovy darování na případ 
smrti není podle našebo práva právním jednáním zvláštního 
druhu G). 

a) Darování to platí jako darování mezi živými a podléhá 
také pravidlům platným o darování mezi živými, když obdaro
vaný slib přijal, dárce se výslovně vzdal práva odvolati daro
vání a když celé jednání 7) se děje ve formě darování 8). Také 
nneodvolatelné" darování zůstává podle zásad platných pro daro
vání mezi živými odvolatelným 9). Obdařený má vůči pozůstalosti 
postavení pozůstalostního věřitele 10). 

b) Nejsou-li splněny zvláštní předpoklady smlouvy darovací, 
mů~e darování na případ smrti působiti jenom jako~to odkaz. 
Jako takový jest však vázáno na formu závěti (§ 956). Nebyla-li 
fornia ta zachována, co~ se stane často, když zůstavitel obdaře-

3) Z e i II e r:' Kommentar, 3, 188; Sb. 6526. 
4) Sb. 13.015. 
5) Krainz: 484; Sb. n. ř. (6) 2481, (16) 6609; srovn. však též: shora. 

pozn. 2. 
U) Ofner: Protokolle, 2, 406. - Krasnopolski: 170 a j. To uznávi 

též': E hr e n z w e i g, doporučuje však, aby - dokud darovací dluhy zůsta vite
lovy se považuji za skutečná pasiva pozůstalostní - z tohoto pravidla byly 
vyjímány aspoň závazky z darováni na případ smrti. Považuje tedy (na uv. m. 
a u Krainze: 485) darování na případ smrti · za .právní jednání zvláštního 
způsobu, jako smlouvu ležící mezi smlouvou darovací a smlouvou odkazovní", 
jako .darování vůči darovateli a jako odkaz vůči pozůstalosti", tedy jako 
.darování, pokud dárce je živa jako odkaz, jakmile zemřel". Podobně: Neu
ma nn- E tt en re i ch: 572. 

1) Včetně přijetí a vzdání se práva odvolatelnosti: Sb. 72, 165, 335, 
3062, ] 2.858, n. ř. (16) 660!J. Odvolání může se však státi také v samostatné 
listině: Sb. 8887. 

8) § 956, 2; zák. z 25. července 1871, čís. 76 ř. z. Je kaiř.dým způsobem 
nutno šetřiti této formy, poněvadž jde o darování bez tradice; srovn.: 
T r e ff e n s che dl: 1st zur Giiltigkeit eines Schenkungsvertrag ..... die nota
rielle Form erforderlich? Ger. H. 1881, čís. 53; naproti tomu; O fn er: tamže, 
čís. 55, aLe w i n s k i: tamže . čís. 60. - L. R.: Schenkungen auf Todesfall, 
Not. Z. 1881, čís. 32. - Frankl: Formerfordernisse der Schenkung, 153 n. 

U) Zeiller: Kommentar, § 956, čís. 3 a j. Právo odvolati darování pře
chází na dědice: § 949; Sb. n. ř. (13) 4892. - Ehrenzweig: 664; možnost 
zajištění: Kr ai n z: 486, pozn. 30. 

10) J. m.: Ehrenzweig: na uv. m. - Krainz: 487, se svého dříve 
(pozn. 6) vyloženého stanoviska. O poměru k nepominutelným dědicům, 
§ 785; dole § 569. 
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nému dar ihned odevzdal 11), je odkaz sice neplatný 12), avšak 
předchozí splňovací jednání zůstavitelovo 13), jehož platnost dědic 
musí uznávati (§ 547), sanuje nedostatek formálnosti (§ 1432). 
Testovacího úmyslu zůstavitelova není třeba, stačí úmysl daro
vací. Na druhé straně neškodí a také neprospívá, když obdařený 
darování přijal. Darování tím samotným nenabývá povahy smlouvy, 
nejsou-li zároveň splněny ostatní předpoklady smlouvy 14). Daro
vání takové považuj e se naopak v každém směru (na př. §§ 692, 
693), zejména též co do odvolatelnosti, jako odkaz. 

e) Ani smlouvou darovací ani odkazem není prominutí na 
případ smrti 15). Prominutí toto není vůbec vázáno na formální 
náležitosti darování vůbec anebo darování na případ smrti 
(§ 9f>6) 16). Stačí ústní ujednání 17). Jako takové lze prominutí 
to odvolati 18). Odstoupení na případ smrti 19) může naproti tomu 
býti darovací smlouvou nebo odkazem (§ 664). 

d) Příkaz na případ- smrti 20), příkaz odevzdati někomu nebo 
plniti někomu třetímu něco po smrti přikazovatele, není čistou 
smlouvou ve prospěch osob třetích 21) ; příkaz lze odvolati 22), právo 
žaloby vzniká osobě třetí teprve po smrti přikazovatele a jen, 
byly· li zachovány náležitosti závěti 23). Nedosta tek formálno sti 
je však i tu sanován tím, že osoba, které příkaz byl udělen 
dobrovolně uložené plnění vykonala 24). Za splnění jest považo
vati také plnění proti vůli dědicově, děj e-li se plnění to věcmi, 
které jsou již v moci · osoby, jíž byl příkaz udělen 25). 

4. Předmětem darování mohou býti jednotlivé věci a jednot
livá práva anebo také celé nyněj ší jmění anebo polovina budou
cího jmění (§ 944) 26). Na druhé straně nepodléhá darování 
omezením, která platí stran smlouvy dědické (§ 1253). 

II ) "Odevzdání na př'ípad smrti": Ehrenzweig, na uv. m. § 11. 
12) Krainz: 488, jinak: N e um a nn-Ett enreich: 577. 
13) Nestačí pouhý konstitut držby : Sb. n. ř . (16) 6609. 
14) Krain z : 48~. ' 
15) Ehrenzweig: 677. - Neumann-Ettenrei c h: 576. 
16) Shora § 127, pozn. 9. 
11 ) Při odevzdání selských statků a obchodních podniků: Sb. 5277, 6621, 

6776, 10.100, 14.339. PH smlouvách zápůj čkových: Sb. 6161, 11.218. 
. 1~) Krainz: 488, čís . 41; jinak: Sb. 5277. 

I!) Sb. 6028, 15.174,15.576. - Ehren z wei g: 677. - Kr a inz: 489. 
20) Ehrenzweig: § 12. - Ebbecke: Verfiigungen von Todeswegen, 

Recht 1916, 233. 
21) bhora § 319, pozn. 13. 
22) Krainz: 489; jinak: Kra s nopolski: 171, pozn. 4. 
23) Sb. n. ř . (3) 1208. 
H) Ehrenzwei g : 680. - K,ainz: 490. pozn. 12. 
25) Krainz: 490; arg. § 1022; srovn. : Sb. 7101 , 8229, n . ř . (14) 5327. 
26) Darov<Íní celé pozůstalosti je proto sice platné : Sb. 10.556, 10.670; 

avšak přesto zůstane dědici polovina jmční zůstavitelova po darování naby
tého: Krainz: 486, pozn. 26; jinak (beze všeho omezení) : S chiffner: 94 ; 
srovn.: Ko hn: Schenkung des ganzen Vermiigens atd. Pro Mítt. 1874, 58 n. -
Krasnopolski: 172. 
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Hla v a p á t á : Právo na povinný díl. 
Unger: 6,§§78až87.-Anders: 123n.-Krasnopolski: 209n.

Krai nz: 493 n. - W o s s: Entstehung des PHichteilsanspruch, Festschrift, 1911, 
2, 687 n. - Por t: PHichtteilllrecht nach der Teilnovelle, Ger. Z. 1914, čís. 50. -
Gortany: Die Teilnovelle zum ABGB. und das PHichtteilsrecht, Not. Z 1915, 
čís. 20. - Ofner: tamže, čís. 22.-Rodwin: Das PHichtteilsrecht nachder 
Teilnovelle zu ABGB., Ger. Z. 1915, čís. 34. - Krčmář: Právník, XL., 882, týž. 
Práv. Rozhl. lil., 119. - Trpík: Vostav v publ. II. práv. sjezdu. 

1. Právní povaha. 
§ 506. 

1. K zákonné posloupnosti dědické dojde zásadně jenom, 
nepořídil-li zůstavitel o své pozůstalosti (§ 727). Určitym zá
konným dědicům však, kteří stojí k zůstaviteli v poměru ob
zvláště blízkém, jeho dětem a rodičům (§ 762), nesmí zákonny 
podíl dědicky aspoň co do hodnoty odhadní (dvor. dek. ze 
~1. ledna 1844, č. 781 Sb. z. B.) býti zcela odepřen. "Dědický 
podíl, který tyto osoby jsou oprávněny požadovati, nazyvá se 
povinnym dílem; ony samy zovou se v tomto vzta~u dědici ne
pominutelnými" (čekateli nepominutelnými) (§ . 764). Právo na 
povinný díl 1) nenutí tedy zůstavitele, aby určité osoby dědici 
ustanovil anebo výslovně vydědil; právo to není ani "formálním" 
ani "materielním" dědickym právem nepominutelnYm. Je naopak 
pouze právem "nepominutelného děvice" žádati, aby hodnota 
odhadní 2) byla vyplacena. Nepominutelný dědic má toliko nárok 
na vyplacení povinného dílu v penězích 3). 

2. Zůstavitel může nepominutelnému dědici povinny díl 
zanechati také ve způsobě dědického podílu 4) anebo odkazu, 
také bez poukazu na právo na povinny díl (§ 774). Nepominu
telný dědic nemůže v takovém případě dědictví nebo odkaz od
mítnouti a požadovati povinny díl v hotovosti 5). Rovněž mMe, 
nedosahuje-li hodnota dědického podílu nebo odkazu jemu ur
čeného vyše povinného dllu, uplatniti nárok na povinny díl jen 

1) Co do historického vývoje a s hlediska srovná vaciho viz: A lb e rt: 
La liberté de tester, 1895; Dei a G r a s ser i e: De la liberté testamentaire, 1897; 
Woss: Das romische Erbrecht und die Erbanwarter, 1910; Krainz; 491 n. 
Pro dále jdoucí omezení se vyslovuje de lege ferenda: Ehrenzweig: Zivi!
recbtsreform , 12. 

2) Schiffner: Gesetzl. Vermiichtnisse, 118 n. Nárok na povinný díl 
může býti otcem za života uznán a zajištěn: Sb. 14.234. 

3) Jud. 41; srovn. Sb. 15.978. 
4) V takovémto případě je nepominutelný dědic dědicem, universálním 

sukcessorem: Sb. 786, 3253, 8301; jinak: Jud. 39; Sb. 5903. Avšak je také 
možno, že zůstavitel se zmýlil jenom ve výrazu a že - omezuje dědice na 
povinný díl - chtěl jenom vyjádřiti, že nepominutelný dědic nemá se státi 
dědicem nebo odkazovníkem, nýbrž že má míti svoje zákonné právo na po
vinný díl: Krainz: 494 s doklady (pozn. 4 a 5). Je-li tomu tak, musí nepo
minutelný dědic každým způsobem (pi'es předpis § 790, 1) trpěti zápočet toho, 
co dříve jiií přijal: Sb. 2986, 4442, 13.223. 

