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autor.
Všetky práva vyhradené. Toto dielo ani žiadnu jeho časť nemožno reprodukovať bez 
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PREDHOVOR

Milá právnická obec, milí čitatelia!
Sme nesmierne radi, že Vám môžeme predstaviť výsledok v poradí druhej 

nami zorganizovanej medzinárodnej vedeckej konferencie, ktorú sme mali 
možnosť organizovať vďaka grantovému projektu VEGA č. 1/0610/21 s názvom 

„Zásadná reforma dedičského práva – nevyhnutnosť či nepodstatnosť?“
Bolo nám ľúto, že sa viacerí účastníci z minuloročnej konferencie na posled

nú chvíľu ospravedlnili pre pracovné vyťaženie, ale pravda je, že pre napísanie 
kvalitného príspevku je potrebný čas. A ten je v dnešnej uponáhľanej a povin
nosťami preplnenej dobe stále vzácnejšou komoditou. Na druhej strane nás teší, 
že nám ostali verné kolegyne a kolegovia zo zahraničia a z praxe, ktorí svojimi 
cennými skúsenosťami opäť prispeli do bohatej, zaujímavej a plodnej vedec
kej rozpravy. Tak, ako minule, bola konferencia poznačená vysokou vedeckou 
erudíciou, zanietenosťou pre vyhľadávanie nových problémov a formulovanie 
odpovedí na ne, nevyhýbajúc sa analýze starších, pre novú generáciu právni
kov už spravidla zabudnutých inštitútov dedičského práva, ktoré bude potrebné 
v rámci rekodifikačných prác preskúmať z pohľadu opodstatnenosti ich mož
ného opätovného zakotvenia do slovenskej právnej úpravy. Veríme, že niektoré 
vyslovené myšlienky budú skôr či neskôr inšpiráciou pre budúce legislatívne 
práce či aspoň pre príhodnejšie, efektívnejšie i fundovanejšie rozhodovanie.

Hoci sa téma dedičského práva môže javiť ako dlhodobo etablovaná a v sú
časnosti už azda prekonaná, prax či doktrína naďalej poskytujú priestor pre živé 
diskusie. To eventuálne potvrdili aj účastníci konferencie, ktorí sa skutočne nad
chli problematikou dedičského práva a ich spontánnym záverom bolo želanie 
adresované riešiteľom grantu zorganizovať budúci rok ešte jednu konferenciu. 
Prísľub bol daný – všetko však závisí od pridelených finančných prostriedkov, 
bez ktorých, samozrejme, nie je možné konferenciu zorganizovať. Vďaka gran
tom sa nám to ale darí.

Nakoľko je zborník financovaný z grantu, nemôže byť distribuovaný cez 
kníhkupectvá. Jeho dostupnosť širokej právnickej verejnosti sa tým výrazne 
obmedzuje. Ani náklad 100 kusov nie je veľký. Veríme však, že napriek tomu 
sa dostane do rúk každého, kto oň prejaví záujem, a to najmä vďaka jeho al
ternatívnemu vydaniu aj v  elektronickej podobe, ktoré bude štandardne,  
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ako zborníky z predchádzajúcich konferencií, umiestnené na webovej stránke 
Katedry občianskeho práva Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Brati
slave, odkiaľ riešitelia grantu pochádzajú.

Za všetkých účastníkov konferencie si dovolím vysloviť želanie, aby bol aj 
tento náš zborník inšpiráciou pre ďalšie vedecké diskusie a stal sa tak prínosom 
pre ďalší rozvoj právnej vedy.

V Bratislave, 22. novembra 2022

za riešiteľský kolektív
prof. JUDr. Svetlana Ficová, CSc. 
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FIDEIKOMISÁRNA SUBSTITÚCIA A JEJ MIESTO  
V PRÁVNOM PORIADKU SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

DE LEGE FERENDA
JUDr. Miriam Imrich Breznoščáková, PhD.

Notár so sídlom v Košiciach
PNK a VK NK SR

miriam.breznoscakova@notar.sk

Abstrakt:
Takmer v každom programovom vyhlásení vlády „porevolučného“ Slovenska 

sa vyjadrila potreba „rekodifikácie“ dedičského práva smerujúca k väčšej slobode 
jednotlivca pri nakladaní so svojím majetkom pre prípad smrti, a to práve rozšíre-
ním už existujúcich právnych úkonov pre prípad smrti o ďalšie úkony mortis cau-
sa. Okrem dedičskej zmluvy, odkazu, či spoločného závetu to malo byť aj tzv. „zve-
renecké nástupníctvo“ či fideikomisárna substitúcia, inak povedané „fideikomis“.

Prejavom týchto snáh boli legislatívne zámery a následne aj samotné legisla-
tívne návrhy rekodifikačných komisií zostavených na tento účel, v častiach venu-
júcim sa dedeniu a konkrétne „úkonom pre prípad smrti“.

Inštitút Fideikomisu mal v právnom poriadku SR svoje pevné miesto ešte 
do r. 1951, teda do prijatia tzv. Stredného občianskeho zákonníka, OZ I. (zák.  
č. 141/1950 Zb.)

25 ročné rekodifikačné práce jednotlivých rekodifikačných komisií v oblasti 
dedenia, ako všetci vieme, neuzreli svetlo účinnej novely či dokonca nového ob-
čianskeho zákonníka, nie len pokiaľ ide o fideikomis, úkony pre prípad smrti ale 
vôbec o dedičské právo či iné oblasti občianskoprávnych vzťahov. 

Inštitút fideikomisárnej substitúcie je v právnom poriadku pred r. 1951 zná-
mym a hoci 70 rokov ho právny poriadok SR postrádal, práve posledné roky praxe 
pri spisovaní úkonov mortis causa a následne dedičských konaní si ho stále väčšmi 
vyžadujú, keď odzrkadľujú potrebu spoločnosti, teda vlastníka pri nakladaní so 
svojím majetkom pre prípad smrti s väčším dosahom na jeho osud ako len k sa-
motnému závetcovi.

 Ambíciou tohto príspevku nie je hľadať odpoveď prečo už vyše dvoch desaťročí 
nie je rekodifikácia občianskeho zákonníka vrátane dedenia legislatívne zavŕšená, 
ale skôr odhalenia potreby jeho obnovenia či prežitku tohto inštitútu na súčasné  
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spoločenské, rodinné a ekonomické potreby súčasnosti v dedení na Slovensku, s na-
hliadnutím do právnej minulosti tohto inštitútu, ako aj jeho komparácie so súčas-
nými právnymi úpravami niektorých okolitých štátov.

Kľúčové slová:  právne úkony pre prípad smrti, úkony mortis causa, zverenecké 
nástupníctvo, fideikomisárna substitúcia, „fideikomis“

„Fideicommissary substitution and its place  
in the legal order of SR de lege ferenda“

Abstract:
Almost every statement of the government of „post-revolutionary“ Slovakia 

expressed the need for „recodification“ of inheritance law aimed at greater free-
dom of the individual in dealing with his property in the event of death, namely 
by expanding the already existing legal acts in the event of death by additional 
acts of mortis causa. In addition to the inheritance contract, bequest, or joint will, 
it should also be the so-called „fiduciary succession“ or fideikomis substitution, in 
other words „fideikomis“.

The manifestation of these efforts were the legislative intentions and subse-
quently also the legislative proposals of the recodification commissions set up for 
this purpose, in the sections dealing with inheritance and specifically „acts in the 
event of death“.

The Fideikomis Institute had a firm place in the legal order of the Slovak 
Republic until 1951, i.e. until the adoption of the so-called Central Civil Code,  
OZ I. (Act No. 141/1950 Coll.)

As we all know, 25 years of recodification work of recodification comissions  
in the field of inheritance did not see the light of an effective amendment or even 
a new civil code, not only when it comes to fideikomis, deeds in the event of death, 
but generally about inheritance law or other areas of civil law relations.

The institution of fideicommissary substitution is in the legal order before 1951 
known and although the legal order of the Slovak Republic lacked it for 70 years, 
it is precisely the last years of practice in writing acts of mortis causa and subse-
quently inheritance proceedings that increasingly require it, as they reflect the need 
of society, i.e. the owner in dealing with his property in the event of death with  
a greater impact on his fate as only to the testator himself.
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The ambition of this contribution is not to find an answer to why the re-
codification of the Civil Code, including inheritance, has not been legislatively  
completed for more than two decades, but rather to reveal the need for its renewal 
or the survival of this institute for the current social, family and economic needs of 
inheritance in Slovakia, with an insight into the legal the past of this institute, as 
well as its comparison with the current legal regulations of some neighboring states.

Key words:  legal acts in case of death, mortis causa acts, fiduciary succession, 
fidei commissary substitution, „fideikomis“.

Substitúcia a náhradníctvo v závetnom dedení

Dedičské náhradníctvo a nástupníctvo je inštitútom dedičského práva, ako 
úkon pre prípad smrti s ustanovením nie len dediča ale aj inej osoby, ako jeho 
nástupcu alebo náhradníka. 

Podľa toho či tou „inou“ osobou okrem závetného dediča je náhradník, teda 
osoba, ktorá bude dediť namiesto závetného dediča alebo či tou „inou“ osobou 
je nástupca, teda osoba, ktorá bude dediť po smrti závetného dediča rozlišujeme 
substitúciu vulgárnu alebo fideikomisárnu.

Podstata tzv. vulgárnej substitúcie spočíva v tom, že poručiteľovi sa dá mož
nosť, aby v závete ustanovil okrem „riadnych“ dedičov aj tzv. náhradných dedi
čov, a to pre ten prípad, že by „riadne“ ustanovený dedič z akýchkoľvek dôvodov 
nededil. Náhradníctvo sa má upraviť tak, že v prípade, ak ten, koho poručiteľ 
ustanovil za dediča v závete, dedičstvo nenadobudne, povolá sa na jeho miesto 
iný dedič ako náhradník.

V teórii sa tak rozlišuje medzi všeobecným náhradníctvom (ktorého pod
statou je určiť, kto bude dedičom v prípade, že sa povolaný dedič nedožije po
ručiteľovej smrti, alebo v prípade, že sa jej dožije, ale nebude môcť dediť či už 
z dôvodu dedičskej nespôsobilosti alebo odmietnutia dedičstva. Ak by dedič 
nadobudol dedičstvo, náhradníctvo by stratilo v tom prípade zmysel a došlo 
by k jeho zániku. 

Druhý typ, a to zverenecké nástupníctvo tzv. fideikomisárna substitúcia   
zaväzuje dediča, ktorý dedičstvo prijal, prenechať dedičstvo inej osobe ako ďal
šiemu dedičovi (zvereneckému nástupcovi). V prípade tohto inštitútu ide v pod
state o ustanovenie viacerých postupných dedičov k tej istej pozostalosti, a to 



10

Vybrané otázky dedičského práva v úvahách de lege ferenda

tak, že predný dedič bol ustanovený bezpodmienečne, ale s obmedzením, a ďalší 
dedičia (poddedičia) sub conditione, ale bez obmedzenia.1

Historický právny základ Fideikomisu v rímskom práve

Pri substitúcii išlo o určenie náhradného dediča (substitúta) po splnení od
kladacej substitučnej podmienky (conditio substitutionis), ak by sa ustanovený 
dedič (inštitút) nestal z najrôznejších príčin dedičom alebo by dedičstvo od
mietol. Právna podstata rímskej substitúcie stavia na nasledujúcich znakoch:  
1. určenému okruhu náhradných dedičov ako dedičov v druhom a ďalšom 
stupni prináležala univerzálna sukcesia v zmysle všeobecnej institutio haeredis  
a dedičovej univerzálnej sukcesie; 2. musela sa splniť podmienka náhradníctva 
(conditio substitutionis), inak nastupoval určený dedič prvého stupňa – inšti
tút; 3. náhradný dedič musel byť spôsobilý dediť (testamenti factio passiva), 
v momente splnenia substitučnej podmienky byť nažive a v prípade cudzích 
dedičov musel dedičstvo aj prijať; 4. rímske právo uznalo pluralitu a variabilitu 
pri povolávaní substitútov, keďže poručiteľ mohol povolať viacerých substitú
tov jednému inštitútovi alebo jedného substitúta viacerým inštitútom, prípadne 
mohol určiť vzájomné dedenie (substitutio reciproca), ba dokonca rímska ju
risprudencia priznala cestou extenzívnej interpretácie aj zamlčanú substitúciu 
(substitutio tacita). 

Pozitivistický prístup dnes musí predovšetkým akceptovať myšlienku, že 
uvedený inštitút všeobecnej substitúcie bol v Ríme celkom bežne prijímaným 
inštitútom rímskeho dedičského testamentu, a do ďalších foriem: pupilárnej, 
kvázipupilárnej a fideikomisárnej substitúcie sa rozvinul až po konsolidova
ní všeobecnej substitúcie ako základnom dedičskoprávnom inštitúte. Obdo
by všeobecnej substitúcie však nachádzame aj pri veľmi obvyklých odkazoch  
a tiež pri darovaniach mortis causa. Všeobecná substitúcia mala v systéme rím
skoprávnych substitúcií bazálne postavenie a vďaka jej veľkej obľube v rímskej 
testamentárnej praxi potom identifikujeme stredové a kľúčové postavenie usta
novenia náhradného dediča, ktorým realizujeme tiež jeden z elementárnych 
materiálnych znakov dedičského testamentu – ustanovenia dediča (institutio 
haeredis) v druhom stupni. Substitúcia predstavovala „jeden z účinných pro
striedkov zabezpečenia účinnosti závetu, čím rozširovala hranice testamentárnej  

1 KOLODZEJ M.: Pripravované inštitúty dedičského práva a ich možný vplyv na konanie o dedič-
stve, In: vedeckoodborný recenzovaný časopis pre právo a bezpečnostné vedy, 2013
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slobody nielen v oblasti univerzálnej sukcesie, ale aj pri iných dispozíciach mor
tis causa, akými boli legáty“.2

U fideicommissum či Substitutio fideicommissaria, išlo o odkaz osobitnej 
povahy. Vyvinul sa z mravne záväznej prosby poručiteľa, ktorý apeloval na de
diča (fidiuciára), aby splnil jeho prianie na prospech voči tretej osobe (fide
ikomisárovi). Z nezáväznej povinnosti fiduciára sa za cisárstva (za Augusta) 
vytvorila možnosť vymáhať fideikomis extra ordinem. Fideikomissum sa stalo 
veľmi obľúbeným a používaným právnym inštitútom. Jeho výhoda spočívala 
oproti legátom v tom, že boli úplne bezformálne a umožňovali obdariť koho
koľvek čímkoľvek, teda aj osoby, ktoré nemali testamenti factionem passivam. 
V takomto ponímaní fideikomisy v podstate neobmedzene rozšírili možný ob
sah testamentu i dosah poručiteľovej poslednej vôle. Fideikomis umožňoval 
poručiteľovi zriadiť poriadok pre prípad smrti aj v časovej následnosti. Mohol 
v ňom totiž nariadiť, aby ten istý prospech patriaci pôvodne prvému obdarova
nému pripadol ďalšiemu, a to dokonca aj osobe, ktorá v čase fideikomisu ešte 
ani neexistovala (substitutio fideikommissaria). Často sa tak dialo najmä v zá
ujme ďalších pokolení v rodine (fideikommssum familiae relictum). Osobitný 
význam nadobudol tzv. univerzálny fideikomis (fideikommissum hereditatis), 
t.j. fideikomis, ktorý sa dotýkal celej pozostalosti. V priebehu vývoja sa vytvo
rili pravidlá vyvažujúce záujmy všetkých zúčastnených. Platila úprava podľa  
sc. Pegasiana (okolo r. 74). Ak fiduciár dobrovoľne vydal pozostalosť, mal z nej 
nárok na 1/4 (quarta Pegasiana). Ak však vydal nedobrovoľne, strácal nárok na 
podiel z pozostalosti. Osobitné pravidlá a záruky (stipulationes partis et pro 
parte) sa vzťahovali na právne pomery medzi fiduciárom a fideikomisárom, po
kiaľ fideikomis presiahol ¾ pozostalosti.3