5) Haerdtl: PHichtteils'anspruch atd., J. Bl. 1890, čís. 23. - Neu
mann-Ettenreich: Eine Antinomie im BGB., Not. Z. 1902, čís. 17 až 19. 
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stran nedostávajícího se zbytku (§ 787). Je-li dědický podíl nebo 
odkaz omezen výminkou nebo zatížen příkazem 6), urcením času 7), 
náhradnictvím 8) a pod. 9), platí podíl nebo odkaz, omezení jeho 
působí však toliko v příčině přebytku 10); o který je povinný díl 
převyšován podílem dědickým nebo odkazem. Nepominutelný 
dědic nemůže sice ani v tomto pí'ípadě požadovati povinný díl 
v hotovosti 11), může však podle své libosti přijati buďto přebytek 
i se závazkem anebo může se jeho zříci s výhradou povinného 
dílu (§ 808), leč že mu zl1stavitel určil tento přebytek jenom pod 
výminkou (klausule socínská), že nepominutelný dědic strpí ono 
omezení v příčině celého podílu dědického nebo odkazu 12). Není-li 
tu takové klausule, může dědic popříti platnost onoho zatížení 
i když se již bezvýhradně za dědice přihlásil (§ 774) 13). 

3. Právo na povinný díl není právem dědickým. Zkrácený 
nepominutelný dědic není jako takový dědicem, nýbrž věřitelem 
pozůstalostním 14). Neboť nemá "nároku na poměrný podíl z jednot
livých movitých a nemovitých věcí do pozi'tstalosti náležejících, 
nýbrž má jenom nárok na hodnotu dědického podílu vypočtenou 
podle soudního odhadu" (dvor. dek. z 31. ledna 1844, č. 781 
Sb. z. s.). Není proto ani oprávněn ani povinen učiniti přihlášku 
dědickou 15). Dále nepřechází nárok na povinný díl transmisí na 

6) Sb. 13422. 
7) K r a i n z: 496, pozn. 1 . - G o g g: FiiJligkeit der Pflichtteilsforde

rungen, Not. Z. 1913, čís. 5l. 
H) Jud. 8: "Ustanovení posledního pořízení rodičů, kterým tito svým 

pořizování nezpůsobilým d ětem v příčině jmění jim zanechaného ustanovují 
náhradníka, jsou neplatna pokud jde o povinný díl těchto dětí." - Unger: 6, 
§ 20, pozn . 9. - PfaH-Hofmann: 2, 235 ; Exkurse, 2, 143 n. a j . ; shora 
§ 524, pozn. 9. Naproti tomu platí vykázání povinného dílu se "fideicommissum 
eius quot supererit": Sb. n. ř. (8) 3042, (16) 6321. - Krainz: 495, pozn. 22. 

0) Přípustným omezením je ustanovení správce zanechaného jmění: 
Sb. 4525. 

10) Nepominutelný dědic může však ovšem trpěti také nepřípustné ome
zení. Omezení takové je jenom relativně neplatné, avšak také vůči jeho dědicům: 
Sb. 3012, n. ř . (11) 4383, (16) 6337; srovn. též n. ř. (8) 293l. 

11) Sb. n. ř . (6) 2422; jinak: Sb. 12.735. 
12) Pfaff-Hofmann: 2, 651. - Sb. n . ř . (4) 1507, 1589. 
13) Neumann-Ettenreich: Not. Z. 19. 2, čís . 17 až 19; Sb. n. ř. (6) 

2422, (8) 3117. ~ 
1-1) Třebas že je nazýván nepominute~ným dědicem a třebas povinný díl 

je označován jako podíl dědický (§§ 727, 729, 762, 764 aj.) : Pfaff-Hof
mann: 2, 687n.; rozh. z 30. května 1917, Not. Z. 1917, čís. 39, Nárok ne· 
pominutelného dědice na povinný díl je čistě osobní: Sb. n. ř. (8) 2931; na
proti tomu: Krainz: 499. Nárok tento může však, je-li uplatňován jenom 
mimosoudně, býti předmětem exekuce; rozh. n. s., čís. 1689. - W e i s s : 
Zentr. Bl. 1915, 385, požaduje uplatňováni soudní; naproti tomu nepožadují 
ani mimosoudního uplatňování: Rintelen: Handbuch, 198. - Bart s ch
Pollak: Kommentar zur K. O., 69. - Ehrenzweig: Kommentar zur Anf. O., 
331. Nárok na povinný díl může směřovati jen vůči dědici , nikoli vůči vy
konavateli závěti; rozh . nejv. soudu, čís. 1795. 

15) Sb. 13.659. Třebas však není zapotřebí dědické přihlášky , vyžaduje 
se k nabytí práva přece positivního jednání, zejména přihlášení .povinného 
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dědice 16). Stejně nepřísluší nepominutelnému dědici žalo ba dědická. 
Nepominutelný dědic není souhrnným nástupcem, není spolu
vlastníkem věcí pozůstalostních a nemůže proto požadovati 
(§ 784 n. k.) ani rozdělení dědictví (§ 830), ani dražbu za účelem 
takovéhoto rozdělení (§ 843). Nemá také náruku na správu 17) a 
požívání (§ 810), tím méně na držbu dědictví (§ 819). Dědictví 
se mu neodevzdá 18), má toliko postavení věřitele v příčině zlomku 
odhadní hodnoty dědictví 10); potud je ovšem interesován také 
na výnosu plodů a na jinakém rozmnožení dědictví až do svého 
vlastního uspokojení; jest spolu dotčen ztrátami a ztenčením 
pozllstalosti (§ 786 n. k.) 20) a je proto oprávněn požadovati od 
dědice výhradně oprávněného ke správě pozůstalosti, aby položil 
účet (dvor. dek. ze 27. března 1847, Č. 1051 Sb. Z. S.)21). Na 
druhé straně neručí věřitelům pozůstalostním ~2) a je toliko po
vinen vrátiti dědici to, oč přijal více zřetelem na pozůstalostní 
pasiva později objevená (§ 693). Jelikož není dědicem, nepří
slušejí ani je!;J.o věřitelům práva, která patří věřitelům dědicovým 
(§ 822) 23). Zal oba o povinný díl se promlčuje ve třech letech 
ode dne otevření závěti (§ 1487) 24). 

dílu, nechať již mimosoudně vůči dědicům anebo za řízení pozůstalostního: 
Weiss: Erwerb des Pflichtteils, Zentr. Bl. 1915, 385 n. 

lil) Sb. n. ř. (8) 2931. Zemře·li dítě, na něž v posledním pořízení bylo 
pamatováno, dí'íve než zůstavitel, nastupují potomci jeho vzhledeIl1 na dědické 
právo na jeho místo (§ 779), třebas byli mlčením pominuti: Jud. 44 (Sb. 2075). 

17) Sb. 5044, 8972. 
18) Práv nepominutelných dědiců, stojících pod poručenstvím nebo opa

trovnictvím nebo nepřítomných, jichž pobyt je neznám, nutno v řízení pozů
stalostním dbáti z úřední moci: Rintelen: GrundriE, § 32. - Eisinger: 
Verlassenschaftsabhandlung atd., Not. Z. 1911, čís. 11, 12. 

19) Unger: Verlassenschaftsabhandlung, 114; Sb. 3203, 3759, 13.659 aj. 
20) Kursovní ztráty při cenných papírech, které nastaly mezi dnem úmrtí 

a dnem dělby, jdou také k tíži nepominutelného dědice: Rozh. ze 27. Í'Íjna 1914, 
Zentr. Bl. 1915, č. 68. Stejně tak úroky z dluhů pozůstalostních od smrti zů
stavitele: Rozh. ze 17. dubna 1917, Ger. H. ll:117, čís. 34, 35. - Z hodnoty 
plodů až do vyplacení nepominutelného dílu skutečně získaných přísluší jemu 
na druhé straně poměrný díl. Naproti tomu nemůže žádati zákonných úroků 
z částky povinného podílu ode dne úmrtí: K r a i n z: 498, proti: Sb. 10.454. 

2') Rozhodnutí z 26. listopadu 1852, Ger. Z. 1856, čís. 39. VyjevovaCí 
přísahu může žádati jen tehdy, je-Ii v podezření, že pozůstalostní aktiva byla 
zamlčena nebo zatajena: Dv. zák. k civ. řád. soud., čís. 42; Sb. n. ř. (8) 29U, 
(14) 5574. Krainz: 498, pozn. 31. - Ochrana práv nepominutelných dědiců 
Dení však důvodem, aby pozůstalostní soud odepřel schválení volného prodeje 
pozůstalostních předmětů: Sb. l. 

22) Arg. § 785; Sb. 3203. - Krainz: 498. 
2~) Sb. 432, 13.025, 16.149, n. ř. (5) 1905; jinak: Sb. 3253, 8691; shora 

§ 556, ~ozn. ll. 
2 ) Sb. 3084. J. m. (Od doby, kdy ustanovený dědic dědictvl nastoupil): 

Krasnopolski: 235, pozn. 4 až 6. - Nárok dědice, ustanoveného v závěti, 
avšak omezeného na povinný díl, nepodléhá vůbec tříročnímu promlčení: 
Sb. 4764, 10.767. Stejně nepodléhá tomuto promlčení právo na odstranění ne
zákonného zatížení povinného dílu: Sb. 3012. 
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2. Osoba oprávněného 1). 

§ 567. 

Nepominutelní dědici jsou jenom děti a rodiče 2) zůstavitele, 
k dědické posloupnosti oprávnění (§ 762). Manžel (§ 796) 3) a 
sourozenci nemají práva na povinny díl, sourozenci také nikoliv 
právem nástupním jakožto dědicové dříve zemřelych rodičů 
zůstavitelovych. Avšak také děti a rodiče jsou v jednotlivém pří
padě oprávněni k povinnému dílu jen potud, pokud by tyto osoby 
po právu byly na řadě v zákonné posloupnosti dědické (§ 763 
n. k.). 

1. Rozhoduje řád' dědické posloupnosti. Proto nedostává se 
práva na povinny díl vnukům dětí k dědictví oprávněnych a ještě 
žijících, ani rodičům zůsta vitelovym vedle jeho dětí 4.), ani konečně 
starym rodičiim vedle rodičů a potomků těchto. Neboť bratr, třebas 
sám nemá nárok na povinny díl, vylučuje jakožto bližší zákonny 
dědic děda z dědictví, třebas tento má nárok na povinny díl. 

2. Také právo na povinny díl se určuje podle zásad dědické 
posloupnosti zákonné. Dítě nemanželské má proto právo na po
vinny díl vůči matce a jejím rodičům (§ 763), děti adoptivní 
jak viiči vlastním rodičům, tak vůči rodičům adoptivním (dvor. 
dekr. z 10. května 1833, č. 2610 Sb. z. s.), děti legitimované 
vůči oněm předkům, po nichž mají právo dědické (§ 752, 753). 
Opačně nemají rodiče adoptivní zákonného práva dědického a 
proto také ani práva na povinny díl. Stejně má nezpůsobilost 
dědická, nehodnost dědická, bezv)rhl'adné zřeknutí se dědictví a 
pravoplatné vydědění za následek také ztrátu práva na povinny 
dil (§ 767). "Potomci dítěte po právu vyděděného mohou žádati 
toliko dil povinny; jsou k ' tomu však oprávněni i tehdy, když 
vyděděné dítě přežije zůstavitele" (§ 780) 5). 

3. Výměra povinného dílu 1). 
§ 568. aj Všeobecné zásady. 

Povinny dil jest zlomkem hodnoty čisté pozl1stalosti. 
1. Povinny díl činí u dětí polovinu (§ 765), u rodičů třetinu 

(§ 766) hodnoty zákonného podíln dědického. Je-li tu manžel, 
zmenšuje se tím tedy povinny díl nepominutelného dědice, třebas 

1) Pražák: Reform des Erbrechtes, Ger. H. 18~8, čís. 17. 
2) Descendenti a ascendenti: §§ 42, 763. 
3) Vládní osnova novely (1907) mínila poskytnouti manželu nárok na, 

povinný díl. Proti tomu: Ehrenzweig: J. Bl. 1908, čís. 8. - Hanausek: 
Gesetzliches Erbrecht atd. 1910, 22 n . 

.J) Též vedle dětí adoptivních: Pfaff-Hofmann: 2, 729; j. m.: Ko
kesch: J. Bl. 1895, čís. 32; proti němu: Meissels: tamže, čís. 34; naproti 
tomu, nikoli vedle dětí ještě žijících a pravoplatně vyděděných: Unger: 6, 
§ 79, pozn. 5. - Kras nopol ski: 212; j. m.: Z eiller: Kommentar, 2,776 aj. 

5) Shora § 514, čís. 3. 
J) K v a s s a y: Pflichtteilsbemessung, Allg. Jur. Z. , 1892, čís. 15, 17. 
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manžel sám nemá práva k povinnému dílu 2) . . Tyž účinek má 
pro povinný dil otce nebo matky okolnost, že tu je plnorodý 
bratr zůstavitelúv 3). Nepominutelní dědicové po katolickém du
chovním dostanou šestinu nebo devítinu pozůstalosti jako díl 
povinný'). Také prohlášený marnotratník je povinen .zanechati 
svým dětem jen polovinu, nikoliv tři čtvrtiny svého majetku 
jako povinný díl (§§ M8, 765)5). Totéž platí o zůstaviteli, který 
jest zbaven svéprávnosti pro opilství nebo nadužívání jedů nervo
vých (řád o zbav. svépr. § 6). Kdo by byl vyloučen ze zákonné 
posloupnosti dědické, poněvadž se dědictví vzdal (§ 551), poně
vadž je přijal předem (§ 793), poněvadž je nehoden dědictví, 
poněvadž po právu byl vyděděn, anebo konečně z jiných důvodů, 
na toho nehledí se také při výpočtu povinného dílu (§ 767), takže 
povinný díl ostatních nepominutelných dědiců se tím zvětší 6). 
Nevzdal-li se však nepominutelný dědic zákonného práva dědic
kého, nýbrž jenom práva na povinný díl, anebo je-li tím, že 
dříve něco přijal, vyčerpán jenom jeho nárok na povinný díl a. 
nikoliv též celý zákonný podíl dědický, čitá se takovýto nepo
minutelný dědic s sebou 7). 

2. Aby bylo lze vypočítati povinný díl, nutno zjistiti odhadní 
hodnotu čisté pozůstalosti 8) 

aj Za tím účelem nutno aktiva sepsati a odhadn~)Uti. K tomut() 
odhadu O) nutno pozvati nepominutelné dědice (nesp. pat. § 274). 

2) Sb. 11.115; rozh. nejv. soudu; čís. 1789. - Fischer:Colbrie: 
Gattenerbrecht atd. Not. Z. 1919, čís. 39 a j. (8 ohledem na požívací právo 
manželovo podle dřívějšího práva; sro vn. : Krasn o p o I ski: 214, 2). ,- Je 
povinný díl potomků zmenšován tím, že je tu manžel zůstavitelův? Otázku tu 
zodpovídá: Kočvar: Ger. Z. 1917, čís. 5, záporně. Naproti tomu: Hanausek: 
Gesetzliches Erwerb des Ehegatten, 1917, čís. 12, 8 odvoláním na jasný smysl 
zákona. Do dědického podílu manželova jest však také při vyměření výše dílů 
povinných zasočítati to, co manželu přísluší z jmění zůstavitelova na základě 
smluv svatebních anebo smlouvy dědické: § 757, 1, 3. - Weissberger; 
Not. Z. 1915, čís. 38. Opačně však z téhož důvodu, poněvadž dědický podíl 
manželův nemá býti zvětšen, nesluší pi'ipočítati přípočty k povinnému dílu 
celé pozůstalosti, nýbrž teprve k tomu, co z pozllstalosti zbude p.0 srážce zá
konného dědického podílu manželova: Han a u s e k: 12, pozn. 9. Zádným způ
sobem neztenčuje se povinný díl zákonným prelegátem manželovým (§ 758): 
§ 786. - Krainz: 504. 

3) Sb. 3686. 
*) Krainz: 504. 
5) Přípis dvorské komise zákonodárné z 11. října 1821, Pratobevera, 

materialie, 6,315. - Zeiller: tamže, 324 n. - Unger: 6, § 79, pozn. 2. -
Pfaff-Hoffmann: 2, 109 aj. 

li) OIner: Protokolle, 1, 472; Sb. 2175. 
,) U fl g e r: 6, § 80, pOZI). 3. - Z o ll: Sind Schenkungen bei Berechnung 

des Pil.ichtteils in Anrechnung zu bringen? (Zvláštní otisk z Oer. Z. 1905, 
čís. 4 n. ), 55, p02<n. 67. 

8) Dokud čistá pozůstalost není zjištěna, nelze závěť bráti v odpor pro 
zkrácení povinného dílu: Sb. 12.635. 

0) Při selských ne dílech vypočítá se povinný dll podle sjednané anebo 
soudem ustanovené hodnoty přejímací: Zák. z 1. dubna 1889, č. 52 ř. z., 
§ 12m; srovn. Krasnopolski: 399n. - Krainz: 334. Jinak určí se hod-
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Tito jsou oprávněni , činiti při tom připomínky, nemohou však 
žádati dražbu pod záminkou" že by se tak docililo vyšší ceny 
(§ 784). Do aktiv patří vše, čeho by mohl zůstavitel volně na
býti. Tedy též pohledávky vůči dědici nebo odkazovníkovi, ni
koli však léna, fideikomisy a přední dědictví (§ 784). 

bj Pozůsíalostními pasivy, které nutno sraziti z aktiv, aby 
byla vypočtena čistá pozůstalost, jsou dluhy, které na jmění 
vázly již za života zůstavitelova, dluhy pozůstalostní. Naproti 
tomu má povinný díl přednost před odkazy 10). 'l'rvalo-li mezi 
manžely společenství majetku, tvoří polovina čistého společného 
jmění pozůstalost. Dále patří k pozůstalostním pasivům také 
útraty pohřbu (§ 549) a útraty soupisu 11). Konečně má nepo
minutelný dědic hraditi část útrat spojených se správou po
zůstalosti 13) až do vyplacení povinného dílu 12) (§ 786). Naproti 
tomu neztenčí se povinný díl alimentačními nároky mánžela, 
který druhého přežil (§§ 796, 1243), ostatních nepominutelných 
dědiců (§ 795) anebo nemanželského dítěte (§ 171) 14). 

3. "Při určování povinného dílu uvede se v počet vše, čeho 
nepominutelní dědicové skutečně nabyli z pozůstalosti odkazy 
anebo jinými opatřeními zůstavitele" 15) (§ 787, 1). Omezení po
vinného dílu, výminky a břemena odpadají (§ 774), nejsou tedy 
zápočtu v cestě. Avšak při takovémtQ zápočtu se k pozůstalosti 
nic nepřipojuje, nýbrž sráží se toliko od části povinného dílu 
hodnota toho, co nepominutelnému dědici bylo přikázáno. 

aj Nepominutelní dědicové linie sestupné musí mimo to 
trpěti zápočet toho, co předem dostali 16) do povinného dílu, a 
sice jak to, co sami dostali, tak i to, co dostali napřed jejich 
rodičové, na jichž místo nastoupili (§ 788) 17). Totéž platí o všem 

nota pozůstalostnich nemovitostí soudním odbadem nikoliv podle výnosu daňo
vého: Sb. 6133, 6481. Nepominutelný dědic může se však spokojiti také s od
hadem podle místopřísežného přiznání dědicova: Sb. 8814. Pro výměnek jest 

. započítati uhrazovací kapitál jako pasivum, zá.roveň však jest zajistiti z toho 
vypadající povinný díl pro případ, že výměnek zanikne: Sb .. 12.790; srovn. 
Sb. 13.657. 

10) Stejně má přednost před jinakými břemeny, vzešlými z poslední vůle 
zůstavitelovy, včetně darování (odvolatelných a ne odvolatelných) na pi'ípad 
smrti: Sb. 2{. - Krasnopolski: 217. - Krainz: 487, pozn. 32; srovn. 
rozh. z 10. prosince 1913, Not. Z. 1915, č . 13. 

ll) Trs e k: Konkurrenz der Abhandlungskosten mit den NachlaBpassiven, 
Not. Z. 190:l, 204; Sb. 5058. 

12) Ne pouze až do odevzdání pozůstalosti: Unger: Verlassenschafts
abhandlung, ]43. - Krainz: 506. - Anders: 125. - Krasnopolski: 217, 
pozn. 10; j. m.: Nippel: 5, 124. - Winiwarter: 3, 373. 

13) Nikoliv též dědické poplatky. Nepominutelného dědice stlliá jenom 
zvláštní poplatek za př'ipadnutí povinné hodílu: Sb. n. i'. (15) 5789. - K r a i n z: 806. 