Právna kontinuita Fideikomisu v uhorskom obyčajovom práve

Inštitút fideikomisu bol teda známy už v klasickom rímskom práve. Po
dobne ako iné inštitúty rímskeho práva, aj fideikomisárna substitúcia sa  

2 KLEŇOVÁ, V.: Substitutio vulgaris a sloboda vôle v práve rímskom. Všeobecné náhradníctvo  
v prameňoch rímskeho práva s dôrazom na justiniánske Digesta. Plzeň: Vydavatelství a nakla
datelství Aleš Čeněk, 2013, 206 s., doc. JUDr. PhDr. Adriana Švecová, PhD. Právnická fakulta 
Trnavskej univerzity v Trnave RECENZE 1133–1142 PRÁVNÍK 12/2014 

3 BARTOŠEK, M. : Dějiny římského práva ve třech fázích jeho vývoje. Academia, Praha: 1988,  
s. 183, 190, 191 in Zabudnuté či stratené inštitúty dedičského práva, doc. JUDr. Ján Cirák, CSc.,  
s. 67
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prostredníctvom recepcie stala súčasťou uhorského dedičského práva šľachticov. 
Vyvinuli sa dva inštitúty náhradníctva:
a) substitutio vulgaris spočívalo v ustanovení náhradného dediča pre prípad, 

že by prvotne ustanovený dedič dedičstvo z akéhokoľvek dôvodu (napr. pre
dumretie poručiteľa, odmietnutie dedičstva) nenadobudol, 

b) substitutio fideicomissaria predstavoval zverenecké nástupníctvo v dneš-
nom chápaní. Išlo o príkaz dedičovi, aby po určitom čase alebo v prípade 
určitej udalosti odovzdal pozostalosť následnému dedičovi. „Poručiteľ pri
tom mohol dedičovi uložiť, aby podstatu dedičstva až do vydania zachoval 
a vydal ju následnému dedičovi celú, takže dedič mohol z dedičstva brať len 
úžitky a požitky, alebo mu mohol dedičstvo zanechať tak, že bude povinný 
vydať len to, čo mu pri riadnom užívaní a správe zostane.“ 

Fideikomisárna substitúcia ako inštitút uhorského obyčajového práva bola 
súčasťou nášho právneho poriadku až do roku 1950. Socialistické zákonodar
stvo s cieľom potlačiť súkromné vlastníctvo sa snažilo čím viac obmedzovať 
dispozičné právo občanov s majetkom. Výnimkou nebola ani úprava dedičské
ho práva, ktoré uprednostňovalo dedenie zo zákona a výrazne obmedzilo tes
tovaciu slobodu. Podľa druhej vety § 550 zákona č. 141/1950 Zb. Občianskeho 
zákonníka „neplatné bolo aj ustanovenie závetu, že to, čo sa zanecháva, má de
dič nadobudnúť len na určitý čas alebo neskoršie než dňom poručiteľovej smrti, 
ako aj ustanovenie závetu o tom, na koho má prejsť dedičstvo po dedičovej 
smrti,“ čo v zmysle dôvodovej správy bolo odôvodnené snahou, aby dedič nebol 
rôznymi doložkami v závete obmedzovaný vo voľnom nakladaní so zdedeným 
majetkom na úkor jeho najúčelnejšieho hospodárskeho využitia. Predmetom 
substitúcie mohla byť len celá pozostalosť, resp. jej pomerný diel, nie však ur
čitá vec či právo.

Týmto sa zrušila možnosť pre poručiteľa ustanoviť zvereneckého nástupcu 
(následného dediča), avšak v zmysle prechodného ustanovenia § 565 ods. 2  
vtedajšieho Občianskeho zákonníka to platilo len v prípade, ak poručiteľ 
zomrel po 31. decembri 1950. Znamenalo to, že k prechodu majetku na ná
sledného dediča mohlo dôjsť aj po účinnosti vtedajšieho Občianskeho zákon
níka za predpokladu, že poručiteľ zomrel ešte pred jeho účinnosťou. K defini
tívnemu likvidovaniu fideikomisárnej substitúcie došlo až účinnosťou zákona  
č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka. Prechodné ustanovenie § 503 ods. 2 
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Občianskeho zákonníka vyslovilo, že sa zrušujú všetky obmedzenia dedičov 
vyplývajúce zo zvereneckého nástupníctva.1

Prijatím Stredného občianskeho zákonníka tak bol ponechaný len in
štitút náhradného tzv. námestného“ dedičia, ktorého mohol závetca v závete 
ustanoviť pre prípad, že dedič ním povolaný dedičstvo nenadobudne (§ 539  
zák. č. 141/1950 Sb.). 

Na druhej strane nová prvá kodifikovaná právna úprava na Slovensku, kto
rá zrušila inštitút fideikomisu v rámci svojich ustanovení a v súlade s právnou 
zásadou aplikujúcou sa aj doposiaľ, že platnosť závetu (úkonu morti causa) sa 
spravuje právnym poriadkom účinným v čase zriadenia tohto úkonu, ponechala 
v platnosti tieto fideikomisy zriadené pred 1.1.1951 poručiteľmi zomretými po 
tomto dátume.4

Fideikomisárna substitúcia v právnych úpravách niektorých  
európskych štátov

Zverenecké nástupníctvo v Českej republike

Rekodifikácia občianskeho práva hmotného v Českej republike v podobe 
Občianskeho zákonníka č. 89/ 2012 Sb., ktorý vstúpil do platnosti 1. januára 
2014, v znení neskorších predpisov sa výrazne dotkla aj úpravy dedičského prá
va. Český zákonodarca sa vydal na cestu obnovy niektorých tradičných inšitútov 
dedičského práva, ktoré boli známe v rakúskom i uhorskom obyčajovom prá
ve. Obnovila sa aj fideikomisárna substitúcia (zverenecké nástupníctvo), kto
rú upravujú § 1512 až 1524 českého Občianskeho zákonníka. Právnu úpravu 
možno rozdeliť na dve časti: ustanovenia § 1512 až 1519 českého Občianskeho 
zákonníka upravujú podmienky vzniku, trvania a zániku zvereneckého nástup
níctva a ustanovenia § 1520 až 1524 českého Občianskeho zákonníka riešia 
otázky súvisiace s majetkom, ktorý má byť predmetom takéhoto „postupného“ 
dedenia, najmä možnosti nakladania s takýmto majetkom.

Ustanovenie § 1512 ods. 1 českého Občianskeho zákonníka definuje zvere
necké nástupníctvo ako nariadenie poručiteľa, že dedičstvo má prejsť po smrti 

4 Zb. rozh. č. 142/1953. Krajský súd Praha 25 Ok 614/52 z 5.3.1953: Ak zomrel dedič, ktorý 
nariadil fideikomisárnu substitúciu (zverenecké náhradníctvo) pred 1. januárom 1951, je usta
novenie o fideikomisárnej substitúcii platné a substitút (náhradný dedič) dostane dedičstvo po 
smrti inštitúta (primárny dedič), aj keď tento zomrel po 31.decembri 1950), in HULJAK Š.:, 
Dedičská príručka, Vydavateľstvo Poradca s.r.o., 1996
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dediča alebo v určitých iných prípadoch na zvereneckého nástupcu ako ná
sledného dediča. Takáto formulácia korešponduje s tradičným chápaním toh
to inštitútu. Zvereneckého nástupcu zákon považuje zároveň aj za náhradníka, 
teda ak dedič zo závetu zomrie skôr ako poručiteľ, zverenecký nástupca nastúpi 
na jeho miesto už ako dedič okamihom smrti poručiteľa. Ďalšie ustanovenia 
(§ 1512 ods. 1 a § 1513 českého Občianskeho zákonníka) obsahujú výkladové 
pravidlá. V pochybnostiach sa treba prikloniť k tomu, že poručiteľ ustanovil 
náhradníka a nie zvereneckého nástupcu, naopak, za ustanovenie zvereneckého 
nástupcu treba považovať povolanie dediča dedičovi, zakázanie dedičovi zriadiť 
závet ohľadne zanechaného majetku, povolanie za dediča v čase smrti poruči
teľa ešte nežijúcej osoby, povolanie dediča s podmienkou alebo na dobu určitú. 

Zákon umožňuje poručiteľovi určiť teoreticky „nekonečnú“ postupnosť de
denia, pokiaľ všetci zvereneckí nástupcovia už žijú v čase smrti poručiteľa. Po
ručiteľ však môže za zvereneckého nástupcu povolať aj osobu, ktorá v čase jeho 
smrti ešte nebude žiť. V takom prípade zverenecké nástupníctvo zanikne oka
mihom, keď táto osoba nadobudne dedičstvo. Generálne sa obmedzuje platnosť 
fideikomisárnej substitúcie na sto rokov.

V ďalších ustanoveniach českého Občianskeho zákonníka sú ustanovené 
prípady, keď zverenecké nástupníctvo zanikne sčasti alebo úplne ex lege, ak na
stanú zákonom predvídané udalosti. V rozsahu povinného dielu zanikne zve
renecké nástupníctvo, ak maloletý dedič zo zákona, ktorý má ustanoveného 
zvereneckého nástupcu, nadobudne spôsobilosť zriadiť závet. V plnom rozsa
hu zaniká zverenecké nástupníctvo (ak niečo iné nevyplýva z vôle poručiteľa)  
v dvoch prípadoch: ak osoba s obmedzenou svojprávnosťou nadobudne spôso
bilosť zriadiť závet alebo ak dieťa poručiteľa, ktorý bol bezdetný v čase zriadenia 
fideikomisárnej substitúcie, zanechá potomka. 

Ustanovenia § 1520 až 1524 českého Občianskeho zákonníka chránia práva 
zvereneckého nástupcu, aby mohol nadobudnúť zachované dedičstvo, keď de
dičstvo má na neho prejsť ako na následného dediča. Zverenecký nástupca má 
právo požiadať dediča, aby zostavil inventár o zdedených veciach, ktorý môže 
byť neskôr základom pre uplatnenie svojich práv. V zásade platí, že dedič ne
môže voľne disponovať zdedeným majetkom, ktorý je zaťažený fideikomisom, 
môže tak urobiť len v prípade, ak to poručiteľ výslovne určí, inak má len práva 
užívateľa. Výnimku tvoria prípady, keď sa majetok použije na úhradu dlhov 
poručiteľa. Inak môže disponovať dedič s majetkom len s výslovným súhlasom 
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zvereneckého nástupcu alebo so súhlasom súdu, ak predaj alebo zaťaženie veci 
je potrebné na riadne hospodárenie s vecou. Oprávnené záujmy zvereneckého 
nástupníctva sú chránené zápisom zvereneckého nástupníctva do verejného re
gistra (najmä do katastra nehnuteľností) a v prípade vecí nezapísaných do verej
ného registra právom zvereneckého nástupcu domáhať sa určenia neúčinnosti 
právneho úkonu, ktorým dedič poškodil jeho oprávnené záujmy.  