14) Shora § 486, pozn. 47 Il,Ž 49. 
15) Příklady: Sb. 1994, 3200. 
16) Shora § 550, čís. 2. 
ll) Srovn. něm. obč. zák. § 2315; Krasnopolski: 222, pozn. 4. -

Krainz: 507, pozn. 28. 
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tom, co podle úmluvy 18) dostali zálohou 19) na podíl dědický 
anebo na dil poviuný. 

b) Co však dostali předkové od svých potomků, není nikdy 
takovým zákonným příjmem předem provedeným, nýbrž je to 
obyčejným darováním nebo dluhem 20). Je-li to dluhem, musí 
beztn.k býti splacen, i když zůstavitel tak nenařídil. Jde-li však 
o darování, je toto tehdy započítatelnou zálohou na podíl dědický 
nebo povinný, nestalo-li se toto darování za účelem zákonné pod
pory (§ 154, 789) 21). 

c) Sporno jest, jakým způsobem jest provésti zápočet toho, 
co předem bylo . přijato 9S). Výkladového pravidla zákona (§ 793) 
nelze použíti pro vpočtenÍ povinného dílu. Správnou cestou jde 
jeden judikát 23). Dle něho provede se zápočet tím způsobem, že 
se k čisté pozůstalosti připočte součet toho, co dříve bylo při
jato a jest započitatelno ~4), celková částka se dělí počtem nepo
minutelných dědiců, pokud se týče jejich kmenů, výsledek se 
dále dělí, jde-li o nepominutelné dědice v linii sestupné, dvěma, 
v linií vzestupné, třemi, a konečně se povinný díl jednotlivého 
nepominutelného dědice zjistí tím, že od posledního výsledku se 
odečte to, co tento dědic nepominutelný předem přijal 25). 

a) Zápočet toho, co nepominutelný dědic předem přijal, 
zmenšuje tedy jeho povinný díl ve prospěch dědice testamentár
ního, zvětšuje však zároveň dědický podíl zákonný (§ 790) a tím 
i povinný díl ostatních nepominutelných dědiců 26). Proto nemůže 
zůstavitel zabrániti tomuto zvýšení ani tím, že zápočet promine 
(§ 792) 27). 

(J) Přijal-li nepominutelný dědic předem a započítatelným 
způsobem již více než činí jeho povinný díl, nelze jej sice (§ 793) 
donutiti k tomu, aby vrátil, oč více přijal, avšak ani on nemůže 
již nic požadovati z pozllstalosti 28). 

18) Zil.stavitel nemůže v poslední vůli naříditi zápočet: Krainz: 507. 
19) Právní důvod toho, co bylo poskytnuto, se tím nemění: Sb.~n. ř (8) 

3007; rozh. z 12. záři 1916, J. Bl. 1916, ČÍS. 53; jinak: Sb. 14.234. 
20) Ofner: Protokolle, 1, 493. - Zeiller: Kommentar, 2, 813. 
21) Krasnopolski: 222. - Krainz: 507, proti Zprávě 117. 
22) li a e I' d tl: Einrechnung in dem Pflichtteil, 1838, 1 až 75. - Br e u e r: 

Die Kollation amechenbarer Gaben, 19Q1. - W I' Ó b I e W B k i: Anrechnungslehre 
atd., Zentr. BI. 23, 970 n. - Stuiber: Anrechnung der Vorausempfánge atd., 
Not. Z. 1911, čís. 02 n. - Týž: Zentr. Bl. 1912, 897 n. - Týž: Erbrechtliche 
Anrechnung, J. Bl. 1913, čís. 40. - W o 1 ff: Pllichtteilsanrechnung, Zentr.-BI. 
1919, 83; 145. 

23) Jud. 114 (Sb. 9872). 
24) O zápočtu doživotní renty: Sb. 11.295. 
25) Avšak ani toto řešení není bez odpůrců; srovn:: Zoll: Ger. Z. 1905, 

čís. 4 n. - W oss: Not. Z. 1906, čís. 4 n. aj. 
26) Krainz: 508, proti: Wossovi, na uv. m. 
21) Sb. n. ř. (16) 6593. 
28) Un~er: p, § 81, pozn.12. - An,ders: 129. - Krasnopolski: 225, 

To, oč nepommntelný dědic předem přijal více, jest ztraceno pro dědice testa
mentárního, nikoli však též pro ostatní nepominutelné dědice: S t ni be r: 

MayI', Soustava obě. práva. 9 
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r) Je-li tu vedle dětí manžel, pdečte se ~9) především čtvrtina 
pozůstalosti pro dědice testamentárního a vypočte se povinný díl 
dětí jenom ze zbývajících tří čtvrtin. 

4. Pořídil-li znstavitel o celé pozůstalosti a pominul-li při 
tom nepominutelného dědice, směřuje nárok tohoto nepominutel
ného dědice na povinný dil sice jenom proti onomu z dědiců, 
kterému se dostalo výhody, avšak tento dědic má nárok regresní 
na poměrný příspěvek od ostatních dědiců (§ 783)30). 

§ 569. b) Zápočet darování. 

1. Dříve bylo sporno, jak a do jaké míry lze zajistiti po
vinný díl proti tomu, aby nebyl zkrácen darováním mezi živými 1). 
Nyní nařizuje zákon (§ 785) 9) zásadně, aby veškeré darování 
bez rozdílu výměry bylo při vypočtení povinného dílu připočteno 
k pozůstalostnimu jmění. Zásadní myšlenka, že totiž právo na 
povinný díl vyža(luje silnější ochrany proti obcházení opatřeními 
mezi živými, má sice také odpůrce S); avšak má-li vůbec dále 
trvati právo na povinný dil, nutno je přec patrně vypraviti 
pokud možno donucovací mocí 4). Zřetel na rodiče, kteří zpra
vidla podle obyčejného sběhu věcí nevystupují jako čekatelé 
dědictví, není ovšem přirozeně do té míry nutným jako zřetel 
na děti, proto se na darování bere zřetel jenom při povinném 
dílu dětí b). 

a) Zápočet se provede jenom k žádosti dítěte majícího 
nárok na povinný díl 6). Není nutno, aby zde dítě již bylo v době 

J. Bl. 1913, čís. 40. - Krainz: 208, pozn. 40; jinak: Krasnopolski: 25, 
pozn. 3. Přesahuje-li to, oč nepominutelný dědic předem přijal více, dokonce 
zákonný podíl dědický, zmenší se tím též nárok ostatních nepominutelných 
dědiců, poněvadž by v tomto případě nemohlo dojíti k vyrovnání ani při zá
konné posloupnosti dědické (§ 793). Avšak nepominutelný dědic, který takto 
dostal výhodu, nepočítá se již s sebou (dle obdoby § 767), takže se podíly 
ostatních tím zvýší. Krainz: 508; srom. Unger: 6, § 81, pozn.14. - Krasno
p o lB ki: 225, pozn. 4. 

29) Nechať na něho bylo pamatováno nebo ne, poněvadž je-li tu manžel, 
povinný díl se poměrně zmenší; shora § 568, pozn. 1. 

JO) Unger: 6, § 85, pozn. 4. - Krasnopolski: 235, pozn. 1, a. 
K r a i n z: 499, pozn. 36 s doklady proti O f ne r o v i, ProtokolIe, 2, 552, a proti 
Z e i II e r o v i, Kommentar, 2, 783. 

1) Na jedné straně (záporně) Jud. 157 (Sb. n. ř. [6) 2365); na. druhé 
straně ZoIl: Ger. Z. 1905, čís. 4 až 11, 21, 25; srovn. KrasnopoIski: 216, 
pozn. 6 s doklady. 

2) Zpráva 111 n.; Stuiber: Beriicksichtigung von Schenkungen atd., 
Ger. Z. 1913, čís. 19. - Hanausek: Gesetzliche Erbrecht des Ehegatten, 
1917,33 n. (Not. Z. 1917. čís . 25). - Wolf!: Pfiichtteilsanrechnung, Zentr. 
Bl. 1919, 145 n. - Krainz: 509 n . 

3) W r Ó b"l e w s k i: Zur Anrechnungslehre, Zentr. Bl. 1905, 976. -
Ehrenzweig: J. BI. 1.908, čís . 8 aj.; srovn. Zpráva, 111. 

4) Zpráva, 111. 
5) Zpráva, 113; souhlasně K r a i n z: 510, pozn. 6 8 doklady. 
li) Avšak též při zákonné posloupnosti dědické: Krainz: 517. 
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darování. Vyžaduje se jenom, aby zůstavitel v době, kdy daro
vání učinil 7), vllbec již měl dětí, mající nárok na povinný díl; 
neboť bylo by příliš tvrdým, kdyby obdarovaný musil zodpovídati 
také za to, že něco přijal, o čemž nemohl ani míti za to, že by 
~ toho kdy mohlo vzniknouti omezení povinného dílu (§ 785, 2, 1). 
Zádost tu může však podati kterékoliv jiné 8) i,ítě, třebas ono 
dítě zemřelo anebo se požadavku toho vzdalo 9). Zádost tu nutno 
vznésti žalobou proti testamentárnímu dědici anebo u příležitosti 
soupisu pozůstalosti (§ 804). Byl-li požadavek jednou vznesen, tvoří 
objektivní základ pro výpočet povinného dílu pro všechny osoby, 
mající právo na povinný díl, které zde v době dědického nápadu 
jsou 10). 

b) Hodnota darováni vypočte se podle zásad, které i jinak platí 
při zápočtech (§ 794), což se jeví účelným v zájmu jednotnosti 11). 

c) Započísti jest zásadně všechna darování 12), sliby splněné 
anebo ještě nesplněné. Jinak by slib v době úmrtí zůstavitelova 
ještě nesplněný, avšak platný, předcházel jakožto pozůstalostní 
pasivum nároku na povinný dil a mohl by jej za okolností 
učiniti ilusorním. Na druhé straně nemá však zápočet vésti 
k šikanám ani nepoměrně omezovati volnost zůstavitele a ob
dařeného. Proto jsou ze zápočtu vyjmuta taková darování, která 
byla učiněna z příjmu darujícího bez ztenčení základního majetku, 
jako obvyklé dary příležitostní a pod., jakož i darování, kterým 
bylo vyhověno mravní povinnosti anebo ohledům slušnosti, konečně 
darování k účelům obecně prospěšným (§ 785, 2). 

d) V zájmu disposiční volnosti mezi živými ' a v zájmu pří
jemce jest konečně možnost odporu časově omezena. 

a) Darování osobám nemajícím nárok na povinný díl možno 
bráti v odpor jen tehdy, nestalo-li se více než dva roky před 
smrtí zůstavitelovou (§ 785, 2, 1 n. k. 13). 

') Rozhoduje doba, kdy darovací smlouva formálně vyhovující byla 
uzavřena, na době splnění nezáleží: Krainz: 511. 

8) Právo to přísluší nejen dětem později zplozeným, nýbrž i dětem _ 
později legitimovaným anebo adoptovaným: Sb. n. ř. (10) 3955; Kr ai n z: 511. 

- a) Leč by se darování bylo stalo právě vůči tomuto zemřelému dítěti: 
Krainz: 511, pozn. 9; srovn., Zpráva, 115. 

10) Zpráva, 115. 
11) Hodnota darováni připočte se k čisté pozůstalosti, nikoliv k aktivům 

pozůstalostním před odečtením pasiv: K r a i n z: 510. Co kdo dostal předem , 
zůstane při vypočtení mimo zřetel; tím ztenčuje se celý povinný díl osoby 
obdařené (§ 78ii), darováními naproti tomu omezuje se jenom povinný di! na 
darování (§ 787). - Krainz: 516. 

12) Avšak jenom darování mezi živými (§ 785). Neboť jen takovým mohou 
býti nepominutelní dědicové dotčeni. Darováni na případ ~mrti není pasivem 
zmenšujícím čistou pozůstalost. Povinný di! se vypočte bez ohledu na darování 
na případ smrti: Shora, § 565, pozn. 8. Naproti tomu jest pojištění životni 
ve prospěch osoby třetí posuzovati podle analogie darování mezi živými, třebas 
ňebyla uzavřena darovací smlouva mezi pojištěncem a onou osobou ti'etí: 
Krain z: 513; jinak Josef: Lebensversicherung und Pflichtteilsergiinznngs
anspruch, Arch. f. BGB. R.,42, 319; srovn. též Wallner: Ger. Z. 191ii, čís. 23. 

13) Shora pozn. 7. 
9* 
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{J) Při darováních mezi manžely nepočíná však lhůta ta 
před zánikem manželství nebo rozvodem (§ 785, 2, 2). Neboť 
společenství majetkové, které po čas manželství trvá, třebas ne 
po právu, tedy přece fakticky, má za následek, že výhoda po
skytnutá jednomu manželi darováním se strany druhého manžela 
se objeví teprve při zániku manželského společenství 14). 

r) Jde-li naproti tomu o darování osobě, mající nárok na 
povinný díI 15), odpadá časové omezení vůbec; neboť kde proti 
sobě stojí několik nepominutelných dědiců, došlo by jinak k ne
rovnosti těžko omluvitelné, kdyby jeden z nich byl dostal svůj 
díl o něco dříve, druhý zas o něco později než dva roky před 
smrtí zůstavitelovou, a to tím spíše, jelikož by zvýšení povin
ného dílu připočtením mladšího, pozdějšího darování přišlo k dohru 
též příjemci dřívějšího darování 16). Na druhé straně jde sice ob
darovanému dědici nepominutelnému ta,ké k dobr.u zvýšení po
vinného dílu způsobené tím, že darování toto se připočte k po
zůstalosti; avšak musí si darování to dáti započísti také do svého 
povinného dílu. To by za okolnosti mohlo vésti k tomu, že by 
přípočet v neprospěch obdařeného nepominutelného dědice mohl 
j.íti k dobru jenom dědici testamentárnímu, který sám nárok na 
povinný díl nemá 17). Proto děje se zápočet jenom co do zvýšení 
povinného dílu obdařeného dědice nepominutelného (§ 787, 2) 18). 
Tím je aspoň pro většinu případů 19) věc uspokojivým způsobem 
rozřešena. 

e) Uplatňuje-li se darování při výpočtu povinného dílu, sluší 
nárok na doplnění (§ 775) 20) V prvé řadě říditi proti dědici 
testameutárnímu anebo proti ostatním osobám, na které poslední 
vůlí bylo pamatováno. Jenom pokud pozůstalost. k úhradě povin
ného dílu ~edostačuje, možno se obrátiti též na obdařeného samot-

14) Zpráva, 116. 
I~) Nepominutelní dědicové . nastupující na místo rodičů, musí snášeti 

zápočet darů, kterých se dostalo jejich rodičům: obdobně § 790; Kr a i n z: 513. 
16) Zpráva, 116. 
11) Ehrenzweig: J. Bl. 1905, čís. 5, S. - Wellspacher: Kritische 

Bemerkungen zur Zivilgesetznovelle, 1905, 46; týž: Der Entwurf ln Herren
hause, 1909, lS. 

18) Zpráva, 116. 
19) Příklad; Zůstavitel zanechá dva syny, pozůstalost činí 10.000 K, 

jeden z obou synů dostal za života otcova darem SOOO K. osoba třetí 4000 K ; 
povinný díl každého syna činí 2500 K, mimo to dostane syn, který nedostal 

. . SOOO K + 4000 K 
daru, Jako zvýšení svého podílu 4 = 30Q0, kdežto se druhému 

synu dar, jemu daný (SooO K) započte na ono zvýšení (3000 K), takže se musí 
spokojiti s obyčejným podílem: Krainz: 513. O nežádoucích výjimkách viz: 
Strohal: Deutsches Erbrecht, 1,1903,521; 527, pozn. 45. - Krainz: 515. 

20) Zpráva 117; Krainz: 510, pozn. 4, doporučuje v tomto případě, aby 
se mluvilo o zvýšení povinného dílu, na rozdíl od obyčejného doplnění povin
ného dílu. 
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ného (§ 951) 21). Také testamentární dědic nebo odkazovník, kteří 
sami mají nárok na povinný díl, ručí v prvé řadě před osobou 
obdařenou. Jinak stíhala by platební nezpůsobilost obdařeného 
jenom nepominutelného dědice, který ve svém právu na povinný 
díl byl dotčen 22). Je-li také obdařený sám oprávněn dostati po
vinný díl,. ručí jenom potud, pokud by důsledkem darování 
dostal více, než povinný díl, jaký mu přísluší při zápočtu daro
vání (§ 951, 2). Mezi několika obdařenými ručí osoba dříve ob
dařená jenom potud a v té míře, pokud osoba později obdařená 
není povinna anebo s to vrátiti darování. Osoby zároveň obdařené 
ručí poměrně (§ 951, 3'). Obdařený jest vždy povinen toliko, aby 
vydal dar za účelem úhrady částky, které se nedostává. Mimo 
to může se vyhnouti vrácení darů tím, že zaplatí nedostávající 
se část (951, 1). Nárok na vydání darů jest nárok z obohacení, 
který tudíž odpadá, když obdařený věc nebo její hodnotu již 
nemá, leč by ji byl pustil ze své držby nepocti"ým způsobem 
(§ 952). Nárok se promlčuje ve třech letech (§ 1487) 23). 

2. Všeobecným započítáváním darů při výpočtu povinného 
dílu stalo se postradatelným právo odporovati přílišným daro
váním pro zkrácení povinného dílu (§ 951 o. z. o. ). Právo to má 
nyní význam již jenom v příčině darování učiněných před účin
ností nového práva (3. díl. nov. § 72). Dle toho lze darování 
odporovati pro zkrácení poviuného dílu jenom, když dárce na
jednou rozdal více než polovinu svého majetku 24) a když čistá 
pozůstalost nedosahuje již ani polovinu jmění, které zde bylo 
v době darování. Osoby, oprávněné k odvolání, děti, které tu 
v době darování již byly, a na základě práva nastupovacího 
jejich dětí25), mohou nanejvýše požadovati tolik, oč hodnota daru 
přesahuje hodnotu poloviny majetku v době darování a na nej
výše částku, o kterou pozůstalost je menší, než někdejší polovina 
majetku. Obdařený ručí dle míry svého obohacení, které dosud 
trvá (§ 952). 

4. Vyloučení osob, majících právo na povinný díl. 
§ 570. a) Vydědění. 

1. Vydědění jest ustanovení poslední vůle 1), kterým zůsta
vitel vylučuje nepominutelného dědice z povinného dílu. Vydědění 

21 ) Každý nepominutelný dědic, který darem byl zkrácen, může od ob-
dařeného poměrně požadovati zpět, oč tento dostal více. Sb. 1497, n. ř. (12) 4544. 

22) Zpráva 118. 
23) Promlčení počíná od smrti dárce: Unger: 6, § 86, pozn.ll. Sb. 13.542. 
24) Několik na sobě vzájemně nezávislých darování se nesčítá, leč by 

bylo bývalo úmyslem, aby se rozdělením na několik darování obešel zákon: 
ZeilIer: Kommentar, 3, 175. Jinak: Sb. 2268. - Krasnopolski: 237, 
pozn. 7 s doklady. 

25) U n g e r: 6, § 86, pozn. 3 j jinak: Sb. 13.542. 
1) Nemusí se tak státi nutně v závěti: Unger: 6, § 83, pozn. 11. -

Anders: 130. - Krasnopolski: 230. 
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muze se státi buďto výslovně anebo mlčky~) pominutím 3), tím, 
že celá pozůstalost se určí osobám jiným (§ 782). Vydědění je pravo
platné je-li v zákoně dovolené, jinak není po právu. Vydědění 
nepravoplatné, mMe nastati úmyslně nebo omylem. Takovéto 
vydědění, které nastane úmyslně, odnímá sice právo dědické, 
:avšak nikoliv nárok na povinný díl (§§ 775, 776, 781). Vydědění 
Qmylem učiněné (§ 777 až 779) nemusí sice poskytovati právo 
dědické, poskytuje však přece dále sahající práva než při vy
dědění úmyslném. 

2. Výslovné vydědění anebo úmyslné pominutí je účinné, 
je-li dán zákonem uznaný důvod vydědění a stalo-li se vydědění 
nebo pominutí v platném projevu poslední vůle (§ 770). Není 
sice třeba, aby zůstavitel dllvod vydědění uvedl (§ 771), avšak 
ustanovený dědic musí důvod ten prokázati (§§ 771, 782). Dů
vody vydědění jsou v zákoně vyčerpávajícím zpllsobem uvedeny 
(§§ 768 až 770, 773). Důvody ty nelze vykládati způsobem roz
šiřovacím (§ 771)4). Vydědění je důvodné 5): 

a) Když nepominutelný dědic zllstavitele nechal bez pomoci 
v nouzi (§§ 768, č. 2; 769) 6). 

b) Byl-li nepominutelný dědic pro zločin odsouzen k trestu 
doživotního nebo dvacetiletého žalMe 7) (§ 768, č. 3; 769). Na 
tomto předpisu nebylo také t. zv. novelou k trestnímu zákonu 
z 15. listopadu 1867, Č. 131 ř. z. nic změněno 8). 

c) Vede-li nepominutelný dědic vytrvale život odporující 
veřejné mravnosti (§§ 768, č. 4; 769) 9). 

2) Ustanovený dědic musí dokázati , že zůstavitel věděl o existenci ne
pominutelného dědice, kterého mlčky pi'ešel, dále že tento nepominutelný dědic 
již v době zřízení posledního pořízení byl vinen některým důvodem vydědění 
a · že i to bylo zůstaviteli známo: U n g e r: 6, § 83, pozn. 13 proti Z e i II e
r ovi, Kommentar, 2, 799. 

3) Nepominutelný dědic je pominut jenom tehdy, je-li mu posledním 
pořízením vzata i možnost, aby dostal na základě zákonné posloupnosti dědické 
tolik, kolik činí jeho povinný díl: Sb. n. ř: (13) 4975. Na druhé strano je po
minutím jeho také vyčerpání pozůstalosti ustanoveními dovětků, takže ne
pominutelný dědic také v tomto případě může žádati jenom povinný díl, nikoli 
však zákonnou posloupnost dědickou: Sb. n. ř. (7) 2882. Opačně je však závětí 
danou ve prospěch nzákonných dědiců" postaráno také o nepominutelného 
dědice později zrozeného, takže případ pominutí jeho tu není dán ; Sb. n . ř. 
(18) 7390. 