Dnes účinná úprava v ČR sa precíznou právnou úpravou ABGB výrazne 
inšpirovala Všeobecný občiansky zákonník tiež upravoval zverenské nástupníc
tvo (§ 608 an. ABGB). Fideikomisárnu substitúciu bolo nutné odlíšiť od rodin
ného zverenstva (rodinného fideikomisu), ktorým mohlo dôjsť k prehláseniu 
majetku pre všetkých budúcich alebo aspoň viacerých rodinných potomkov za 
nescudziteľný majetok rodiny (§ 618 ABGB). Tento majetok prechádzal na de
dičov podľa poriadku stanoveného zakladateľom. Od zverenského nástupníctva 
sa rodinný fideikomis líšil práve svojou trvácnosťou, ktorá bola a aj je u zveren
ského nástupníctva limitovaná. V prvom rade je namieste sa pozastaviť nad 
terminológiou, ktorú ObčZ používa, čiže nad rozdielom medzi všeobecným 
náhradníctvom a zverenským nástupníctvom. Účinná právna úprava nahrádza 
pojem zverenské náhradníctvo, používané staršími právnymi úpravami, výra
zom zverenské nástupníctvo. Dôvodom takejto zmeny je najmä fakt, že zveren
ský nástupca „nenahradzuje“ predného dediča, ale plne „nastupuje“ do jeho 
právneho postavenia. Táto terminológia súčasne umožňuje jednoduchšie odlí
šenie týchto dvoch inštitútov. Sám ObčZ v definícii fideikomisárnej substitúcie 
pomenováva zverenského nástupcu ako následného dediča, čím dáva najavo, že 
on nie je náhradníkom, ale plnohodnotným dedičom (§ 1512 ods. 1 veta prvá). 
Fideikomisárna substitúcia spočíva v tom, že poručiteľ povolá určitú osobu za 
dediča (predný dedič) a súčasne nariadi, že ak nastane určitý dôvod (tzv. casus 
substitutionis), dedičstvo prejde z predného dediča na dediča následného (zve
renského nástupcu). Z toho vyplýva, že poručiteľ môže ustanoviť nielen svojho 
dediča, ale aj určiť komu dedičstvo pripadne po nastaní daného dôvodu (samo
zrejme len v rámci toho majetku, ktorý on sám zanechal dedičovi). V okamihu, 
keď nastane poručiteľom predvídaný prípad, dôjde k prejdeniu dedičstva z de
diča predného na dediča následného. Tento inštitút má najčastejšie využitie  
v prípadoch, ak poručiteľov dedič nie je spôsobilý obstarať pre prípad smrti, 
nemá zákonného dediča alebo ak je takýto dedič bezdetný. Ustanovením zve
renského nástupníctva sa zamedzí prechodu majetku do verejnej sféry cestou 
odúmrti. Zverenské nástupníctvo môže byť nariadené výhradne obstaraním pre 
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prípad smrti. Občianky zákonník pomerne extenzívne poníma, ktoré poručite
ľove nariadenia budeme považovať za povolanie zverenského nástupcu.  
Ust. § 1513 umožňuje nariadenie zverenského nástupníctva nielen výslovne, ale 
aj mlčky. A to tým, že poručiteľ: 1) svojmu dedičovi povolá dediča. Poručiteľ 
týmto v podstate zbavuje možnosti dediča obstarať o takto zdedenom majetku 
pre prípad smrti; 2) zakáže dedičovi, aby o zanechanom imaní obstaral pre  
prípad smrti. Predpokladom je, že poručiteľ mlčí o tom, kto bude zverenským 
nástupcom. A teda v prípade smrti predného dediča bude zverenským nástup
com jeho zákonný dedič. Samozrejme týmto zákazom nie je dedič nijako limi
tovaný v obstaraní pre prípad smrti o majetku, ktorý nadobudol iným spôso
bom ako dedením od poručiteľa. Ak by však dedič napriek zákazu obstaral pre 
prípad smrti o dedičstve nadobudnutom od poručiteľa, spôsobovalo by to ne
platnosť tohto obstarania pre prípad smrti v predmetnom rozsahu. Tento spô
sob nariadenia zverenského nástupníctva by mal poručiteľ zvoliť, ak chce, aby 
jeho pozostalosť ostala v najbližšej rodine, čo najlepšie zabezpečuje práve zá
konná dedičská postupnosť 3) povolá za dediča niekoho, kto v dobe jeho smrti 
ešte nie je, teda nie je ani počatý alebo 4) povolá dediča s podmienkou alebo na 
určitú dobu. Ako už bolo uvedené vyššie, povolanie dediča s podmienkou alebo 
s doložením času sa považuje taktiež za zriadenie zverenského nástupníctva. 
Predný dedič a zverenský nástupca musia byť dve odlišné osoby. Ak poručiteľ 
nepovolá predného dediča, do úvahy pripadajú dve riešenia. A to buď to, že 
predným dedičom bude dedič zo zákona alebo by ním bol priamo následný 
dedič. Keďže druhé riešenie sa javí byť v rozpore s poručiteľovou vôľou, ktorá 
bola povolať danú osobu až ako následného a nie predného dediča, budeme sa 
musieť prikloniť k prvej možnosti. V prípade, že by tento dedič zo zákona bola 
osoba totožná s povolaným následným dedičom, bude potrebné, aby predným 
dedičom bol iný zákonný dedič, napríklad aj v nasledujúcej dedičskej triede.  
V opačnom prípade by došlo k nadmernej koncentrácii oprávnení v rukách 
jednej osoby a k popretiu zmyslu niektorých ustanovení ObčZ (napr. § 1520 
alebo § 1522 ods. 1). Poručiteľ má možnosť povolať jedného alebo niekoľkých 
zverenských nástupcov (a to buď jednému alebo viacerým predným dedičom). 
Taktiež si môže vybrať, či ich povolá za sebou alebo vedľa seba. V prípade, že 
poručiteľ povolá niekoľkých zverenských nástupcov za sebou, ktorí sú všetci 
jeho súčasníkmi, ich rada nie je zákonom obmedzená (§ 1514). Ako som už 
uviedla, poručiteľ môže za zverenského nástupcu povolať aj takú osobu, ktorá  
v dobe jeho smrti ešte neexistuje (nebola ani len počatá). Pri fyzických osobách 
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sú poručiteľovými súčasníkmi osoby žijúce alebo aspoň počaté. V prípade práv
nických osôb môže poručiteľ povolať ako následného dediča právnickú osobu, 
ktorá má v deň poručiteľovej smrti právnu osobnosť alebo právnickú osobu 
založenú jeho obstaraním pre prípad smrti, ktorá vznikne najneskôr do jedného 
roku po jeho smrti. V záujme predídenia vzniku rodinného zverenstva, zveren
ské nástupníctvo zanikne v momente, keď sa dedičstva ujme prvý z takýchto 
nástupcov (§ 1515 ods. 1). V tomto smere sa ObčZ líši od ABGB, ktorý umož
ňoval, aby sa zverenské nástupníctvo k hnuteľným veciam vzťahovalo až na 
druhého nástupníka, ktorý nebol poručiteľov súčasník. Pri nehnuteľných ve
ciach len na prvého nástupníka (§ 612 ABGB). Zverenský nástupca musí byť, 
rovnako ako aj predný dedič, dedičsky spôsobilý, a to v okamihu, kedy sa stáva 
dedičom. Zatiaľ čo predný dedič musí byť dedičsky spôsobilý už v okamihu 
poručiteľovej smrti. Následný dedič je stále dedičom poručiteľa a nie predného 
dediča. Preto následný dedič dedí to, čo zanechal poručiteľ prednému dedičovi 
a nie to, čo predný dedič nadobudol inak. Vychádzajúc už z prvorepublikovej 
judikatúry a opierajúc sa o právnu úpravu ObčZ (§ 1496) môžeme dospieť  
k záveru, že keďže povolanie dediča je poručiteľovým výlučne osobným právom, 
nie je možné prenechať určenie zverenského nástupcu prednému dedičovi. Pra
vidlo § 1480 sa vzťahuje aj na zverenského nástupcu, ktorý sa svojho dedičského 
práva, ktoré má ešte len vzniknúť, môže len zriecť a nemôže ho previesť ani  
s ním nijak naložiť. Dôvodom zverenského nástupníctva, teda daným casus 
substitutionis, bude najčastejšie smrť predného dediča. Ďalej je možné povolať 
zverenského nástupcu aj na „určité iné prípady“. Môže nimi byť nastanie dolo
ženého času alebo splnenie podmienky. Takými sa môže napríklad rozumieť 
dovŕšenie 18. roku života (keď predný dedič dovŕši 18 rokov, dedičstvo pripad
ne zverenskému nástupcovi). Ak by však predný dedič zomrel skôr, než nastane 
tento casus substitutionis, pripadne jeho pozostalosť vrátane poručiteľovho 
imania jeho dedičom, ktorí sú povinní v prípade nastania tohto casus substitu
tionis danú pozostalosť, ktorá je predmetom zverenského nástupníctva, odo
vzdať následnému dedičovi. Predpokladá sa, že poručiteľ tým, že osobu povolal 
za zverenského nástupcu, nechcel túto osobu vylúčiť z dedenia pre prípad, že by 
sa predný dedič dedičom nestal. Ak by sa totiž predný dedič dedičom nestal 
(napríklad z dôvodu, že neprežil poručiteľa), nedošlo by k zverenskému nástup
níctvu, aj keď je zrejmé, že poručiteľ počítal s následným dedičom v prípade 
dedenia. Z tohto dôvodu zákon v súlade so štandardnými úpravami v zveren
skom nástupníctve zahŕňa aj všeobecné náhradníctvo (§ 1512 ods. 1 veta druhá). 
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Čiže zverenský nástupca nadobudne dedičstvo ako náhradník. Následný dedič 
sa stane náhradníkom aj v prípade, ak poručiteľ nepovolal dediča predného 
alebo neexistujú zákonní dediči alebo žiadni z týchto dedičov nededia  
a dedičstvo by inak pripadlo štátu. Ak by však poručiteľ nepovolal predného 
dediča, ale zanechal zákonného dediča, tento by sa stal predným dedičom, tak 
ako som napokon uviedla už vyššie. Predným dedičom nemôže byť štát,  
nakoľko by to popieralo princíp zachovania majetku v súkromnej sfére, a za 
predného dediča nemôže byť považovaný správca pozostalosti, ktorý by pozo
stalosť spravoval, kým nastane dôvod, pre ktorý následný dedič prevezme po
zostalosť, aj keď na to nájdeme v odbornej literatúre aj opačný názor. Prvore
publiková judikatúra stanovila, že zverenské nástupníctvo zahŕňa všeobecné 
náhradníctvo len vtedy, ak to neodporuje vôli poručiteľa, inými slovami ak po
ručiteľ stanoví inak, zverenský nástupca nenadobudne dedičstvo ako náhradník. 
Z toho dôvodu, že inštitúty všeobecného náhradníctva a zverenského nástup
níctva sú pomerne blízke, ObčZ zavádza výkladové pravidlo stanovujúce, že ak 
nevieme zistiť, či poručiteľ povolal náhradníka alebo zverenského nástupcu, 
považuje sa jeho nariadenie za povolanie náhradníka (1512 ods. 2). Účelom 
tohto pravidla je predísť situácii, že by bol takýto prejav vôle považovaný za 
zdanlivý pre svoju neurčitosť. Predný dedič je vlastníkom poručiteľovho imania, 
no jeho vlastnícke právo je svojím spôsobom oslabené a môžeme povedať, že je 
obmedzené na práva a povinnosti požívateľa (§ 1521). Tomuto vlastníckemu 
právu chýba jeden z jeho najvýznamnejších znakov, a to právo s vlastníctvom 
voľne nakladať (za predpokladu, že poručiteľ nezveril prednému dedičovi právo 
s dedičstvom voľne nakladať). Predný dedič má právo majetok držať, užívať  
a brať z neho plody a úžitky. Konkrétne mu prislúcha právo užívať vec pre vlast
nú potrebu a potrebu svojej domácnosti, brať z veci plody a úžitky, právo na 
pravidelné aj mimoriadne výnosy a právo na to, aby mu zverenský nástupca 
prispel na to, čo plnil na poručiteľove dlhy alebo neopomenuteľnému dedičovi 
na povinný diel. Predný dedič má ale aj veľké množstvo povinností, medzi kto
ré napríklad patrí: preberá všetky závady, ktoré na veci viazli, vec udržuje  
v stave, v akom ju prevzal, pri výkone práv šetrí podstatu veci, hradí udržiavacie 
náklady alebo nesie náklady, bez ktorých by sa nedosiahlo plodov a úžitkov atď. 
Ak by zverenský nástupca nesúhlasil so spôsobom, akým predný dedič užíva vec 
(napríklad preto, že predný dedič ju neužíva so starostlivosťou riadneho hospo
dára), ktorá prináša plody alebo úžitky a je súčasťou dedičstva, môže sa obrátiť 
na súd (§ 1523). Súd určí spôsob a rozsah hospodárenia a požívania veci tak, 
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aby nedochádzalo k jej znehodnocovaniu. Pre úplnosť uvádzam, že ak by pred
ný dedič prekročil rámec práv a povinností požívateľa, nástupca má právo, keď 
dedičstvo nadobudne, domáhať sa voči nemu náhrady škody. Ak je právo pred
ného dediča obmedzené na práva a povinnosti požívateľa (teda poručiteľ mu 
nezveril právo s dedičstvom voľne nakladať), nemôže majetok bez súhlasu  
zverenského nástupcu, ktorý musí byť daný vo forme verejnej listiny, nijak  
scudzovať (úplatne alebo bezúplatne vlastnícke právo prevádzať) alebo zaťažo
vať (a to či už právom vecným alebo obligačným). V prípade, že je povolaných 
viac následných dedičov, bude pravdepodobne nutné získať súhlas všetkých. 
Jeho povinnosťou je majetok uchovať pre nástupcu. Jediná možnosť ako by 
predný dedič mohol pozostalosť scudziť alebo zaťažiť (bez súhlasu zverenského 
nástupcu), by bolo na úhradu poručiteľových dlhov, keďže si v tomto prípade 
predný dedič plní svoju zákonnú povinnosť (§ 1521 veta druhá). Typickým prí
kladom môže byť uhradenie poručiteľových dlhov prostredníctvom uzavretia 
zmluvy o pôžičke alebo úvere, z ktorej vyplývajúci dlh je zaistený záložným 
právom na veciach v pozostalosti. V niektorých prípadoch môže byť predný 
dedič nútený pozostalosť scudziť alebo zaťažiť. Ak však zverenský nástupca ne
udelí súhlas so scudzením alebo zaťažením pozostalosti, ObčZ umožňuje pred
nému dedičovi obrátiť sa na súd s návrhom, aby ten tento súhlas nahradil. Súd 
tento súhlas nahradí, ak je to potrebné vzhľadom k starostlivosti riadneho hos
podára (§ 1522 ods. 2). Z hľadiska súhlasu následného dediča bude otázne, ako 
postupovať, keď je následným dedičom povolaná osoba, ktorá ešte neexistuje. 
ABGB tento problém riešil pomocou opatrovníctva nenarodenému nástupcovi. 
Poručiteľ však môže zveriť prednému dedičovi právo voľne nakladať s dedič
stvom (tzv. fideicomissum eius, quod supererit), avšak aj v tomto prípade s ním 
nebude môcť nakladať pre prípad smrti. V takejto situácii pripadne zverenské
mu nástupcovi to, čo do doby nástupníctva z dedičstva ostane (samozrejme 
môže sa stať, že neostane nič). V každom prípade Svoboda pripúšťa aj možnosť, 
že by sa tento prvorepublikový záver takto absolútne neuplatňoval a mohlo by 
dôjsť k posudzovaniu, či predný dedič svoje právo nezneužil s úmyslom zveren
ského nástupcu ukrátiť. V tejto súvislosti stojí za zmienku, že Všeobecný ob
čiansky zákonník obsahoval výkladové pravidlo stanovujúce, že ak je zverenské 
nástupníctvo vyslovené neurčite, bude vykladané tak, aby dedičova voľnosť na
kladať s vlastníctvom bola čo najmenej obmedzená (§ 614 ABGB). Spravidla, ak 
existoval spor, či vôbec ide o zriadenie zverenského nástupníctva, bolo vhod
né rozhodnúť o jeho neexistencii (okrem prípadu, ak by druhá možnosť,  
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pripadajúca do úvahy, znamenala menšie obmedzenie dediča). Ak sme si istí, že 
ide o zverenské nástupníctvo, ale nevieme, o ktorý prípad ide, tak bolo potreb
né uznať ten, ktorý spôsobuje menšiu viazanosť dediča. Občiansky zákonník 
však toto výkladové pravidlo neprevzal. Ak sa zverenské nástupníctvo týka 
nehnuteľného alebo iného majetku, podliehajúceho zápisu do verejného zozna
mu, zapíše sa do neho vlastnícke právo predného dediča a aj informácia o exis
tencii zverenského nástupníctva (§ 1524 ods. 1 veta prvá). Toto opatrenie slúži 
na ochranu následného dediča, ale aj na ochranu tretích osôb. Ak by predný 
dedič učinil kroky, ktoré by marili alebo obmedzovali práva nástupcu bez ná
stupcovho súhlasu, teda najmä ak by dedičstvo scudzil alebo zaťažil, bude závi
sieť či zaťažená alebo scudzená vec, jej vlastník a aj zverenský nástupca sú zapí
saní do verejného zoznamu. Ak áno, bude toto právne jednanie zo zákona 
neúčinné (§ 1524 ods. 1). Neúčinnosť bude len smerom k osobe nástupcu, voči 
ostatným osobám bude takéto jednanie plne účinné. Ak ide o majetok nezapí
saný vo verejnom zozname, nástupca má právo domáhať sa relatívnej neúčin
nosti (§ 1524 ods. 2). 273 V tejto súvislosti je potrebné spomenúť, že nástupca 
môže požiadať predného dediča o zostavenie inventáru všetkého, čo dedením 
nadobudol (§ 1520 ods. 1 veta prvá). Toto jeho právo vyplýva z faktu, že zve
renský nástupca nemusí mať detailný prehľad, čo je súčasťou dedičstva a čo teda 
nadobudne aj on sám. K formálnym a obsahovým náležitostiam tohto inventá
ru sa odvolávam na § 1520 ods.1 ObčZ. Zverenský nástupca môže taktiež poža
dovať, aby bol inventár spísaný treťou osobou vo forme verejnej listiny (§ 1520 
ods. 2). Náklady na zostavenie inventáru idú k tiaži dedičstva (§ 1520 ods. 3).  
V prípade, že v pozostalosti nie sú prostriedky na úhradu nákladov inventáru, 
pravdepodobne pôjdu k tiaži predného dediča, keďže jemu je uložená povinnosť 
inventár zostaviť. Zverenské nástupníctvo zaniká: 1) nadobudnutím imania 
prvým zverenským nástupcom, ktorý nebol poručiteľovým súčasníkom (§ 1515 
ods. 1); 2) uplynutím sto rokov od smrti poručiteľa, a to aj keď nariadil jeho 
dlhšie trvanie (§ 1515 ods. 2 veta prvá). Po uplynutí sto rokov sa teda nemôže 
dedičstva ujať už ďalší zverenský nástupca. Z tohto pravidla však existuje vý
nimka, v prípade ak poručiteľ povolá dediča, ktorý je jeho súčasníkom, a stano
ví mu zverenského nástupcu, ktorý má nadobudnúť dedičstvo až smrťou tohto 
dediča. V tomto prípade zverenské nástupníctvo zaniká, až keď prvý zverenský 
nástupca nadobudne dedičstvo, aj keby to bolo po uplynutí 100 rokov od smrti 
poručiteľa (§ 1515 ods. 2 veta druhá); 3) ak nie je žiaden zo zverenských nástup
cov (§ 1516). Môže sa stať, že síce dedičstvo nenadobudol posledný poručiteľom 
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predvídaný nástupca, no žiadny ďalší z nástupcov už nie je dedičsky spôsobilý, 
nie je nažive alebo dedičstvo odmietol. V takejto situácii posledný zverenský 
nástupca zostáva ako poručiteľov dedič vlastníkom poručiteľovho imania a zve
renské nástupníctvo ďalej zaniká; 4) ak nenastane prípad, pre aký bolo zveren
ské nástupníctvo zriadené (§ 1516). Typickým príkladom bude, ak poručiteľ 
stanoví, že dedičstvo má na zverenského nástupcu prejsť v prípade splnenia 
určitej podmienky. Ak teda podmienka nenastane, zverenské nástupníctvo za
niká. Obdobne to môže byť aj v prípade, ak je za dediča povolaná osoba, ktorá 
v dobe smrti poručiteľa ešte neexistuje, čo je obdoba povolania dediča s odkla
dacou podmienkou, že sa narodí živý; 5) v prípade, že poručiteľ zriadi zverenské 
nástupníctvo svojmu neplnoletému dieťaťu nespôsobilému obstarávať pre prí
pad smrti, a to nadobudne poručiteľskú spôsobilosť, zanikne zverenské nástup
níctvo v rozsahu povinného dielu (§ 1517). Ide o prípad, kedy poručiteľ povolá 
zverenského nástupcu svojmu narodenému, ale ešte neplnoletému dieťaťu, kto
ré je mladšie než 15 rokov a nenadobudlo plnej svojprávnosti (ako som už 
uviedla vyššie ten, kto dovŕšil 15 rokov a nenadobudol plnú svojprávnosť, môže 
obstarať pre prípad smrti vo forme notárskeho zápisu, a teda má určitú poruči
teľskú spôsobilosť). V tomto prípade musíme vychádzať z § 1644 ods. 2. Z pra
vidla, že k nariadeniam poručiteľa, ktoré obmedzujú povinný diel sa neprihlia
da. Avšak kým dané neplnoleté dieťa nenadobudne poručiteľskú spôsobilosť, 
takéto poručiteľove nariadenie nepredstavuje obmedzenie povinného dielu, ke
ďže dané dieťa s dedičstvom nemôže nakladať pre prípad smrti. Môžeme pove
dať, že dovŕšením 15 roku veku dieťaťa dôjde k zániku zverenského nástupníc
tva čo do povinného dielu. Z toho vyplýva, že následný dedič musí zanechať 
prednému dedičovi povinný diel; 6) ak bolo nariadené dieťaťu poručiteľa v dobe, 
kedy nemalo potomka, ale toto dieťa zanechá potomka spôsobilého dediť  
(§ 1518). Predpokladá sa, že cieľom poručiteľa bolo, aby jeho imanie ostalo  
v rodine a v súkromnej sfére. Ak by jeho dieťa malo potomkov v dobe spisova
nia závetu, poručiteľ by nepovolal zverenského nástupcu. Teda je rozhodujúce, 
či v okamihu smrti poručiteľovho dieťaťa toto dieťa zanechá dedičsky spôsobi
lého potomka. Ak áno, zverenské nástupníctvo zaniká. Rovnaké pravidlo sa 
uplatní aj na ostatných potomkov, ktorí nemajú v dobe zriadenia zverenského 
nástupníctva potomka (§ 1518 veta druhá). Aj v tomto prípade môže poručiteľ 
prejaviť vôľu, že zverenské nástupníctvo takto nezaniká; 7) ak bolo zriadené 
plnoletej osobe (čo je rozdiel oproti dôvodu zániku zverenského nástupníctva 
pod bodom 5), ktorá nemá spôsobilosť obstarať pre prípad smrti z dôvodu  
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obmedzenia vo svojprávnosti, ktorá však opäť túto spôsobilosť nadobudne, aj 
keď len prechodne (§ 1519). Keďže hlavným účelom nariadenia zverenského 
nástupníctva v tomto, ako aj v ostatných prípadoch bude zamedzenie prechodu 
majetku poručiteľa do verejnej sféry, v prípade, že dedič nadobudne spôsobilosť 
obstarať pre prípad smrti, tento dôvod zaniká, keďže dedič o pozostalosti môže 
obstarať sám. Prihliadajúc k § 1527 môžeme povedať, že postačuje faktické 
uzdravenie dediča. No iba faktické uzdravenie môže spôsobovať spory medzi 
predným a následným dedičom, ktorého nástupníctvo zaniká. Ak dôjde k na
dobudnutiu len obmedzenej spôsobilosti obstarať pre prípad smrti (napríklad 
tým, že osoba je oprávnená nakladať s prostriedkami do čiastky 30 000 Kč), tak 
dôjde taktiež len k čiastočnému zániku zverenského nástupníctva, a to práve  
v rozsahu nadobudnutej spôsobilosti. Zákon súčasne v tomto ustanovení pou
žíva výraz „zanikne svěřenské nástupnictví navždy“, čím naznačuje, že ani po 
ďalšom stratení spôsobilosti sa fideikomisárna substitúcia neobnoví. Ak by sa 
tak stalo, poručiteľ by musel novým obstaraním pre prípad smrti znovu nariadiť 
zverenské nástupníctvo. Je potrebné pripomenúť, že poručiteľ môže odvrátiť 
takýto zánik zverenského nástupníctva tým, že prejaví inú vôľu. Z procesného 
hľadiska bude zverenské nástupníctvo špecifické určitým dvojitým pozostalost
ným konaním. V prvom rade bude prejednávaná pozostalosť po poručiteľovi  
a takisto otázka zverenského nástupníctva. Len čo nastane predvídaný okamih, 
ktorým sa ukončí odsunutie dedičského práva následného dediča, dôjde  
k druhému prejednaniu pozostalosti za účelom potvrdenia nadobudnutia de
dičstva následnému dedičovi (§ 194 ZŘS). K momentu, keď nastane tento pred
vídaný okamih, sa taktiež vzťahujú účinky rozhodnutia, teda nadobudnutie 
vlastníckeho práva následným dedičom.5