4) Ofner: Protokolle, 1, 477. - Krainz: 500, pozn. 3. - Krasno
polski: 228, pozn. 3; j. m.: Ander s: 130. 

5) Zrušeno je vydědění pro odpadnutí od křesťanství (§§ 768, čis . 1 ; 
769); zák. z 25. května 1868, čís . 49 ř . z, čl. 7. 

U) Průvodní břemeno stran stavu nouze a stran otázky, zda nepominu
telný dědic opomenul poskytnouti pomoc, stíhá dědice: Krainz: 501, pozn. 8. 

,) Anebo k smrti: Unger: 6, § 83, pozn. 6. - Krasnopolski: 228. -
Krainz: 2)1, pozn. 9. 

H) Unger: 6, § 83, pozn. 6. - Brandhuber: Delikt und Erbrecht, 
21 n. - KrasDopolski: 228. - Krainz: 501, p0ZD. 11; jinak: Anders: 131. 

9) Není třeba, aby veřejné pohoršení bylo skutečně dáno, nýbrž stačí 
způsob života, odporující obecným názorům o dobrých mravech: Sb. n. ř. (6) 
2241; srOVD.: Krainz: 501. 
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d) Učiní-li se nepominutelný dědic nehodným dědict\"í 
(§ 770) 10). 

e) Vůči rodičům kouečně také tehdy, jestliže rodiče dítě 
(zůstavitele) ve výchově lí.plně zanedbali (§ 769). 

f ) Děje-li se vydědění "v dobré~ úmyslu u 11), totiž "je-li při 
nepominutelném dědici velice zadluženém anebo marnotratném 12) 
důvodná obava 13), že by povinný díl jemu náležející zcela nebo 
z větší části jeho dětem unikl". V tomto případě možno povinný 
díl jemu odepříti a určiti jej přímo jeho dětem (§ 773) 14,). Avšak 
je nutno, aby nepominutelný dědic měl děti alespoň v době úmrtí 
zůstavitele a aby na všechny tyto děti, nikoliv též na děti poz
ději zplozené, bylo pamatováno. Není však třeba, aby marno
tratný nepominutelný dědic byl pro marnotratnost zbaven své
právnosti 15). 

3. Při pravoplatném vydědění nebo pominutí pozbývá vy
děděný nároku na povinný díl (§ 767) 18). Potomci vyděděného 
dítěte mohou však nabýti povinného dílu i tehdy, jestliže vy
děděný přežil ziistavitele (§ 780) 17). Vyděděnému 18) jest však 
zachován nárok na nutné zaopatření (§ 795) 19) ; tento nárok nesmí 
přesahovati povinný díl 20). 

10) Vzhledem k tomu, že novelou byla obmezena skutková podstata ne· 
hodnosti dědické (srovn. § 540 s § 54Q o. z. o.) , bylo by hývalo na místě 
rozšířiti důvody vydědění: E h r e n z w e i g: Zivilrechtsreform, 12. 

11 ) Rosenberg: Enterbung aus. guter Absicht, 1917 (právo něm.) . 
12) Také při nepominutelném dědici linie vzestupné; tak již za platnosti 

staršího práva: Unger: 6, § 84, pozn. 2. - Anders: 132. - Krasno' 
p o I sk i: 232, proti: W ini war t er ovi, 3, 347. Tím spíše nyní, kde děti ne· 
pominutelného dědice (sestupné linie) mají již dle zákona (§ 780; dote pozn. 17) 
jakožto nepominutelní dědicové zůstavitelovi nárok na povinný díl vydědě
ného: Krainz: 502. 

13) Není třeba, aby nepominutelný dědic již skutečuě veliké jmění pro
marnil: Sb. 12.990. 

14) Dětmi nepominutelného dědice jest vyrozumívati také nemanželské 
děti nepominutelné dědičky: rep. nál. 210 (Sb. n. ř· . [16) 6251). 

15) Zeiller: Kommentar, 2, 783. - Krainz: 502. - Krasnopolski: 
232. - Unger: 6, § tl4, pozn. 1 má opačně za to, že nepominutelný dědic 
takti vyděděný nesmí ještě býti zbaven svéprávnosti, poněvadž v tomto případě 
se beztak žádaného účelu dosáhne. 

1ij) Dojde-Ii k dědické posloupnosti ze zákona, poněvadž na pHklad testa
mentární ustanovení dědice je neplatné, je vyděděnec zpravidla vyloučen i z po
sloupnosti zákonné: Unger: 6, § 83, pozn. 21. - Anders: 131. '- Krasno-
polski: 231. , 

ti) Shora § 567, čís. 2 n. k. Jde-li však o vydědění, které není po 
právu, přísluší nárok ten jenom vyděděnci samotnému: Krainz: 503, pozn.28. 

1M) Vyděděný vůbec, tedy ten, kdo podle zákona je vyloučen z povinného 
dílu, tudíž také, je-Ii nehoden dědictví, nezpůsobilý k dědictví, anebo zřekne-Ii 
se dědictví: Schiffner: Gesetzliche Vermachtnisse, 129. - Krainz: 503, 
pozn. 30. 

ln) Schiffner: 129 n.; shora § 481, čís. 1 d. 
20) J. m.: H u s s ar e k: Griinh. Z. 20, čís. 664, pozn. 27; proti tomu: 

Krainz: 503. - Anders: 131.-Krasnopolski: 232. ' 



- 136 -

4. n Vydědění lze zrušiti jenom výslovnym odvoláním pro
hlášeným v zákonité formě" (§ 772). Nestačí tedy, odpadne-li 
důvod vydědění anebo pouhé odpuš tění. Totéž platí o vydědění 
učiněném mlčky 21) jakož i o vydědění pro nehodnost . dědictví 
(§ 770) 22). 

§ 571. b) Pominutí omyl e m. 

Účinky toho, když zůsta;vitel nepominutelného dědice omy
lem pomine 1) , oděl zákon do roucha vykladu vůle zůstavitelovy 
(§§ 777, 778). 

Pominul-li zůstavitel omylem 2) jednoho nebo několik z nepo
minutelnych dědiců linie sestupné, poněvadž v době zřízení posled~í 
vůle nebo dědické smlouvy 3) nevěděl o jejich existenci 4) nebo 
původu 5) a o nároku na povinny díl 6), dostane každy, na něhož 
nebylo pamatováno, byli-li jiní nepominutelní dědicové ustanoveni 
alespoň k povinnému dílu, totéž a ze stejného právního titulu 7) 
jako onen z nepominutelnych dědiců stejného stupně 9), kterému 
se dostalo nejmenších vyhod 8) (§ 777 ). 

2. Není-li tu jinych nepominutelných dědiců, na které by 
bylo v zá věti pamatováno alespoň povinnym dílem, na př. po
minul-li zl1stavitel omylem jediné své dítě, anebo neměl-li při 
zřizování poslední vůle ještě vůbec dětí s nárokem na povinný 

'21) Unger: 6, § 83, pozn. 18. - An der s: 131. - Kr a s n op o lski: 231. 
22) Kr ain z: 503. Odpuštění, kter,é se stalo před vyděděním, zbavuje 

však vydědění účinku: Sb. n . ř. (9) 3162; Krasnopolski: 229, pozn.4. Do
kázati odpuště)lf náleží vyděděnému: Sb. n. ř. (9) 3362. 

1) Shora § 570, pozn. 3. 
l ) Dokázati omyl náleží nepominutelnému dědici , který byl pominut: 

Sb. 4523. 
3) Ofner: Protokolle, 2, 399. 
4) Ví-li zůstavitel o tom, že jeho žena je t ěhotna, aIiel:JO testuje-li žena, 

vědouc o tomto svém stavu, jest sice existence nepominutelného dědice ne
známa, neboť nepominutelný dědic v těchto případech tu ještě není (Sb. 6317, 
11.245, 14.730). Avšak v takovýchto případech, jako vůbec všude tam, kde ne
pominutelný dědic jest narozen, legitimován nebo adoptován teprve po zřízeni 
poslední vůle (Sb. 1974, n. ř . [1] 116), platí tatáž úvaha: Krainz: 349. -
Krasnopolski: 245 s doklady, pozn. 7 až 11. 

5) Zůstavitel pokládal dít ě za dítě někoho jiného: U nge r: 6, § 78, pozn. 4. 
U) Sb. 15.579; Kra s nopolski: 241, pozn. 5 s doklady. 
7) Jakó dědic nebo jako o'dkazovník, podle toho, v jaké formě bylo 

pamatováno na onoho nepominutelného dědice, který dostal nejméně : Z e i II e r: 
Kommentar, 2, 793. - Schiffner: Gesetzliche Vermachtnisse, 124 n. -
An 'ders: 137. - Krasnopolski: 242, pozn. 9. - Krainz: 349, pozn. 19, 
proti: Unger ovi, 6, § 87, pozn. 12 a 13. 

8) Výhody v tomto smyslu dostalo se též nepominutelnému dědici, jemuž 
byl zanechán aspoň povinný díl: Anders: 137. - Krainz: 349, pozn.20 
proti: Sb. 5389; Unger: 6, § 87, pozn. 8. - Schiffner: 124, pozn.42. -
Krasnopol ski: 243. 

V) Tedy se zřetelem na právo nástupní: Ung,er: 6, § 87, pozn. 10. -
Anders: 137. - Krasnopolski: 242. - Krainz: 349. 
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díl, pozbývá závěť platnosti (§ 1487) 10) a nastane zákonná po
sloupnost dědická ll). V platnosti zůstávají toliko odkazy určené 
veřejným ústavllm, k odměnění vykonaných služeb a k llmyslům 
zbožným, pokud nepřesahují čtvrtý díl pozůstalosti '(§ 778). Ze
mře-li však nepominutelný dědic, na kterého nebylo pamatováno, 
před zůstavitelem, zůstane závěť platnou (§ 778 n. k.). 

3. Nepominutelní dědicové linie vzestupné, na které omylem 
(anebo úmyslně) nebylo pamatováno, mohou vždy požadovati jenom 
povinný díl (§ 781). Všechny osoby, na které výslovně bylo pamato
váno, jsou povinny poskytnouti příspěvek (§ 783) 12). 

Hlava šestá: Ochrana práva dědického. 

§ 572. Ž~loba dědická l). 

1. Přes to, že pozůstalost byla již dědici odevzdána, zůstane 
tomu, kdo tvrdí, že má stejné nebo lepší právo dědické, pokud 
o tom nebylo již mezi projednáváním pozůstalosti procesem roz
hodnuto (nesp. pat. § 126) 2), vyhrazeno právo, žalovati držitele 
dědictví na odstoupeni celého dědictví n"ebo zlomku jeho (§ 823, 1) 3). 
K tomu účelu slouží žaloba dědická. Zaloba ta směřuje k uznání 
samostatného dědického práva nebo práva spoludědickébo a k od
stoupeni celého dědictví nebo části jeho. Tím liší se žaloba dědická 
jakožto vindikace dědictví 4) od prejudicielní žaloby o právo dě
dické 5), kterou nutno provésti za trvání pozůstalostního řízeni a 
která předpokládá, že se žalobce za dědice přihlásil, třebas jeho 
přihláška byla odmítnuta 6). 

10) Právo nepominutelného dědice, zvrátiti poslední vůli, přechází na 
jeho dědice: Sb. 14.730; Unger: 6, § 87, pozn. 17. 

11 ) Nepominutelný dědic musí tudíž v tomto případě (srovn. shora § 566, 
pozn. 15) učiniti přihlášku dědickou: Sb. 15.264. 

12) Dědicové a odkazovníci stejnoměrně, nikoliv snad v prvé řadě dědi
cové: K r a i n z: 350, pozn. 31: Shora ~ 568, pozn. 30. 

I) Unger: 6, § 50 až 53. - Krainz: 529. - Anders: Grundril3, 89 n.
Krasnopolski: 329 n. - Leonhard: Erbschaftsbesitz, 1899. - Touaillon: 
Von der Erbserklarung zum Erbschaftsstreite, Zentr. Bl. 26, 361, 783, 971; 28, 
97,369; 29,193,273; 30,100,201; 31,973. - Eisinger: Zur Testaments
anfechtungsklage nach § 1487 ABGB, Not. Z. 1915, čís. 6. 

2) Rozsudku se rovná uznání děd~ckého práva v řízení pozůstalostním: 
Sb. 327, 1920. 

3) To je míněno, nikoliv žaloba na rozdělení dědictví, praví-li § 823, 1: 
"domáhati se žalobou, aby mu dědictví. bylo postoupeno, nebo aby bylo roz
děleno"; Krainz: 529, pozn. 2. 

4) Možnou jest též, ačkoliv se zákon o ní nezmiňuje, negatorní žaloba 
dědická za účelem osvobození od omezení, na př. od usufructu dědictví (Sb. 
n. ř. [10] 3935) nebo od dědického práva náhradnického: Sb. 327. 

5) Shora §.546, Č. 4; Steinlechner: Schwebendes Erbrecht, 1,373; 
2, 120. - Týž: Úber das sogenannte .relativ bessere" Recht, Not. Z. 1910, 
118. - Toua[illon: Zentr. Bl. 24, 97 n. Proti tomuto rozeznávání: Till 
u Z o II a: Ger. Z. ] 907, čís. 52). 

6) Krainz: 52e. 
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2. Pravidelným předpokladem žaloby dědické jest tedy, že 
projednávání pozůstalosti je již ukončeno a že dědictví zcela nebo 
z části bylo někomu jinému odevzdáno 7). Dokud pozůstalost ne
byla odevzdána, není žaloba na vydání dědictví na místě, po
něvadž ještě nikdo není držitelem dědictví. Na druhé straně 
nemůže osoba, které dědictví bylo již odevzdáno, sama vystupo
vati jako žalobce se žalobou dědickou, poněvadž vydání jednot
livých věcí pozůstalostních nelze ani vůči osobám, které tvrdí, že 
věci ty drží jakožto dědicové, opírati zřetelem na všeobecnou 
průkazní moc odevzdání pozůstalosti o právo dědické, nýbrž toliko 
o právo vlastnické (§ 823, 2) 8. 

3. Žalobcem je, kdo si připisuje dědické právo, na které 
při předchozím odevzdání pozůstalosti nebyl vzat zřetel podle 
míry vzneseného nároku dědického. Lhostejno je, zda má žalobce 
držbu jednotlivých věcí pozůstalostních a sluší-li titul jeho dědic
kého práva pokládati za silnější nebo za slabší (nesp. pat. § 126). 
Neboť žalobce musí každým způsobem vyvrátiti odevzdání pozů
stalosti a musí se snažiti, aby tím dosáhl dědictví, které je ná
sledkem odevzdání pozůstalosti v držbě jeho protivníka. Jakožto 
vindikace dědictví přísluší žaloba též náhradníkovi, kupiteli pozů
stalosti a fisku dle práva odúmrtí, nepřísluší však nepominutel
nému dědici jako takovému 9). 

4. Žalovaným je právnický držitel pozůstalosti 10), tedy přede
vším ten, jemuž pozůstalost byla odevzdána, avšak též jeho dědic, 
kupitel dědictví ll), fiskus 12) a zvítězivší žalobce dědický 13). Sku
tečnému věřiteli se rovná ten, kdo opustí držbu po doručení žaloby 
(§ 378) anebo kdo nesprávně držbu předstírá (§ 377) 14). 
. 5. Žalobce musí dokázati držbu žalovaného a svoje právo 
dědické. 

aj Důkaz držby se provádí zpravidla průkazem, že pozů
stalost byla žalovanému odevzdána. Zapírá-li žalovaný svoji ny
nější držbu a je-li z toho usvědčen, musí žalobci svoji držbu 

, ) Dědická žaloba nevyžaduje dědické přihlášky žalobcový: Sb. 334, 
7599, n. ř. (1) 200. 

8) Krainz: 530; j. m.: Krasnopolski: 329, pozn. 5. 
Q) K r a i n z: 530. - K r a s n o p o I s k i: 331, pozn. 8, proti: S tub e n

rauchovi, 2 8), 815 aj. 
10) Držitel pro h~rede, nikoliv též držitel pro possessore, který bez udání 

právního důvodu pozůstalostni věci zadržuje: doleji čís. 7. - Kr ai n z: 532.
Anders: 90: - Kr as n o p o I ski: 329, pozn. 3, proti: Ungr o vi a j. Avšak 
také nikoliv držitel jednotlivých věcI do dědictví náležejících, který věci ty 
drží, přikládaje sobě právo dědické: Shora pozn. 8 a doleji čís. 7. - Krainz: 
532 a j.; naproti tomu: Unger: 6, § 50, pozn. 12. - Touaillon: 107 n. -
Kras nop ol ski: 331. 

tl) Krainz: 530. 
12) Sb. 8561, n. ř. (1) 85. 
P) Také spoludědic, jemuž bylo odevzdáno více, než mu příslušelo: 

Sb. 1920. A však nikoliv odkazovník: Sb. n. ř. (11) 4122. 
14) Zeiller: Kommentar, 2, 871 aj. ' 
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'postoupiti již z toho důvodu; avšak může pak také sám podati 
žalobu dědickou, aniž mu odevzdání pozůstalosti přichází pro 
důkaz k dobru (§ 376). 

b) Právo ' dědické se dokáže důkazem dědického nápadu. 
Dědický nápad opět se prokáže závětí, smlouvou dědickou anebo 
průkazem příbuzenství nebo manželství, na kterém se zakládá 
zákonné ' právo dědické 15). 

a) Je-li popřena pravost závěti, o kterou se žalobce opírá, 
musí ji žalobce prokázati 16). Je-li však zevní forma závěti bez 
námitek, jeví se jinaké nedostatky jakožto námitky, které náleží 
prokázati žalovanému (nesp. pat. §§ 123, 126) 17). Je-li listina 
testamentární ztracena nebo náhodou zničena, musí žalobce do
kázati náhodu a obsah závěti (§ 722) 18). Totéž platí o smlouvě 
dědické. 

fI ) Dovolává-li se žalobce zá~o~ného práva dědického, musí 
vůči jinému zákonnému dědici prokázati svoje bližší anebo stejné 
příbuzenství, opravňující k dědické posloupnosti, anebo musí do
kázati, že žalovaný jest nezpůsobilý nebo nehoden děditi. Vůči 
dědici testamentárnímu nebo smluvnímu stíhá jej též důkaz ne
platnosti nebo nepravosti listiny; neboť odevzdání pozůstalosti 
znamená pro onoho druhého plný důkaz dědického práva 19). 
Naproti tomu jest věcí žalovaného, aby doložil dědickou ne
způsobilost nebo nehodnost žal09ce anebo existenci příbuzných 
bližších k dědictví oprávněných. 

V každém případě musí žalobce prokázati také velikost 
dědického podílu, na který se činí nárok. 

6. Předmětem žaloby a rozsudku jest uznání dědického 
práva žalobcova jakožto samodědiee nebo jakožto spoludědice, 
dále odstoupení držby dědictví anebo zlomku jeho 20). Dědictví 
zůstane jakožto jmění nedotčeno změnou jednotlivých součástí, 
při čemž výtěžek za zcizené součástky nastupuje na jejich místo. 
Ke jmění náležejí ne toliko aktiva, nýbrž i pasiva ~1 ) . 

a) Vydati jest tudíž veškeré toho času k dědictví náležející 
věci, které má žalovaný v rukou, také ony, které byly jenom 
v držení nebo v moci zůstavitele. O plodech platí zásady žaloby 
vlastnické (§ 824, 1). 

15) W ii s s: Art und Anwendung der Erbrechtsbeweisfiihrung, Not. Z. 
1891, č. 9. • 

16) Larcher: Beweis der Echtheit eines Testamentes, Ger. Z. 1876, 
čís. 85. - Pfaff-Hofmann: Kommentar, 2, 150; Excurse, 2, 78n.; Sb. 793, 
1883; jinak: 274, 979. 

1') Sb. 4554, 5420. Rovněž musí dokázati skutečnosti, které by pod
miňovaly stíženou formu: Sb. 306, 1327. 

1S) Shora § 540, pozn. 10. 
19) Krainz: 531. - Touaillon: 29, 275, proti: Pfaff-Hofmannovi, 

Excurse 2, 85 a j. 
20) Postup je proveden, jakmile rozsudek vešel v moc práva: Ex. ř. § 367. 
21) Doleji čís. 9. ' 
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b) Vydati jest dále výtěžek za zcizené a náhradu za 8potře~ 
bené předměty z dědictví. Avšak i v tomto směru sluší rozezná
vati mezi držitelem poctivým a nepoctivým 22). I poctivý držitel 
jest potud povinen ke vrácení, pokud by jinak byl obohacen 
škodou žalobcovou. Neboť jde jednak o vydání jmění, které přes 
změnu jednotlivých součástí zllstává stejným, jednak bylo by 
úplatné zcizení nebo spotřebení věcí použitím věcí cizích ve 
vlastní prospěch (§ 1041). Proto staví zákon (§ 824, 1) poctivého 
držitele dědictví na roveň poctivému držiteli při žalobě vlastnické 
jenom co do plodů a lltrat, nikoliv též co do podstaty věci. Od 
doručení žaloby ručí poctivý držitel co do . substance stejně jako 
nepoctivý, jenom za náhodu ručí pouze, když svévolně prodloužil 
spor (§ 338). 