Zverenecké nástupníctvo v Nemecku 

Tak ako v prípade mnohých iných právnych inštitútov v nemeckom práve, aj 
fideikomisárnu substitúciu (BGB používa v nadpise príslušného oddielu pojem 

„ustanovenie následného dediča“) charakterizuje veľmi podrobná právna úprava, 
ktorá je obsiahnutá v ustanoveniach § 2100 až 2146 BGB. 

Vzťah náhradníctva a fideikomisárnej substitúcie rieši BGB obdobne 
ako česká právna úprava, teda v pochybnostiach má prednosť náhradníctvo.  

5 TIMKOVÁ, B.: Právny inštitút závetu Univerzita Karlova v Prahe Právnická fakulta, s. 7182, 
2016
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Ustanovenia § 2104 a 2105 BGB stanovujú pre prípad absencie menovania kon
krétneho dediča zo závetu (ak poručiteľ určí len následného dediča) alebo ná
sledného dediča (ak poručiteľ určí, že závetnému dedičovi má patriť dedičstvo 
len po určitý čas) poručiteľom, že v takom prípade za dediča zo závetu alebo za 
následného dediča treba považovať dedičov zo závetu. Zákon pamätá aj na situ
ácie, keď poručiteľ neustanoví konkrétny okamih prechodu dedičstva na násled
ného dediča. Vo všeobecnosti v takom prípade dedičstvo prejde na následného  
dediča okamihom smrti dediča zo závetu, avšak v prípade, keď následným dedi
čom je fyzická osoba ešte nežijúca alebo právnická osoba ešte neexistujúca, oka
mihom prechodu dedičstva je narodenie fyzickej osoby alebo vznik právnickej 
osoby. Najdlhšie trvanie účinnosti fideikomisárnej substitúcie je v porovnaní  
s českou úpravou podstatne kratšie. Vo všeobecnosti menovanie následného de
diča stratí účinnosť po uplynutí 30 rokov od smrti poručiteľa s výnimkou dvoch 
prípadov: ak prechod na následného dediča je podmienený udalosťou, ktorá je 
spojená s osobou dediča zo závetu alebo následného dediča a táto osoba v čase 
smrti poručiteľa žije alebo ak následným dedičom má byť súrodenec dediča zo 
závetu alebo súrodenec následného dediča, ktorý sa ešte nenarodil. 

Ustanovenia § 2110 a 2111 BGB upravujú rozsah majetku, ktorý prechádza 
na následného dediča. Ak nie je výslovne určené, na následného dediča prejde 
aj majetok, o ktorý sa zvýšil dedičský podiel dediča zo závetu v dôsledku akres
cencie, nie však o majetok, ktorý dostal formou vecného odkazu. Na následného 
dediča prechádza všetko, čo dedič zo závetu nadobudne z dedičstva, ďalej všet
ko, čo dostane ako náhradu za zničenie, poškodenie alebo odcudzenie takých 
vecí a všetko, čo získa za veci alebo peniaze nadobudnuté dedením po poruči
teľovi. Dedič zo závetu však nie je povinný vydať výnosy z dedičstva.

Podľa § 2112 BGB dedič zo závetu je vo všeobecnosti oprávnený disponovať 
zdedenými vecami aj bez súhlasu následného dediča, ak osobitné ustanovenia 
nehovoria niečo iné. Výnimkou z tohto pravidla sú prevody nehnuteľností a lodí 
(vrátane lodí ešte nedokončených), akékoľvek bezodplatné prevody vlastníc
keho práva a nároky zabezpečené záložným právom. Opatrenie v exekučnom 
konaní alebo v insolvenčnom konaní vedenom proti dedičovi zo závetu je neú
činné voči následnému dedičovi, ak môže byť ním podstatne zhoršené právne 
postavenie následného dediča, okrem prípadu, ak veriteľ má pohľadávku aj voči 
následnému dedičovi. Následný dedič je však povinný udeliť súhlas so scudze
ním, ak je to potrebné na riadnu správu dedičstva, predovšetkým za účelom 
splnenia dlhu, ktorý zaťažuje dedičstvo.
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Obdobne ako v českej právnej úprave, aj v BGB je obsiahnutá povinnosť 
dediča zo závetu zostaviť inventár vecí nadobudnutých dedením na žiadosť ná
sledného dediča. Pred prechodom dedičstva na následného dediča znáša vý
davky spojené s bežnou údržbou vecí dedič zo závetu, je však oprávnený žiadať 
náhradu za zhodnotenie týchto vecí nad rámec údržby alebo si ponechať tieto 
investície (samozrejme za predpokladu, že sú od veci oddeliteľné). Následný 
dedič má podľa ustanovení § 2127 a 2128 BGB pred prechodom dedičstva na 
neho právo žiadať informácie o stave dedičstva od dediča zo závetu a v prípade, 
keď v dôsledku správania sa dediča zo závetu alebo jeho nepriaznivej finančnej 
situácie má dôvodné obavy, že jeho právne postavenie sa môže zhoršiť, má prá
vo žiadať zábezpeku od dediča zo závetu.

Ustanovenia § 2130 až 2135 BGB upravujú právne vzťahy medzi dedičom 
zo závetu a následným dedičom po okamihu, keď nastane prechod dedičstva 
na následného dediča. Dedičovi zo závetu vznikne povinnosť odovzdať de
dičstvo následnému dedičovi a na požiadanie zostaviť správu o hospodárení  
a odovzdaní. Dedič zo závetu nie je zodpovedný za bežné opotrebovanie vecí, 
je však zodpovedný za to, ak bral úžitky a plody z vecí vo väčšej ako v obvyklej 
miere. Je povinný uhradiť aj hodnotu veci, ktorú sám zužitkoval. Je však dôležité 
podotknúť, že poručiteľ podľa ustanovenia § 2136 BGB svojím závetom môže 

„oslobodiť“ dediča zo závetu od (taxatívne vymenovaných) zákonných povin
ností a obmedzení, čím je daná veľká voľnosť závetcu vopred určiť právne vzťahy 
medzi dedičom zo závetu a následným dedičom. 

Aj následnému dedičovi prináleží právo dedičstvo odmietnuť, a to od mo
mentu smrti poručiteľa. V prípade odmietnutia dedičstva následným dedičom 
dedič zo závetu ostáva dedičom „na dobu neurčitú“, ak niečo iné nevyplýva  
z vôle poručiteľa.

Ustanovenia § 2144 až 2146 BGB napokon upravujú zodpovednosť dediča 
zo závetu a následného dediča za dlhy poručiteľa. Platí, že za dlhy zodpovedá 
aj následný dedič, pričom jeho zodpovednosť je ohraničená majetkom, ktorý 
nadobudol následným dedením vrátane jeho prípadných nárokov voči dedičovi 
zo závetu. V rozsahu, v akom následný dedič nezodpovedá za dlhy poručiteľa, 
sa zachová zodpovednosť dediča zo závetu. Dedič zo závetu je zároveň povinný 
upovedomiť veriteľov poručiteľa o tom, že nastal prechod dedičstva na násled
ného dediča. 
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Zverenecké nástupníctvo v Maďarsku 
Nový maďarský Občiansky zákonník (zákon č. V z roku 2013) vychádza zo 

zásady, že poručiteľovi prináleží právo určiť dediča majetku len jednorazovo 
a o ďalšom osude takto testovaného majetku má po jeho smrti rozhodovať už 
dedič tohto majetku. Ustanovenie § 7:28 maďarského Občianskeho zákonníka 
napriek tomu pripúšťa dva prípady, kedy poručiteľ môže menovať následné
ho dediča. V prvom prípade môže poručiteľ určiť, že majetok, ktorý zanechal  
svojej manželke/manželovi, po jej smrti má prejsť na iného dediča, pričom prá
vo závetného dediča na odplatné scudzenie takéhoto majetku nie je dotknuté.  
V druhom prípade ide o tzv. substitutio pupillaris, ktoré bolo známe už aj  
v rímskom práve. Poručiteľ môže určiť, že v prípade smrti dediča zo závetu, kto
rý sám nie je spôsobilý zriadiť závet, má majetok prejsť na následného dediča. 
Povolanie za následného dediča však stráca platnosť okamihom, keď dedič zo 
závetu nadobudne spôsobilosť zriadiť závet.

V obidvoch prípadoch teda právnou udalosťou, ktorá vyvolá prechod ma
jetku na následného dediča, môže byť výlučne smrť dediča zo závetu. Menova
nie následných dedičov pre prípad smrti dediča zo závetu, ktorým je pozostalý 
manžel, je akousi náhradou za výrazne oklieštené vdovské užívacie právo (ktoré 
patrí pozostalému manželovi už len vo vzťahu k spoločnému bytu manželov) –  
poručiteľ týmto môže zabezpečiť napríklad to, aby majetok, ktorý zanecháva 
svojej manželke, po jej smrti prešiel na jeho deti a nie napr. na deti manželky  
z iného manželstva. 

Keďže zrejme budú ojedinelé prípady, keď sa poručiteľ rozhodne menovať 
následného dediča, maďarský zákonodarca osobitne neupravil vzťahy medzi 
dedičom zo závetu a následným dedičom a právo dediča zo závetu disponovať 
majetkom, ktorý je zaťažený fideikomisom, tiež vymedzil len veľmi stručne.

Zverenecké nástupníctvo  
a jeho miesto v legislatívnych zámeroch ako návrhoch rekodifikácií OZ

Ako už bolo povedané v úvode, väčšina legislatívnych snách v rámci rekodi
fikácie občianskeho zákonníka 6 a dedenia počítala so zvedením staronového 
inštitútu zvereneckého nástupníctva do právneho poriadku SR. 

6 V rokoch 1996 – 1998 na čele s prof. Karolom Plankom, následne prof. Ján Lazar a JUDr. Jaromír 
Svoboda v rokoch 1999 – 2002 – sa nezavŕšil legislatívny proces ale bol vypracovaný nový návrh 
rekodifikačnej komisie pod vedením prof. Petra Vojčíka, v rokoch 2006 – 2009 vypracovaný 
nový návrh rekodifikačnej komisie pod vedením prof. Jána Lazara, v rokoch 2013 – 2015 pod 
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V zmysle legislatívneho zámeru z r. 2009 7 sa malo pri úprave náhradníctva 
vychádzať z rozsahu úpravy inštitútu všeobecného náhradníctva platnej na na
šom území do roku 1950.

O všeobecnom náhradníctve, aj keď nie je takto v OZ pomenované, je mož
né v súčasnosti uvažovať v zmysle ustanovenia § 477 OZ, keď požiadavke zá
kona ustanoviť dediča zodpovedá aj možnosť ustanoviť náhradného závetné
ho dediča, čo nemožno považovať za podmienku podľa § 478 OZ, ktorá by 
bola bez právnych následkov. V prípade všeobecného náhradníctva by sa teda 
v prípade smrti dediča ešte pred smrťou poručiteľa, konalo po smrti poručiteľa  
s jeho „náhradníkom“, pričom túto skutočnosť by súdny komisár zistil ešte po
čas predbežného prejednania dedičstva a následne by tento „náhradný“ dedič 
bol účastníkom konania. Ak by došlo ku strate dedičskej spôsobilosti, alebo by 
dedič odmietol dedičstvo počas konania o dedičstve, nastupoval by počas ko
nania o dedičstve na jeho miesto opäť tento náhradný dedič.