7. Vůči třetím držiteh"lm jednotlivých věcí, kterých mezi 
tím tito držitelé z dědictví nabyli, nelze podati žalobu dědickou, 
nýbrž leda žalobu vlastnickou (§ 823, 2). I tato žaloba jest vy
loučena proti poctivému nabyvateli (§ 824, 2), nechať nabyl věci 
úplatně nebo bezplatně 2S). To však platí jenom proti takovému 
nabyvateli, který věcí nabyl teprve po odevzdání pozůstalosti. 
Zcizí-li dědic o své ujmě věc z pozůstalosti před odevzdáním 
pozůstalosti, jest zcizení to nicotné; naproti tomu nemůže žalobce 
viibec odporovati zcizení, které se stalo se svolením soudu. Ochrana 
důvěry v odevzdání pozůstalosti přichází k dobru také dlužníku 
dědickému, jenž dluh bona :lide zaplatil držiteli dědictví; stejně 
přichází k dobru tomu, kdo od držitele dědictví nabyl věcné 
právo k věci do dědictví patřícf2~) . Naproti tomu pohledávky, 
které byly osobě třetí poskytnuty v příčině věci do dědictví ná
ležející, nepůsobí proti dědickému žalobci 25). Tento může se také 
prozatímním opatřením (ex. řád § 382, Č. 6) chrániti proti zci
zení nebo zavazení nemovitostí. Nemůže si však vymoci poznámku 
sporu (knih. zák. § 61), neboť není dotčen v knihovním právu 26). 
Poctivým je nabyvatel, který neví, že nabyl věci ke škodě 

. 22) Nepoctivý držitel je povinen vydati všechny užitky, jichž nabyl 
držbou cizí věci (§ 335) a ručí za každou náhodu, která by věc u žalobce ne
byla stihla (§§ 338, 335). 

23) Krasnopolski: Schutz des redlichcn Verkehrs, 24 n. - Well
spacher: Vertrauen auf autlere Tatbestande, 184 n. Závěrečná věta § 824 ne
týká se jen plodů, nýbrž všech věcí do pozůstalosti náležejících; rozh. ze 
14. ledna 1862, Ger. Z. 1863, čís . 189; podle obdoby týče se též zástavního 
práva osobě třetí poskytnutého: Sb. 4235. To platí však jenom o věcech 
movitých; k věcem nemovitým nabude nabyvatel vlastnictví jenom knihovním 
zápisem. Osobě v pozemkové knize zapsané jde ovšem k dobru veřejná víra 
pozemkové knihy, nikoli však veřejná vira v odevzdání pozůstalosti: W e 11-
spacher: 189. - Krainz: 532, pozn.25. Nabytí nuceným výkonem ne
požívá žádné ochrany; Shora § 270, čís. 2; § 274. - K r a i n z: 533, pozn. 27, 
proti: Sb. 4235. - Krasnopolski: 337. 

24) Sb. 4235. 
25) Wellspacher: 188. 
26) Shora § 220, čís. 3 a j jinak: Sb. 15.737. 
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pravého dědice; nabyvatel nemá povinnost, aby se po věci 
dotazoval. 

8. Žalovaný může ' za okolností uplatňovati protinároky 
žalobou nebo započtením. Rovněž může si zadržeti celou pozůsta
lost nebo jednotlivé věci pozůstalostní z toho důvodu, že vyualožil 
náklad na pozůstalost nebo na jeduo~livé věci,. do ní patřící 
(§ 471). 

a) Žalovanému přísluší náhradní pohledávka za to, že 
uspokojil pozůstalostní věřitele a odkazovníky, že zapravil po
platky pozůstalostní 27) a útraty pohřbu, dále za správu pozůsta
losti a za jinak vynaložené útraty. Výlohy v zákoně odůvodněné 
jest nahraditi v každém případě (§ 1042), jinaké výlohy jest na
hraditi za stejných předpokladů, za kterých poctivý nebo ne
poctivý držitel má takovýto nárok vůči žalobci vlastnickému 
(§ 824, 1) 28). 

b) Vlastní pohledávky držitele dědictví vůči dědictví pře
cházejí na žalobce stejně jako jinaké dluhy dědictví. 

c) Pohledávky z diivodu závazků, které držitel dědictví 
v zájmu dědictví na sebe vzal, můŽe žalobce dobrovolně vzíti 
na sebe, jinak zůstanou žalovanému, pokud je ieště možno, aby 
byly splněny (§ 901). 

9. Vůči třetím osobám považuje se žalovaný na základě 
odevzdání pozůstalosti na tak dlouho za dědice, dokud odevzdání 
pozůstalosti nepozbude účinnosti pravoplatným rozsudkem 29). 

Gr) Věřitelé dědictví mohou se do té doby hojiti jenom na 
žalovaném, tento může však za účelem zajištění svého regres
ního práva žalobci spor ohlásiti. Zvítězil-li žalobce dědický, ručí 
pak věřitelům stejně jako dosud ručil držitel dědický, tedy bez
]Jodmínečně nebo podmínečně podle toho, zda držitel dědictví 
ručil bezpodmínečně nebo podmínečně 30). Potud rovná se jeho 
postavení posici kupitele dědictví (§ 1282 n. k.). Avšak vedle 
něho ručí rukou společnou také držitel dědictví (§ 1282) ; neboť 
vůči věřitelům dědictví, kteří se sporu nezúčastnili, není rozsud
kem zjištěno, že žalobce jest pravým dědicem, nýbrž je pouze 
zjištěno, že dědictví nabyla!). Tohoto růčení může se držitel 

27) F i s che I: Erbrechtskollission atd., Ger. Z. 1902, ČÍS. 35 až 40. 
28) Leonhard: Erbschaftsbesitz, 68 n. - Unger: 6, § 52, pozn. 10. 
29) Př'ijetf dědictví, které spočívá v tom, ŽC se podá žaloba dědická . 

nepůsobí zpět na dobu nápadu. Nedotýká se proto také knihovního vlastnictví 
domnělého dědice; Rozh. z 24. března 1904, Richter Z. 1904, čís . 68 (k o. z. o.). 
Poznámka sporu se nepřipouští: Shora pozn. 26. 

30) Nemůže tedy snad nyní po ukončeném projednávání pozůstalosti 
učiniti podmín~nou přihl~šku dědickou: K r a i n z: 534, pozn. 33; j m.: 
Kra s no p ol skl: 335; protI tomu: Ot t: Rechtsfiirsorgeverfahren, 262, pozn. 8.
K o b an: Haftung des Erbschaftskll1gers, Zentr. Bl. 1919, 10 D. 

31) Shora § 154, čís. 2 c. 
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dědictví zbaviti jenom tím, že vůči věřiteli prokáže, že zvitězivší 
žalobce má právo lepší 32). 

b) Totéž platí stran odkazovníků. Odkazovníci mohou se 
přidržovati zvítězivšího žalobce dědického, třebas tento vůči 
testamentárnímu dědici osvědčil neplatnost závěti (§ 726), pokud 
žalobu o nepla,tnost závěti nepodal též vůči odkazovníkům 33). 

c) Věcné žaloby osob třetích mohou již dle své povahy býti 
podány jenom proti držiteli dotyčné věci. 

d) Proti dlužníku dědictví má právo žaloby jedině držitel 
dědictví, dokud není odsouzen, aby vydal dědictví 34). Ba při 
nebezpečí v prodlení (§ 338) je dokonce povinen podati žalobu. 
Věděl-li dlužník o tom, že spor trvá (§ 1424), je zproštěn bez
podmínečně jenom Hm, že složí věc k soudu (§ 1425) 35). 

10. Žaloba dědická se promlčuje pravidelně ve 30 nebo 40 
letech (§§ 1478, 1485). Jenom právo zvrátiti prohlášení poslední 
vůle promlčuje se již ve třech letech (§ 1487) 36). 

a) Pravidelné, delší promlčení počíná s nápadem dědictvj37 ) 
a nepřerušuje se projednáváním pozůstalosti samotným, rlýbrž 
toliko přihláškou dědickou 38), je-li pak právo dědické náležitě 
dále sledováno (§ 1497 n. k.) 30). 

b) Tříletá lhůta pro zvrácení závěti (§ 1487) nebo smlouvy 
dědické 40) nepočíná již nápadem dědictví, nýbrž teprve vyhláše
ním 41) závěti nebo smlouvy dědické, nechať neplatnost se tvrdí 
z jakéhokoliv důvodu 4~) . Jenom na případ odvolání závěti a na pří
pad podvržení nebo zfalšování závěti norma tato se nevztahuje 
(§ 1487) .3). Tříletá lhůta bráni tu však jenom tomu, kdo je nucen 
tvrditi neplatnost závětijako žalobce, tedy jenom tomu,jemuž při pro
jednáváni pozůstalosti úloha žalobce byla přikázána, anebo tomu, 
kdo nárok svůj uplatní teprve po odevzdání pozůstalosti. Dle 

32) Kr ain z: 534. - And er s: 95. - Kra sn o p ol ski: 338 s doklady 
proti U ngr o vi: 6, § 53, pozn. 8 a j., kteří průvodní břemeno přikazují věřiteli. 

33) PfaH-Hofmann: 2,208. - Kirs ch baum: Nebenintervention der 
Legatare atd., Ger. Z. 1900, čís. 22, 23. 

34) Shora § 548, čís. 4. Naproti tomu je le(?;itimován již jenom žalobce 
jakmile byl vydán rozsudek jemu příznivý: Kralnz : 535, pozn. 39, proti: 
Tou aiII on o v i, Zentr. Bl. 30, 973. 

35) Na druhé straně přísluší mu však proti žalobě držitele dědictví 
protidůkaz, poněvadž jej osvobozuje jenom plněni učiněné bona fide (§ 824 n. k .) : 
Krainz: 535. 

3U) Eisihger: Testamentsanfechtungsklage Not. Z. 1915, čís. 6. 
31) Jud. 2íi (Sb. 565) ; j . m.: Kr a s n op ol s ki: 337, pozn. 4. Nárok 

spoludědiců vůči hlavnímu dědici se promlčuje teprve od odevzdání pozůsta
losti. Sb. 8759. 

3~) Přihláška dědická nahrazuje tu podte povahy řízení žalobu požado· 
vanou v § 1497. Krainz: 535, pozn. 44. 

39) Sb. 1037 (Jud. 29), n. ř. (2) 587. 
40) Jud. 29 (Sb. 1037). - Unger 6, § 26, pozn. 18. 
41 ) Sb. 6070, 7037, 11.589. 
42) Unger: 6, § 22, pozn. 6; j . m.: Winiwarter: 5, 230. 
43) Jud. 67 (Sb. 3124). 
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toho podléhá sice téže tříleté lhůtě také zvrácení dovětku H) 
nebo darování na případ smrti 45) jakož i vůbec odpor proti od
kazům; avšak jen tehdy, je-li výjimečně dědic, který na",příklad 
omylem odka?: splatil, nucen vystupovati jako žalobce. Zalu.ie-li 
odkazovník, stojí mu tato neplatnost vždy v cestě '6). 

44) Rozh. ze 16. prosince 1903, Richter Z. 1905, ČÍS. 3. - Z e i II e r: 
Kommentar, 4, 246. 

45) Jud. 29 (Sb. 1037). 
46) Sb. 563; Un g er: 6, § 61, pozn. 2 . 
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