Fideikomisárna substitúcia, ak by bola zavedená, by predpokladala smrť 
predného dediča, resp. prípad predpokladaný v závete poručiteľa. V konaní  
o dedičstve by vystupoval ako účastník predný dedič. V prípade smrti predného 
dediča by majetok nadobúdal zverenecký nástupca predpokladaný v závete. Ak 
by tomuto zvereneckému nástupcovi pripadol po prednom dedičovi majetok 
určený ešte v závete poručiteľa, v tejto časti by podľa nášho názoru, podobne 
ako pri ostatných inštitútoch, súdny komisár vyšetril platnosť fideikomisárnej 
substitúcie a v prípade bezchybností potvrdil dedičstvo zvereneckému nástup
covi.1

Legislatívny zámer z r. 2009 pomerne precízne reagoval na potrebu spo
ločnosti pri nakladaní s majetkom pre prípad smrti, keď zakotvil tento inšti
tút do pripraveného znenia rekodifikácie dedenia nasledovne: Poručiteľ môže 
ustanoviť, že dedičstvo má prejsť po smrti dediča na zvereneckého nástupcu 
ako následného dediča. Dokonca už ustanovenie náhradníka subsumoval pod  

vedením doc. Dulaka, v rokoch 2015 – 2020 vypracovaný nový návrh rekodifikačnej komisie 
pod vedením prof. Mareka Števčeka, ktorý fideikomis nenavrhoval.

7 Legislatívny zámer z r. 2009, 4. Najmenej inštitucionálnych zmien malo priniesť navrhované rieše
nie v oblasti dedenia. Predpokladala sa ďalšia modernizácia dedičského práva ktorá sa mala preja
viť najmä v posilnení slobody konania poručiteľa pri dedení zo závetu. Navrhovalo sa zaradiť do 
úpravy inštitút zrieknutia sa dedičstva, odkazu, dedičského náhradníctva a vykonávateľa závetu. 
Vyjadrila sa potreba tiež obnoviť dedičskú zmluvu ako ďalší dedičský titul. Inak týmto zámerom 
navrhovaná úprava dedičského práva obsahovala v porovnaní s platným právnym stavom celý rad 
nových ustanovení, ktoré doterajšie v zásade prevzaté inštitúty doplňujú, vylepšujú a precizujú. 
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zvereneckého nástupcu : Ustanovenie za zvereneckého nástupcu sa považuje aj 
za ustanovenie za náhradníka.

Právne postavenie zvereneckého nástupcu ešte za života predného dediča by 
sa posilnilo: Ak o to požiada zverenecký nástupca, zostaví dedič bez zbytočného 
odkladu a za jeho prítomnosti v písomnej forme inventár všetkého, čo dedením 
nadobudol. Zostavenie inventára musí mať formu notárskej zápisnice. Náklady 
na zostavenie sa započítavajú do trov konania o dedičstve. Bolo by na poruči
teľovi, teda závetcovi či by umožnil závetnému (prednému) dedičovi aj právo 
právnej dispozície s majetkom, ktorý bol predmetom závetu alebo nie, resp. 
len so súhlasom zvereneckého nástupcu: Ak nezveril poručiteľ pri ustanovení  
zvereneckého nástupníctva dedičovi právo s dedičstvom voľne nakladať, je vlast-
nícke právo dediča k tomu, čo nadobudol dedením, ako aj k tomu čo nadobu-
dol náhradou za zničenie, poškodenie alebo odňatie vecí z dedičstva, obmedzené 
právom a povinnosťou užívateľa. To neplatí, ak je vec z dedičstva predaná alebo 
zaťažená za účelom úhrady dlhov poručiteľa. Ak nezveril poručiteľ pri ustanove-
ní zvereneckého nástupníctva dedičovi právo s dedičstvom voľne nakladať, môže 
dedič predať alebo zaťažiť veci z toho, čo nadobudol dedením, len so súhlasom 
zvereneckého nástupcu. Súhlas vyžaduje formu notárskej zápisnice.

Nároky zvereneckého nástupcu ale aj právna istota tretích osôb by sa tiež 
zabezpečila : Ak sa zapisuje vec a jej vlastník do verejného registra, zapíše sa do 
verejného registra aj zverenecké nástupníctvo. Ak sú vec a zverenecké nástupníctvo 
do verejného zoznamu zapísané a ak naloží dedič s vecou, ktorú nadobudol z de-
dičstva, spôsobom mariacim alebo obmedzujúcim práva zvereneckého nástupcu, 
bez toho aby s  tým zverenecký nástupca súhlasil, nemá to voči zvereneckému 
nástupcovi právne účinky.

Ak sa nezapisuje vec a  jej vlastník do verejného registra a ak naloží dedič 
s vecou, ktorú nadobudol z dedičstva, spôsobom mariacim alebo obmedzujúcim 
práva zvereneckého nástupcu, bez toho aby s tým zverenecký nástupca súhlasil, 
má zverenecký nástupca právo domáhať sa podľa ustanovení o relatívnej neplat-
nosti, aby súd určil, že právny úkon dediča nemá voči zvereneckému nástupcovi 
právne účinky.6

Ako vyplývalo z legislatívneho zámeru z r. 2009, bolo pravdepodobné, že  
v budúcnosti možno očakávať zmeny aj v dedičskom práve. Pri zavádzaní  
(staro)nových dedičských inštitútov by sa malo vychádzať jednak z práv
nej úpravy existujúcej v minulosti, jednak z právnych úprav v zahraničí,  
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predovšetkým nemeckej, ktorá podľa nášho názoru predstavuje podrobnú  
a kvalitnú úpravu nielen v oblasti dedičského práva. Za povšimnutie určite stojí 
aj česká úprava, kde rekodifikácia súkromného práva vyústila do prijatia nové
ho OZ, účinný od 1. januára 2014. Nakoľko práce rekodifikačnej komisie ešte 
stále nie sú ukončené, nemožno vylúčiť právnu úpravu niektorých ďalších inšti
tútov dedičského práva hmotného, avšak ani ich zredukovanie.1

Posledný a súčasný návrh rekodifikácie dedičského práva z r. 2022 z dielne 
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky8 si za jedno z východísk vybral 
práve Rozšírenie poručiteľovej slobody, ktorá sa má prejaviť najmä v možnosti 
ustanoviť následníctvo (zverenecké nástupníctvo, fideikomisárna substitúcia) 
pri dedení aj odkazoch., inšpirácie a navrhované zmeny.

Za základný dôvod súčasnej rekodifikácie, s čím sa ako praktizujúci notár 
plne stotožňujem, označil však skutočnosť, že súčasná úprava nedokáže poskyt
núť vyhovujúce riešenia otázok, ktoré dnešný zložitý život prináša. Na rozdiel 
od súčasného stavu Návrh preferuje závetné a zmluvné dedenie ako dôsledok 
preferencie individuálnej autonómie. Tento dôsledok sa prejaví vo viacerých 
smeroch, napr. pri prirastaní uvoľnených podielov pri dedení zo závetu, ak je 
závetným dedením vyčerpaná celá alebo skoro celá pozostalosť.

Inšpiračnými zdrojmi tohto návrhu sú najmä návrh uhorského Občianske
ho zákonníka z r. 1900 ako aj švajčiarska a poľská úprava. V menšej miere je 
návrh inšpirovaný nemeckou a českou úpravou.

Následníctvo (zverenecké nástupníctvo, fideikomisárna substitúcia) sa v sú
lade s legislatívnym zámerom vlády zavádza preto, že si ju dnešný život vyžaduje 
a náhradné riešenia (napr. rodinná nadácia, zriadenie užívacieho práva k de
dičstvu vo forme odkazu alebo renta tiež vo forme odkazu) nie sú vždy vhod
né alebo plnohodnotné. Následníctvo má význam najmä vtedy, ak chce napr. 
manžel zanechať celú pozostalosť manželke, no nechce, aby ju po jej smrti dedil 
jej prípadný nový manžel alebo jej deti, ktoré nie sú jeho potomkami. Preto 
pre prípad jej smrti ustanoví následného dediča. Ešte potrebnejšie sa však ná
sledníctvo javí pri osobách so zdravotným postihnutím, ktoré nebudú schopné 
zriadiť závet pre prípad svojej smrti. V takomto prípade pribúdajú požiadavky 
rodičov, aby mohli ustanoviť dediča pre prípad smrti ich postihnutého dieťaťa,  
a to z obavy, aby dedičstvo nepripadlo zákonným dedičom dieťaťa či ako odúmrť 

8 Od r. 2020 prebiehajú rekodifikačné práce MS SR v dvoch pracovných skupinách: v skupine pre 
rekodifikáciu občianskeho práva pod vedením JUDr. Milana Hlušáka.
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štátu. Častou požiadavkou je aj zriadenie následníctva pri bezdetnom potom
kovi, kde poručiteľ nemá záujem, aby dedičstvo po smrti potomka prešlo na 
jeho zákonných dedičov, prípadne na štát ako odúmrť, zároveň však chcú, aby 
potomok dedičstvo počas svojho života plne užíval. Aby sa však následníctvo 
neurčovalo na príliš dlhé obdobie, Návrh ho obmedzuje tak, že k nemu musí 
dôjsť do 30 rokov po smrti poručiteľa, ibaže by následný alebo predný dedič  
v čase smrti poručiteľa žil alebo bol počatý a dožil sa aj následného dedenia. 
Nepreberá sa tak dlhá 100ročná doba prijatá v českej úprave.

V rámci rekodifikácie sa tomuto inštitútu venoval Tretí oddiel v § 4855 
(Ustanovenie následníctva § 48 Podstata následníctva § 49 Ustanovenie násled
níctva § 50 Viacerí následní dedičia a postupné následníctvo § 51 Neurčenie 
následného dediča § 52 Neurčenie predného dediča § 53 Vzťah náhradného  
a následného dedenia § 54 Obnovenie práv § 55 Zánik následníctva).

Záver
Ako najvýraznejšiu iniciatívu a súčasne stále aktuálny návrh vnímam ten  

z r. 2009 v podobe doplnenia nových ustanovení OZ a to zakotvením náhrad
níctva napr. v § 477a a zvereneckého nástupníctva v § 477b.

Dôvod znovuzavedenia inštitútu zvereneckého nástupníctva tak ako vyplý
va zo súčasného rekodifikačného návrhu považujem za ozaj aktuálny ba až na
liehavý. Cieľová skupina závetcov tak ako je uvedená v tomto návrhu je ozaj tou, 
ktorá oslovuje notárov pri spisovaní ich závetov, presne s takými požiadavkami 
ustanovenia zvereneckého nástupcu, či už sú tými závetcami manžel a manžel
ka, rodičia či opatrovníci nespôsobilých osôb či len majetnejší závetcovia, ktorí 
chcú chrániť ich majetok aj pre ďalšie generácie.
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niesť navrhované riešenie v oblasti dedenia. Predpokladala sa ďalšia mo
dernizácia dedičského práva ktorá sa mala prejaviť najmä v posilnení slo
body konania poručiteľa pri dedení zo závetu. Navrhovalo sa zaradiť do 
úpravy inštitút zrieknutia sa dedičstva, odkazu, dedičského náhradníctva  
a vykonávateľa závetu. Vyjadrila sa potreba tiež obnoviť dedičskú zmluvu 
ako ďalší dedičský titul. Inak týmto zámerom navrhovaná úprava dedič
ského práva obsahovala v porovnaní s platným právnym stavom celý rad 
nových ustanovení, ktoré doterajšie v zásade prevzaté inštitúty doplňujú, 
vylepšujú a precizujú. 

8. Od r. 2020 prebiehajú rekodifikačné práce MS SR v dvoch pracovných 
skupinách: v skupine pre rekodifikáciu občianskeho práva pod vedením  
JUDr. Milana Hlušáka.
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Succession contracts

Abstrakt:
Dedičská zmluva je staronovým inštitútom súkromného práva, ktorý sa 

okrem práva vyspelých krajín Západnej Európy uplatňoval aj v práve platnom 
na území Slovenska. Po roku 1950 až dodnes však právna úprava tohto najsil
nejšieho dedičského titulu v právnej úprave absentuje. Popri historických aspek
toch sa príspevok zaoberá otázkami de lege ferenda, ktoré sa týkajú vymedze
nia dedičskej zmluvy, jej povahy, formy, procesu uzatvárania dedičskej zmluvy, 
zákonnými obmedzeniami uzatvárania dedičských zmlúv, podmienkami v de
dičských zmluvách, neplatnosťou či konverziou tohto špecifického kontraktu, 
otázkami možných dispozícií s majetkom, ktorý tvorí predmet dedičskej zmlu
vy za života alebo pre prípad smrti ako aj zrušením povinností, ktoré vyplývajú 
z  tohto dedičského titulu. Bokom nezostávajú ani otázky uzatváranie dedič
ských zmlúv medzi manželmi ako aj vplyv rozvodu, resp. vyhlásenia manželstva 
za neplatné vo vzťahu k platnosti dedičskej zmluvy uzavretej medzi bývalými 
manželmi.

Jedným zo staronových inštitútov, o ktorých znovuzavedení sa pri príprave 
nového Občianskeho zákonníka v Slovenskej republike v rámci právnej úpravy 
dedenia uvažuje, je i privilegovaný závet. Ide o inštitút dedičského práva, ktoré 
poznalo už rímske právo a dodnes ho poznajú mnohé zahraničné právne úpra
vy. Takúto formu závetu poznala i naša právna úprava v minulosti. V príspevku 
sa snažíme poukázať na prítomnosť tohto inštitútu v právnej úprave dedenia 
vo vybraných fázach vývoja dedičského práva na našom území v minulosti. Po
ukázať na právnohistorické korene a dôvody tohto inštitútu považujeme, naj
mä v období rekodifikácie súkromného práva a príprav nového Občianskeho 
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zákonníka, ktorého neodmysliteľnou súčasťou je i právna úprava dedenia, za 
potrebné a aktuálne.

Kľúčové slová: Kodifikácia súkromného práva, nový slovenský Občiansky zá
konník, zmluvná voľnosť poručiteľa, dedičské zmluvy, forma, obsah, obmedze
nia dedičských zmlúv, uzatváranie dedičských zmlúv, zánik práv a povinností, 
dedičské zmluvy medzi manželmi, testament.

Abstract: 
Succession contract as an inheritance title is not an entirely new concept of 

private law since it was well known not only by legal orders of the Western Eu
ropean countries, but also by the Slovak one. However, since 1950 until now the 
Slovak legislation does not recognise this “strongest” inheritance title. Taking  
account of its historical features this paper will analyse de lege ferenda legal 
questions touching upon the topic of definition of succession contract, of its 
nature and form; of process of its conclusion; legal limitations relating to the 
conclusion of succession contract; conditions contained therein; invalidity and 
conversion of such contracts; issues concerning inter vivos and mortis causa 
disposal of assets covered by the succession contract; as well as termination 
of obligations ensuing from such inheritance title. Attention will also be paid 
to the conclusion of succession contracts between spouses as well as to the re
percussions of divorce or of declaration of invalidity of a marriage towards the 
already concluded succession contract between the formerly married couple. 

One of the reemerged legal instruments, the reintroduction of which is ba
ing considered during the preparation of the new Civil Code in the Slovak Re
public as part of the legal regulation of inheritance, is the privileged will. It is 
a part of inheritance law, which was already known in Roman law and is still 
known in many foreign legal regulations. This form of will was also recognized 
by our legislation in the past. In the article, we try to point out the presence 
of this instrument in the legal regulation of inheritance in selected phases of 
the development of inheritance law in our territory in the past. We consider it 
necessary and timely to point out the legalhistorical roots and reasons for this 
instrument, especially in the context of the recodification of private law and the 
preparation of the new Civil Code, an integral part of which is also the legal 
regulation of inheritance.
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Key words:  Private Law Codification; New Slovak Civil Code; Contractual 
Freedom of the Decedent; Succession Contracts; Form, Content, 
Limitations in Succession Contracts; Conclusion of Succession 
Contracts; Extinguishment of Rights and Obligations; Succession 
Contracts Concluded between Spouses, Testament.

Dedičská zmluva

1. Dedičská zmluva mala v minulosti svoje pevné miesto v právnej úprave oby
čajového práva, ktoré platilo do roku 1950 aj na území Slovenska.1 Pri prvej 
kodifikácii socialistického občianskeho práva však bola z osnovy Občian
skeho zákonníka z roku 1950 bez náhrady vypustená. Tento stav pretrváva 
dodnes, a to napriek tomu, že paradigmy typické pre kodifikácie socialistic
kého práva (vrátane práva dedičského) vykonané v rokoch 1950 a 1964 už 
dávno neplatia.2 Popri dedení zo závetu a zo zákona, bude dedičská zmluva 
vždy predstavovať najsilnejší dedičský titul. Všetky tri dôvody dedenia budú 
môcť pôsobiť po prijatí a nadobudnutí účinnosti nových civilných kódexov 
aj vedľa seba. Úprava v tomto zmysle musí byť vždy koncipovaná tak, aby 
jednoznačne vyjadrovala pomyselnú stupnicu dedičských dôvodov. Preto 
konkurenciu dedičských titulov rieši zákon. Inak povedané, ak uplatňuje 
právo na dedičstvo viacero osôb a ak si odporujú, odkáže súd toho z dedi
čov, ktorého právny dôvod je slabší, aby svoje menej pravdepodobné právo  
(§ 175k ods. 2 OSP) uplatnil žalobou na súde. K podaniu žaloby na súde 
proti dedičovi, ktorý sa opiera o dedičskú zmluvu odkáže súd každého de
diča zo závetu alebo zo zákona. Proti dedičovi opierajúcemu sa o testament 
sa zasa odkáže k podaniu žaloby každý zákonný dedič. Postup súdu pri pre
jednávaní dedičstva v prípadoch, keď rozhodnutie o dedičskom práve závisí 
od zistenia sporných skutočností bude v podrobnostiach riešiť pripravovaný 
nový zákon o civilnom nesporovom súdnom konaní.

2. Rímske právo nepoznalo dedičskú zmluvu. Rimania akcentujúci vo svo
jom súkromnom práve silného jednotlivca, zásadne vylučovali v úprave 
dedenia akékoľvek prvky zmluvnej reštrikcie testovacej voľnosti poručiteľa. 
Zriadiť testament sa od ranného vývoja dedičského práva, t. j. pred vyše  

1 Všeobecná časť dôvodovej správy k OZ z roku 1950 hovorí jasne o zmene funkcie dedičského 
práva. 

2 Všeobecná časť dôvodovej správy k OZ z roku 1950. 
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2 000 rokmi, nepovažovalo len za právo ale aj prvoradú mravnú povinnosť 
každého Rimana. Jej opomenutie predstavovalo vážnu spoločenskú ujmu  
a znesvätenie kultu rodiny. Aj preto posledná vôľa poručiteľa vyjadrená v zá
vete požívala v antickom Ríme priam posvätnú úctu. Z uvedených dôvodov 
ju právnici rešpektovali až do krajnosti, a to aj za cenu extenzívneho výkladu 
(favor testamenti).3 Tieto tradície sa v európskom kontinentálnom právnom 
udržujú a možno ich v čiastkových pohľadoch pozorovať dodnes. Vo vzťa
hu k dedeniu na základe zmluvy sa napr. taliansky Codice civile stavia stále 
negatívne. V ustanovení čl. 458 ods. 1 zakotvil generálny zákaz uzatvárania 
akýchkoľvek dedičských dohôd.
Právnu možnosť záväzne určiť dedičskú postupnosť zmluvou, a to ešte za 
života poručiteľa pre prípad smrti, si vynútili potreby hospodárskeho života 
akcentujúce zásadu autonómie vôle pri nakladaní s majetkom, a to nielen 
počas života, ale aj pre prípad smrti. Viaceré z kodifikácií občianskeho prá
va 19. a 20. storočia (napr. rakúsky ABGB z roku 1811, francúzsky Code 
Civil z roku 1804, nemecký BGB z roku 1896, švajčiarsky ZGB z roku 1907, 
frankofónny Qubeck CCQ z roku 1990 a iní) tieto potreby zohľadnili a de
denie zo zmluvy zakotvili do svojich zákonníkov. Rakúsky model dedenia zo 
zmluvy pripúšťa jej uzavretie v sprísnenej forme výlučne manželom, even
tuálne aj snúbencom, za predpokladu uzavretia manželstva. Obsah zmlu
vy sa vyčerpáva najmä povolaním jednej strany druhou stranou za dediča 
alebo odkazovníka, alebo vzájomné povolanie sa oboch manželov za dedi
ča alebo odkazovníka. Naproti tomu tvorcovia nemeckého BGB a neskôr 
aj švajčiarskeho ZGB sa rozhodli pre úpravu dedičskej zmluvy, v ktorej sa 
okruh zmluvných partnerov poručiteľa nijako neobmedzuje a nevyhradzuje 
sa iba voči manželom.4 Slovenská osnova – podobne ako nová česká práv
na úprava (§ 1582 a n. NOZ) – sa hlási de lege ferenda k širšiemu konceptu 
zmluvných dedičov, nakoľko preferuje úpravu dávajúcu poručiteľovi čo naj
širšiu možnosť výberu zmluvného dediča (napr. syn, dcéra, manželka, sused, 
spolupracovník, právnická osoba).
Potreba dedičskej zmluvy podľa nášho názoru pretrváva aj v súčasných pod
mienkach. Jej opodstatnenie možno demonštrovať na príklade živnostníka 

3 BARTOŠEK, M. Dějiny římského práva ve třech fázích jeho vývoje. Praha : Academia. 1988,  
s. 182 a n. 

4 Nemecký BGB upravuje dedičskú zmluvu v §§ 2274 až 2302. Švajčiarsky ZGB v čl. 512 a n. 
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vlastniaceho životaschopnú rodinnú firmu. Živnostník má manželku a tri 
deti, z nich najstarší syn pracuje v rodinnej firme, mladšie dcéry študujú na 
vysokej škole. Živnostník plánuje, že jeho podnik raz prevezme syn, kto
rý zúročí mnohoročné úsilie a skúsenosti rodiny z podnikateľskej činnosti. 
Syn však dostáva aj iné lukratívne ponuky, najmä zo zahraničia, v ktorom 
už pôsobil. Skôr ako ich syn odmietne, chce, aby ho otec ustanovil ako de
diča podnikového majetku. Toho možno dosiahnuť iba dedičskou zmluvou, 
ktorou možno zaviazať dcéry, aby sa vzdali svojho zákonného nároku na 
povinný diel. Súčasne budú finančne kompenzované tým, že im priamo, ale
bo prostredníctvom odkazov určia v dedičskej zmluve iné majetkové aktíva 
poručiteľa.

3. Pri bližšom pohľade na dedičskú zmluvu zaujme jej osobitná povaha. Pre
línajú sa v nej pravidlá týkajúce sa zmlúv a pravidlá týkajúce sa závetného 
dedenia. Z tohto pohľadu ide špecifický právny inštitút, v ktorom pri nie
ktorých otázkach vystupuje do popredia jeho obligačná povaha, v iných zasa 
povaha dedičskoprávna. Ide o dvojstranný právny úkon – záväznú zmluvu –  
uzavieranú zmluvnými stranami. Účel a sila takejto zmluvy sa vyčerpáva 
najmä v jej záväznosti pre zmluvné strany. Na rozdiel od testamentu, ktorý 
môže poručiteľ kedykoľvek zmeniť, doplniť či odvolať, je dedičská zmluva 
rovnako ako každá iná zmluva „právnym putom“ zakladajúcim vzájomné 
práva a povinnosti zmluvných strán a preto nie je možné ju jednostranne 
zmeniť alebo zrušiť. Účinnosť dedičskej zmluvy je časovo viazaná na mo
ment smrti poručiteľa. Táto skutočnosť má za následok, že existencia platne 
uzavretej dedičskej zmluvy, ktorá je zároveň dedičským titulom zmluvného 
dediča, vôbec nebráni poručiteľovi, aby až do svojej smrti voľne dispono
val so svojim majetkom, ktorý tvorí predmet zmluvy. Zmluvný dedič preto 
nemá žiadne subjektívne právo, aby po smrti poručiteľa obdržal pozostalosť 
v stave, v akom bola v čase uzavretia dedičskej zmluvy. Ochrana zmluvného 
dediča sa v právnych poriadkoch spravidla zužuje len na prípady darovania 
s úmyslom poškodiť zmluvného dediča. Inak povedané, zmluvný dedič sa 
bude môcť dovolávať neúčinnosti darovacej zmluvy alebo závetu poručite
ľa, ktorý poručiteľ zriadil bez súhlasu zmluvného dediča, teda s úmyslom, 
ktorý je nezlučiteľný s účelom už existujúcej dedičskej zmluvy. Dovolanie sa 
neúčinnosti však zostáva problematické, pokiaľ konštrukcia dedičskej zmlu
vy neprizná zmluvnému dedičovi žiadny konkrétny majetkový nárok, o čo 
by mohol oprieť svoje právo. Podľa judikatúry nemeckých súdov zmluvný 
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dedič alebo zmluvný odkazovník nie sú po uzavretí dedičskej zmluvy nosi
teľmi subjektívneho majetkového práva čakateľskej povahy viaznúceho na 
majetku tvoriacom predmet dedičskej zmluvy. Ich postavenie je právne ne
vyjasnené, nakoľko sa odvíja od púheho výhľadu a nie skutočného právneho 
nároku na nadobudnutie majetku. V takejto situácii je nanajvýš otázne, či 
by zmluvný dedič uspel počas života poručiteľa so svojou žalobou, aby napr. 
obdarovaný vydal za života poručiteľa darovanú vec späť. Po smrti poruči
teľa by zmluvný dedič mohol uplatniť relatívnu neúčinnosť darovania, resp. 
mohol by sa domáhať vydania bezdôvodného obohatenia v prípade odplat
nej dedičskej zmluvy, avšak otáznou sa stane iná skutočnosť, t. j. či mu zo
stala zachovaná lehota na uplatnenie žaloby. Na druhej strane nie je zmluv
nému dedičovi ani zmluvnému odkazovníkovi odopreté právo odmietnuť 
dedičstvo. Pokiaľ poručiteľ spíše závet bez súhlasu zmluvného dediča, dedič
ská zmluva sa nezruší, nakoľko je voči závetu silnejším dedičským titulom. 

4. Napriek zmiešanej povahe dedičských zmlúv, prináleží právna úprava tohto 
inštitútu z hľadiska systematiky civilného kódexu viac do časti venovanej 
dedičskému právu. Na podporu takéhoto zaradenia sa argumentuje najmä 
tým, že dedenie zo zmluvy predstavuje popri testamente a zákonnom de
dení najsilnejší právny dôvod dedenia a teda jeho význam je v úprave dede
nia kardinálny. V zahraničí však nachádzame aj iné, modifikované prístupy 
k systematike, povahe či faktickej prípustnosti problematiky dedičských 
zmlúv. Tak napr. francúzsky Code civil z  roku 1804, vyznačujúci sa špe
cifickou systematikou, upravuje dedičské právo v prvom a druhom titule 
svojej III. knihy. V čl. 893 v časti pojednávajúcej o darovaní a testamentoch 
umožňuje nakladanie s majetkom, a to vo forme darovania alebo závetu. 
Zákonné možnosti zmluvného nakladania s majetkom pre prípad smrti v ci
vilnom kódexe sú však výrazne modifikované judikatúrou. Preto sa v praxi 
pripúšťa, aby sa darovacia zmluva uzavrela s podmienkou, že obdarovaný 
prežije darcu. Prípustné sú dokonca aj také zmluvy, v ktorých je vydanie 
predmetu daru časovo posunuté po smrti darcu, dokonca sú prípustné da
rovacie zmluvy mortis causa s výsostne obligačnými účinkami. Osobami 
zaviazanými na vydanie daru alebo na prevod vlastníctva k predmetu daru 
sú v takýchto prípadoch dedičia poručiteľa.

5. Forma dedičskej zmluvy je kogentne ustanovená zákonom. Právne poriadky 
ju vždy viažu na formu verejnej listiny, teda v našich pomeroch notárskeho  
zápisu, do ktorého vtelia svoju vôľu osobne prítomné zmluvné strany.  
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Požiadavka spísania dedičskej zmluvy vo forme notárskeho zápisu je plne 
odôvodnená tak z pohľadu právnej istoty, ako aj jasnosti a budúcej publicity 
majetkových pomerov uzatváraných pre prípad smrti. Notársky zápis tiež 
zaručí, že prejavy vôle spíše notár ako osoba znalá práva, že účastníci dedič
skú zmluvu uzatvorili osobne, že poručiteľ mal plnú spôsobilosť na právne 
úkony podľa všeobecnej časti Občianskeho zákonníka. Ak je poručiteľ ob
medzený vo svojej spôsobilosti na právne úkony, zrejme bude postačovať, 
aby dedičskú zmluvu uzavrel alebo záväzkok z nej zmenil vždy so súhlasom 
opatrovníka. Rovnako ako v prípade zriadenia testamentu, zákon vyžaduje 
osobné konanie, čo znamená, že poručiteľ sa pri tomto úkone nemôže dať 
zastúpiť zástupcom. Musí konať sám a osobne. Dedičská zmluva, ktorá ne
obsahuje zákonom predpísané formálne náležitosti je ničotná. Nič na tom 
nemôže zmeniť ani dodatočné schválenie opatrovníka alebo dodatočné na
dobudnutie spôsobilosti na právne úkony. Aj ničotný právny úkon dedičskej 
zmluvy môže za určitých okolností obstáť ako platný závet, pokiaľ spĺňa 
formálne a obsahové náležitosti závetu. Nikdy nie však ako dedičská zmluva. 

6. Obsah dedičskej zmluvy sa viaže najmä na povolanie dediča a povolanie 
odkazovníka. Ich uvedenie v listine ešte nemusí definitívne znamenať že 
sa jedná o zmluvne záväzné dojednania a nie o jednostranné prejavy vôle 
poručiteľa, ktoré samy o sebe zmluvnú záväznosť nemajú. Preto bude po
trebné, aby notári, pokiaľ možno v čo najväčšej miere poučili účastníkov 
zmluvy, že zmluvná viazanosť ich prejavov vôle nastáva iba tam, kde bola 
v zmluve výslovne uvedená. Inak sa vystavujú riziku, že prípadná interpre
tácia vôle kontraktačných strán, nebude viesť k záveru o zmluvnej viazanosti 
ich vôľových prejavov. Rovnako nemožno opomenúť fakt, že listine v ktorej 
absentuje akékoľvek záväzné zmluvné dojednanie sa prizná povaha dedič
skej zmluvy (nanajvýš ide o testament). Zmluva, ako dvojstranný právny 
úkon sa totiž vždy posudzuje podľa obsahu samotný názov dedičská zmluva 
zmluvnú viazanosť nenahradzuje. Zrejme chvíľu potrvá, kým sa judikatúra 
našich súdov po zakotvení nových inštitútov dedičského práva vysporiada 
s otázkami zmluvnej viazanosti tak účastníkov zmluvy ako aj tretích osôb, 
resp. s otázkami, či interpretácia vôle strán alebo záujem strán na tom, že 
zmluvné dojednanie nebude odvolané, zakladá presvedčivé argumenty na 
potvrdenie domienky viazanosti vôle.5

5 Rozdiely v nemeckej judikatúre sú najmä v chápaní zmluvného dediča a tretej strany.
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7. Povolanie za dediča alebo odkazovníka môže byť v dedičskej zmluve odplat
né alebo bezodplatné a predmetom dedičskej zmluvy môže byť podľa kon
krétneho právneho poriadku celý poručiteľov majetok, alebo len jeho časť. 
Až prax potvrdí, či sa budú v budúcnosti využívať viac odplatné, resp. bez
odplatné dedičské zmluvy. V prípade bezodplatnej zmluvy je otázna po
hnútka poručiteľa, nakoľko ťažko predpokladať, že sa bez vážneho dôvodu 
rozhodne doživotne zaviazať. Zmluvný dedič v podstate nič neriskuje a ani 
nič nemôže stratiť, keďže vlastníkom poručiteľovho majetku sa stane až mo
mentom jeho smrti. Na druhej strane sme už zdôraznili, že poručiteľa zmlu
va neobmedzuje v práve nakladať so svojim majetkom počas celého svojho 
života. Pokiaľ teda predá nehnuteľnosť po uzavretí dedičskej zmluvy, je to 
jeho právo a nie je v ňom nijako obmedzený. Jediným obmedzením je tiež 
spomínaná možnosť domáhať sa neúčinnosti takýchto prevodov v prípade 
úmyslu poškodiť zmluvného dediča, resp. v prípade spísania závetu bez sú
hlasu zmluvného dediča. Na druhej strane nemožno nevidieť, že obligačná 
povaha dedičskej zmluvy nevylučuje uplatnenie všeobecných ustanovení 
o zmluvách a o právnych úkonoch tak, ako je to bežné pri kúpnej zmluve, 
darovacej zmluve, zámennej zmluve a pod. Z uvedeného vyplýva, že zmluv
ný dedič má nástroje, ktorými si v prípade dohody zmluvných strán môže 
v dedičskej zmluve vymieniť predkupné právo, zriadenie záložného práva 
k nehnuteľnosti alebo iný spôsob zabezpečenia. 
Osobitné motívy uzavretia dedičskej zmluvy budú zrejme spájané s odplat
ným povolaním zmluvného dediča v dedičskej zmluve. Ustanovenie také
hoto dediča poručiteľom môže slúžiť k zabezpečeniu už poskytnutého ale
bo v budúcnosti poskytovaného plnenia zmluvným partnerom. Dedičská 
zmluva sa potom javí ako „zmluva nedôvery a záruka potrieb“. 6 Napriek 
vzájomnému plneniu z oboch strán zmluvy však podľa nášho názoru ne
môže ísť o synalagmatický právny pomer. Zásada voľnosti poručiteľa pri 
voľbe dediča je totiž nezlučiteľná s tým, aby sa poručiteľ v zmluve niekomu 
zaviazal pre prípad svojej smrti v súvislosti s jeho protiplnením.
Niektoré právne poriadky ustanovujú, že dedičskou zmluvou nemožno po
volať dediča k celej pozostalosti. Tak napr. nový český Občiansky zákonník 
limituje v § 1585 rozsah majetku, ktorý je možné určiť dedičskou zmluvou 
za predmet dedičstva. Platí, že najmenej jedna štvrtina pozostalosti musí  

6 Pozri Lange, HEINRICH, KUCHINKE, KURT. Erbrecht. Munchen : C.H. Beck, 2001, s. 339.



39

Dedičská zmluva. Privilegovaný závet

zostať voľná, aby zostala pre poručiteľa k ďalšej voľnej dispozícii. Pokiaľ sa 
tak určí majetok vo väčšom rozsahu, bude dedičská zmluva v tejto časti ne
platná, nakoľko automaticky dôjde k pomernému kráteniu majetku pozosta
losti tak, aby dedičskou zmluvou bolo možné zanechať zmluvnému dedičovi 
len majetok, ktorý nepresiahne hodnotu ¾ pozostalosti. Táto konštrukcia sa 
opiera o tradíciu prevzatú z rímskeho dedičského práva vo vzťahu k legátom 
prevyšujúcim ¾ pozostalosti poručiteľa (tzv. Falcidiánska kvarta). Podľa lex 
Falcidia (okolo roku 40 p. n. l.), všetky odkazy prevyšujúce ¾ pozostalosti 
boli ipso iure neplatné, pričom dedičom musela vždy zostať voľná k testova
niu aspoň jedna štvrtina pozostalosti. Uvedené riešenie je riešením tradič
ným, jeho nevýhodou však je, že ak by chcel poručiteľ zanechať zmluvnému 
dedičovi aj štvrtinu, ktorú nemôže subsumovať pod režim dedičskej zmluvy, 
musí tak urobiť na základe závetu. To bude samozrejme finančne na ťarchu 
zmluvného dediča. Rovnako nie vždy bude pri takomto riešení pre zmluv
ného dediča výhodné dediť na základe zmluvy ¾ každej veci, napr. každého 
kusu majetku patriaceho do pozostalosti, pokiaľ sa podiely určia pomerom 
cien jednotlivých vecí patriacich do pozostalosti.

8. Nová právna úprava sa bude musieť vysporiadať s prípadmi odovzdania 
majetku zo strany poručiteľa na zmluvného dediča už za svojho života. V zá
ujme právnej istoty bude potrebné rozsah takto špecifikovaného odovzdáva
ného majetku podchytiť presným súpisom vo forme verejnej listiny. Potom 
bude možné ďalej určiť režim ďalšieho novo nadobudnutého majetku poru
čiteľa, resp. majetku, ktorý nebol spísaný. Tento voľný majetok zrejme nebu
de súčasťou dedičskej zmluvy, čo však nie je vylúčené, pokiaľ sa tak zmluv
né strany dohodnú. Rovnako bude možné zakotviť do osnovy pravidlo, že 
pokiaľ sa uskutočnilo odovzdanie majetku ešte za života zmluvného dediča, 
prechádzajú práva a povinnosti z dedičskej zmluvy na dediča zmluvného 
dediča. Aj toto pravidlo by však malo mať dispozitívnu povahu a nemusí 
vylúčiť osobitné dojednanie zmluvných strán.

9. Osobitný druh dedičskej zmluvy predstavuje dedičská zmluva uzavretá me
dzi manželmi. Na rozdiel od iných dedičských zmlúv, kde jedna osoba a jed
na strana zmluvy je vždy poručiteľ a tretia osoba ako druhá strana je dedi
čom sa v dedičskej zmluve medzi manželmi manželia vzájomne povolávajú 
za dedičov. S ohľadom na prijatú koncepciu právnej úpravy sa môžu usta
novenia dedičskej zmluvy medzi manželmi aplikovať aj na právne pomery 
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snúbencov (za predpokladu, že uzatvoria manželstvo) a eventuálne aj re
gistrovaných partnerov. Podľa novej českej právnej úpravy, takáto dedičská 
zmluva nezaniká rozvodom manželstva, pokiaľ nebolo dohodnuté niečo iné 
(§ 1593 ods. 1). To znamená, že je na manželoch, aby si upravili majetkový 
režim aj pre eventuálneho prípad zániku manželstva rozvodom. Pokiaľ tak 
v dedičskej zmluve neurobia, platí všeobecná úprava zákona, ktorá v súlade 
s prevažujúcou tradíciou vychádza z toho, že zmluva sa rozvodom neruší. 
Zákon dáva možnosť rozvedeným manželom, aby sa obrátili na súd s návr
hom na zrušenie dedičskej zmluvy. Pokiaľ by to však znamenalo majetkovú 
ujmu toho z manželov, ktorý nespôsobil rozvrat manželstva a ktorý s roz
vodom nesúhlasil, súd návrh zamietne a manželská zmluva zostane naďalej 
v platnosti. Pri spisovaní manželských dedičských zmlúv sa preto bude javiť 
ako účelné čo najpodrobnejšie poučiť strany o možných právnych násled
koch ich vôľových prejavov. Rovnako v procesnom práve by bolo vhodné, 
aby každé písomné vyhotovenie rozsudku o rozvode manželstva obligatórne 
vo výroku rozsudku výslovne uvádzalo, ktorý z manželov zapríčinil rozvrat 
manželstva.

10. Zrušenie práv a povinností z dedičskej zmluvy predstavuje odstránenie 
účinkov jej záväzných zmuvných dojednaní. V rámci úvah de lege ferenda 
možno rozoznávať najmä nasledovné prípady:
a) dohodu zmluvných strán
b) uplatnenie výhrady jednostrannej zmeny 
c) odstúpenie na základe výhrady v dedičskej zmluve
d) odstúpenie na základe zákona
e) rozhodnutie súdu
f) darovanie poškodzujúce zmluvného partnera
Ad a) Zmluvné strany môžu zrušiť pôvodnú dedičskú zmluvu novou doho

dou o jej zrušení alebo konkludentne uzatvoria novú dedičskú zmluvu, ktorá 
bude v rozpore s pôvodnou. Aj takáto dohoda o zrušení dedičskej zmluvy, resp. 
nová dedičská zmluva musí mať formu verejnej listiny, t. j. notárskeho zápi
su. Podľa nemeckého práva nemusí byť požiadavka notárskej formy dodržaná 
pri zmluvách uzatvorených medzi manželmi. Tu totiž postačuje, aby manželia 
uzavreli nový spoločný testament, ktorý môže byť napísaný aj vlastnou rukou 
jedného z manželov. Naopak, nový český kódex spoločný závet manželov ne
pozná, nakoľko závet je podľa § 1494 ods. 1 vždy právnym jednaním len jednej 
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osoby. Podľa § 1590 však platí, že poručiteľ môže svoje povinnosti vyplývajúce 
z dedičskej zmluvy zrušiť aj zriadením závetu (aj vlastnoručného). K účinnosti 
takéhoto závetu sa vyžaduje súhlas zmluvného dediča. Na rozdiel od závetu 
musí byť súhlas urobený vo forme verejnej listiny. 

Ad b) Zakotvenie výhrady zmeny do obsahu dedičskej zmluvy predstavuje 
právo poručiteľa jednostranne dodatočne meniť, resp. rušiť svoje povinnosti zo 
zmluvy. Podľa nemeckej judikatúry nemusí byť výhrada zmeny výslovná, ale 
postačuje, že z obsahu zmluvy sa dá bezpečne usúdiť, že poručiteľ si dodatoč
nú zmenu dedičskej zmluvy vyhradil. Takéto výhrady budúcich dodatočných 
zmien na základe jednostranných úkonov poručiteľa sa podľa nášho názoru 
nemôžu dotýkať všetkých zmluvných dohovorov. Súdna prax tiež vyžaduje, aby 
aspoň jedno dojednanie nebolo výhradou zmeny dotknuté, čím sa zachováva 
samotná podstata dedičskej zmluvy.

Ad c) a Ad d) Zrušenie dedičskej zmluvy prichádza do úvahy aj pri od
stúpení od dedičskej zmluvy. V nemeckom práve rozoznávame odstúpenie od 
zmluvy na základe výhrady obsiahnutej v dedičskej zmluve (napr. § 2296 BGB), 
alebo na základe dôvodov ustanovených zákonom (napr. § 2333 až 2335 BGB).

Poručiteľ má možnosť, aby si v dedičskej zmluve vyhradil právo, ktoré môže 
byť časovo obmedzené alebo neobmedzené alebo podmienené, jednostranne 
odstúpiť od zmluvy. Originál prejavu vôle, ktorý musí mať predpísanú formu 
verejnej listiny sa musí osobne doručiť zmluvnému dedičovi. Smrť zmluvného 
partnera má za následok, že právo na odstúpenie od zmluvy sa mení na právo 
poručiteľa jednostranne zrušiť dedičskú zmluvu spísaním závetu (§ 2297 prvá 
veta BGB).

Zákonné dôvody odstúpenia od zmluvy sa v nemeckom práve v prvom rade 
viažu na dôvody, ktoré majú pôvod v nedovolenom správaní sa zmluvného de
diča voči poručiteľovi, ktoré by mohli mať za následok odobratie povinného 
podielu, a to v čase po uzavretí dedičskej zmluvy (§ 2294 BGB). Druhú skupi
nu dôvodov, tvorí úzko formulovaná skutková podstata špeciálneho práva na 
odstúpenie od zmluvy (§ 2295 BGB), ktorá sčasti vyvažuje nemožnosť doda
točného vyrovnania sa zmluvných strán z dôvodu, že dedičská zmluva nie je 
svojou povahou synalagmatickým právnym pomerom. Takéto špeciálne právo 
na odstúpenie od dedičskej zmluvy sa striktne viaže na kumulatívne splnenie 
nasledovných skutočností:

 – že poručiteľ urobil povolanie zmluvného dediča výlučne s ohľadom na pro
tiplnenie zmluvného partnera, t. j. išlo o odplatnú dedičskú zmluvu, 
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 – že plnenie zo strany zmluvného dediča muselo byť poskytované nepretržite, 
a to až do momentu smrti poručiteľa,

 – že povinnosť k plneniu bola pred smrťou poručiteľa zrušená, napr. uplatne
ním výhrady na odstúpenie od zmluvy, realizáciou rozväzovacej podmienky 
alebo dodatočnej nemožnosti plnenia. Vady plnenia, omeškanie s plnením 
alebo plnenie zo strany inej osoby, akou bol zmluvný dedič nie je dôvodom 
k odstúpeniu od zmluvy zo strany poručiteľa. 
Ad e) Súdne rozhodnutie o zrušení dedičskej zmluvy alebo jej časti prichá

dza do úvahy, pokiaľ súd vyhovel žalobe napr. z dôvodu omylu, bezprávnej vy
hrážky, či nedodržaní kogentných ustanovení týkajúcich sa povinného podielu. 
Spor z dedičskej zmluvy sa vždy obmedzuje výlučne na zmluvné dojednania 
v nej obsiahnuté. Jednostranné vyhlásenia v dedičskej zmluve nie je možné 
napádať, nakoľko sú kedykoľvek odvolateľné. Osobitosťami sa vyznačuje súdne 
rozhodnutie o zrušení dedičskej zmluvy po rozvode manželstva (pozri vyššie).

Ad f) Darovanie poškodzujúce zmluvného dediča je spravidla jedinou vý
nimkou zo zásady, že záväznosť dedenia zo zmluvy nezahŕňa právne úkony 
inter vivos. Iba pri daroch, ktoré boli robené s úmyslom poškodiť zmluvného 
dediča, sa môže zmluvný dedič po smrti poručiteľa domáhať svojho vydania 
bezdôvodného obohatenia voči obdarovanému. Postavenie zmluvného dediča 
je počas života poručiteľa veľmi slabé, nakoľko nie je nositeľom žiadneho sub
jektívneho čakateľského majetkového práva. Tento stav judikatúra toleruje, ak 
sa totiž preukáže, že poručiteľ sledoval darovaním svojho majetku aj iný cieľ, 
napr. podporu obdarovaného, zmluvný dedič zostáva spravidla bez ochrany, 
okrem ak by preukázal, že tento motív bol voči úmyslu obmedziť jeho práva 
úplne zanedbateľný. Súdna prax tiež skúma, či úmysel poškodiť zmluvného de
diča je naplnený aj vtedy, ak základom pre sporné darovania je vlastný záujem 
poručiteľa, napr. obava o vlastné finančné zaopatrenie v starobe.

Privilegovaný závet

1. Jedným zo staronových inštitútov, o ktorých znovuzavedení sa pri príprave 
nového Občianskeho zákonníka v SR v rámci právnej úpravy dedenia uva
žuje, je i privilegovaný závet. Ide o inštitút dedičského práva, ktorý poznalo 
už rímske právo7 a dodnes ho poznajú mnohé zahraničné právne úpravy. 
Takúto formu závetu poznala aj naša právna úprava dedenia v minulosti.

7 Dedenie zo závetu bolo v Ríme oveľa rozšírenejšie a rozhodne sa uplatňovalo častejšie než dedenie 
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S možnosťou za určitých podmienok a v určitých mimoriadnych situáci
ách zriadiť privilegovaný závet rátalo aj uhorské dedičské právo. V období 
feudálneho uhorského práva najprv konkrétne šľachtické dedičské právo. 
Staré feudálne uhorské právo nebolo jednotným, bolo právom stavovským, 
to znamená, že šľachtic, mešťan a poddaní podliehali rôznym právnym po
riadkom. Preto sa v tomto období rozlišovalo šľachtické, meštianske a pod
danské dedičské právo, ktoré poznalo zákonné dedenie a dedenie podľa 
posledného poriadku. Pri zákonnom dedení, ktoré sa opieralo o zákon alebo 
o obyčajové právo, a nie o vôľu poručiteľa, sa utvorili dedičské triedy, takže 
sa rozoznávalo: dedenie potomkov, dedenie predkov, dedenie bočných prí
buzných, dedenie manželky a dedenie fišku. Pri dedení podľa posledného 
poriadku (posledným poriadkom bol právny úkon poručiteľa, ktorý pred
stavoval opatrenie poručiteľa o svojom majetku pre prípad jeho smrti) uhor
ské právo rozlišovalo medzi viacerými druhmi tzv. posledných poriadkov 
ako úkonov mortis causa, t. j. závetom, dedičskou zmluvou, darovaním pre 
prípad smrti a kodicilom.8

zo zákona, ktoré prichádzalo do úvahy, iba keď zomrelý nezanechal závet (testament). S rozkve-
tom Rímskej ríše stala sa základom dedenia slobodná vôľa zomrelého, t. j. sloboda závetom určiť 
dediča (závetná sloboda), a zákonom určení dedičia prichádzali do úvahy len vtedy, ak zomrelý 
nezanechal po sebe platný závet. Závet bol jedným z najdôležitejších právnych úkonov, ktoré 
rímsky občan robil. Dedenie zo závetu malo nielen prednosť, ale aj prevahu nad dedením zo 
zákona. Malo to taký veľký sociálny dôsledok a význam, že právnici sa všetkými prostriedkami 
usilovali zachrániť závetnú dispozíciu, ak závetu hrozila neplatnosť alebo neúčinnosť, a teda ak 
sa črtala možnosť dedenia zo zákona (favor testamenti). Závet bol osobitným druhom právneho 
úkonu, ktorý charakterizovala jednostrannosť prejavu vôle, prísne osobná povaha závetu, veľmi 
prísna formálnosť (jej nedodržanie znamenalo neplatnosť závetu), úkon mortis causa bol účinný 
až v momente smrti (dovtedy ho poručiteľ mohol kedykoľvek odvolať a zmeniť). Forma závetu 
sa v priebehu spoločenského vývoja menila. Vytvorila sa jednak forma riadneho závetu, totiž 
prístupného všetkým právnym subjektom, ktoré sa nachádzali v mimoriadnych situáciách. Mi-
moriadne formy závetu boli:

	 −		testamentum in procinctu – poručiteľ-vojak v podmienkach bezprostredného boja prejavil 
svoju poslednú vôľu pred spolubojovníkmi. Podrobne bol známy závet vojaka (testamentum 
militis), pri ktorom sa nevyžadovali nijaké formality, len jasný prejav poslednej vôle – ústne 
alebo písomne;

	 −	vidiecky závet (testamentum ruri conditum);
	 −		závet v čase moru (testamentum tempore pestis conditum) bol tiež poklasický závet, ktorý 

mohli dosvedčiť aj osoby neprítomné (nemuseli byť prítomné odrazu) pri písaní a nebolo ich 
treba sedem.

 Viď: REBRO, K. 1980. Rímske právo. Bratislava: Obzor, 1980, s. 249–251.
8 GÁBRIŠ, T. 2014. Dočasné súdne pravidlá Judexkuriálnej konferencie z r. 1861. Bratislava: Wol-

ters Kluver, s. r. o., 2014, ISBN 978-80-8078-601-4, s. 130 a nasl.
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Závet (testament) ako forma posledného poriadku bol jednostranný právny 
úkon poručiteľa, ktorý musel spĺňať určité obsahové a formálne náležitos
ti. Pôvodne bola forma závetov (testamentov) upravená zásadami recipo
vanými z rímskeho a kanonického práva. Až zák. čl. XXVII/1715 upravil 
formálne náležitosti testamentov, pričom rozlišoval náležitosti spoločné 
a náležitosti osobitné podľa jednotlivých druhov testamentov.9 Testamen
ty sa rozlišovali podľa stavu poručiteľa (šľachtické, meštianske, poddanské), 
pretože pre príslušníkov stavov boli predpísané rôzne formy testovania.10
Darovanie pre prípad smrti a dedičská zmluva predstavovali dvojstranný 
právny úkon pre prípad smrti. Dedičskú zmluvu ako darovanie pre prípad 
smrti mohli platne uzavrieť ktorékoľvek dve plne spôsobilé osoby. Dedičskú 
zmluvu uzatvárali poručiteľ a niektorý z dedičov a upravovali ňou práva 
a povinnosti tohto dediča na čas po smrti poručiteľa.
Ako už bolo uvedené, najstaršie právo poznalo aj kodicil (codicillus) ako 
posledný poriadok doplňujúci alebo vedľajší k závetu, tak ako ho poznalo 
recipované rímske právo, ktoré cirkevné súdy v tejto oblasti zovšeobecnili 
a udomácnili. Formálne náležitosti kodicilu priblížil zákonný čl. XXVII/1715 
formálnym náležitostiam závetov natoľko, že aj pre kodicil predpísal všetky 
obsahové a formálne náležitosti stanovené pre testament. Rozdiel bol len 
v počte potrebných svedkov a v tom, že v kodicile bolo možné disponovať 
len určitou menšou časťou majetku.11 Ďalší podstatný rozdiel medzi ko
dicilom a závetom spočíval v tom, že kým závet bol jednostranným práv
nym úkonom, ktorým poručiteľ určoval dediča, kodicil bol jednostranným 
právnym úkonom, ktorý obsahoval iný pokyn pre prípad smrti zriaďovateľa 
kodicilu, ako je ustanovenie dediča (napríklad pokyn dedičovi určenému 
v závete, aby istý predmet z dedičstva odovzdal tretej osobe).
V ďalšom texte sa budeme snažil poukázať najmä na dedenie podľa posled
ného poriadku, s osobitným zreteľom na možnosti a podmienky zriaďovať 

9 K náležitostiam závetu (testamentu) patrili spôsobilosť zriadiť testament – vek 12 rokov, zdravý 
rozum, spôsobilosť dediť, pravá, vážna a slobodná vôľa a dispozičné právo s majetkom. Svedkovia 
museli byť zásadne toho istého stavu ako poručiteľ. Testament bol platný len vtedy, keď boli splnené 
jeho predpísané obsahové a formálne náležitosti, a aj po smrti poručiteľa sa plnili podmienky jeho 
účinnosti.

10 LUBY, Š.–FAJNOR, V.–ZÁTURECKÝ, A. 1935. Nástin súkromného práva platného na Slovensku 
a Podkarpatskej Rusi. Praha: Všehrd, č. 17, r. 1935, s. 86.

11 SVOBODA, E. 1921. Dědické právo. Praha, 1921, s. 29.
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privilegovaný závet ako osobitný druh závetu, v jednotlivých fázach vývoja 
právnej úpravy dedenia na našom území v minulosti, ako inštitútu dedičské
ho práva, ktorý naša právna úprava dedenia poznala a umožňovala.
Privilegovaný závet poznalo v prvopočiatkoch len šľachtické právo. Šľachtic
ké dedičské právo bolo upravené v Tripartite, zahŕňalo dedenie zo zákona, 
dedenie podľa posledného poriadku (druh závetu) a umožňovalo sa dediť 
aj z oboch týchto dôvodov súčasne. Prednostné postavenie pritom malo 
dedenie podľa posledného poriadku (dedenie zo závetu). Vyplýva to z toho, 
že podľa zákona sa dedilo len vtedy (t. j. výlučné dedenie zo zákona prichá
dzalo do úvahy), ak poručiteľ nezanechal závet, alebo ak bol tento neplatný, 
prípadne ak dedič dedičstvo odmietol, zriekol sa ho, bol „nehodný“ dediť, 
alebo ho poručiteľ vydedil, alebo poručiteľ síce závet zanechal, ale bol ne
platný. Čiastočné dedenie zo zákona (popri dedení zo závetu) prichádzalo 
do úvahy najmä vtedy, ak sa poručiteľov závet týkal len časti jeho majetku 
alebo závet bol neplatný len sčasti. V takýchto prípadoch sa umožňovalo 
dediť z obidvoch dedičských titulov, pretože neplatila zásada platná v rím
skom práve: nemo pro parte testatus, pro parte intestatus decedere potest (po 
nikom nemožno dediť sčasti na základe závetu a sčasti na základe zákona).
Rozlišoval sa: súkromný šľachtický testament a verejný šľachtický testament. 
Okrem toho sa u šľachticov rozlišovali už aj privilegované závety (podľa 
zák. čl. IX/1830 o majetku zomrelých vojakov), a to v prípadoch hodných 
osobitného zreteľa, ako boli napríklad vojna, búrka na mori alebo epidémia, 
kedy závetca nemusel dodržať všetky formálne náležitosti závetu. Tieto tes
tamenty bolo možné zriadiť ako písomné formou holografnej listiny bez 
svedkov, to znamená tak, že poručiteľ sám vlastnoručne testament napísal 
a podpísal. Výsadné závety mohli byť urobené aj ústne pred dvoma svedka
mi. Privilegované závety však mali iba časovo obmedzenú platnosť, keďže sa 
predpokladalo, že ak závetca nebezpečenstvo prežil, môže už zriadiť riadny 
verejný alebo súkromný závet.
Meštianske dedičské právo vzniklo na základe privilégií, ktoré dostáva
li mestá od počiatku kolonizácie a  zakladania miest, a preto malo pova
hu partikulárneho práva. Mestské právo tvorili tzv. štatúty, ktoré ako vše
obecne záväzné normy vydávali mestá na základe kráľovských privilégií. 
Princípy dedičského práva mestá prevzali najmä z práva tej oblasti, odkiaľ  
prisťahovalci prichádzali. V najstaršej dobe poznali len zákonné dedenie, 
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až neskoršie, po uznaní testovacej slobody, aj dedenie podľa posledného 
poriadku.12
Testamentárne dedenie prichádzalo do úvahy len vtedy, ak ho mestské právo 
tohoktorého mesta vôbec pripúšťalo, a keď sa pripúšťalo, bolo v rôznych 
smeroch obmedzené, napr. testamentárne dedenie sa vzťahovalo len na hnu
teľný majetok. Forma meštianskeho testamentu (testamentum civicum) bola 
verejná alebo súkromná. Verejný testament písomný alebo ústny sa robil 
pred mestskou radou, alebo pred jej dvoma vyslanými členmi a notárom, 
testament sa zaprotokoloval a uložil do archívu. Súkromný testament spísal 
poručiteľ pred piatimi svedkami a bol nimi podpísaný. Poručiteľ o ňom vy
hlásil, že obsahuje jeho poslednú vôľu ohľadom hnuteľného majetku pre prí
pad smrti.13 Na základe zák. čl. XIV/1840 bolo možné zriadiť vlastnoručný 
(holografný) závet aj bez svedkov. Odúmrť po mešťanovi, ktorý nezanechal 
ani zákonných ani testamentárnych dedičov, patrila mestu.
Poddanské dedičské právo. Pri zákonnom dedení sa utvorili postupne aj tu, 
podobne ako aj v iných dedičskoprávnych systémoch známe dedičské triedy, 
t. j. rozoznávalo sa: dedenie potomkov, dedenie predkov, dedenie bočných 
príbuzných, dedenie manželky a dedenie fišku.14
Zákonné dedenie bol len náhradné, preto podľa zákona sa dedilo len vte
dy, ak poručiteľ nezanechal posledný poriadok, alebo ak bol tento neplat
ný. Pôvodne mohli poddaní testamentárne disponovať iba s polovicou na
dobudnutého nehnuteľného majetku, od rokov 1836 a 1840 mali už úplnú 
testovaciu slobodu, to znamená právo zriadiť testament a voľne nakladať 
s majetkom mortis causa. Poddaní zriaďovali závety pred richtárom, obec
nou radou alebo pred piatimi svedkami.

12 K určitej unifikácii meštianskeho dedičského práva došlo za kráľa Žigmunda na konci 15. stor., keď 
vtedajšie tavernikovské mestá (Budín, Pešť, Bratislava, Košice, Prešov, Trnava, Bardejov a Šoproň) 
unifikovali svoje právo v zbierke tavernikovského práva: Articuli Iuris Tavernicalis. Z toho istého 
obdobia pochádza aj zbierka Velusta iura civitatum seu iura civilia, ktorá obsahuje aj dedičské 
právo. Nové zmeny priniesol zákonný článok 117/1659, ktorý meštianske dedičské právo čiastočne 
priblížil právu šľachtickému. Viď: SIVÁK, F. 1998. Dejiny štátu a práva na území Slovenska do 
roku 1918. Bratislava: Právnická fakulta UK, 1998, s. 385.

13 TILSCH, E.–SVOBODA, E. 1925. Občanské právo. Část všeobecná. Praha: Všehrd, 1925, s. 117.
14 LUBY, Š. 1944. Dejiny súkromného práva na Slovensku. Bratislava: Právnická jednota, 1944,  

s. 516.
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Vo vývoji dedičského práva v Uhorsku rozoznávame viacero období. Vlastná 
a zásadná reforma dedičského práva bola vykonaná v roku 1861 Judexkuri
álnou konferenciou.15 Táto definitívne zrušila viaceré prežívajúce inštitúty 
feudálneho práva. Išlo napr. o zrušenie inštitútu dedovizne (aviticity), zave
denie testamentárnej voľnosti, zanikli rozdiely medzi majetkom donacionál
nym a nedonacionálnym, medzi majetkom zemanov a nezemanov, medzi 
vetvami mužskými a ženskými, došlo k zániku inštitútu dievčej štvrti a pod. 
Z feudálneho dedičského práva však zostali aj naďalej v platnosti inštitúcie 
upravujúce manželské dedenie, vdovské dedenie, inštitút zvereneckého ma
jetku, vrátane panenského práva, ktoré s ním súviselo. Ďalej zostala v plat
nosti zásada, že zdedený majetok, tzv. vetevný majetok, pokiaľ niet potom
kov, prechádza podľa svojho pôvodu na predkov a vedľajších príbuzných. Na 
manželku iba vtedy, ak sa uvoľní.
Ustanovenie § 5 Dočasných súdnych pravidiel s názvom: Formálne nále
žitosti závetu (neskôr zrušené zák. čl. XVI/1876) potvrdilo platnosť dovte
dajšej právnej úpravy posledných poriadkov v podobe zák. čl. XXVII/1715 
o formálnych náležitostiach závetov. Zároveň toto ustanovenie zrušilo dô
sledky neplatnosti v prípade, že nebola dodržaná závetná forma s ohľadom 
na spoločenský status.16
Dotvorenie a pevné právne formy pre testamentárne dedenie priniesol až 
zák. čl. XVI/1876. Bolo tomu tak v dôsledku toho, že Judexkuriálna kon
ferencia síce uznala testamentárnu voľnosť, ale nekreovala pravidlá pre  

15 Októbrový diplom z roku 1860 ukončil absolutistický a centralistický režim viedenskej vlády 
v Uhorsku. Rozhodnutie o tom, čo sa má zachovať z práva rakúskeho a čo zo starého uhorské-
ho práva, vykonala krajinská právnická konferencia, tzv. Judexkuriálna konferencia. Svoj ná-
zov dostala podľa toho, že jej predsedal iudex curiae regiae. Okrem neho sa jej zúčastnilo vyše  
60 odborníkov a funkcionárov. Konferencia v roku 1861 vypracovala rozsiahly elaborát pod ná-
zvom „Dočasné súdne pravidlá“. Konferencia znamenala obnovenie kontinuity uhorského práv-
neho vývinu, nie však kodifikáciu súkromného práva. Aj naďalej existovala vláda obyčajového 
práva, ktorá pretrvávala napriek všetkým pokusom o vypracovanie nového kódexu.

16 § 5 Dočasných súdnych pravidiel: Formálne záležitosti závetu. Vo veci formálnych náležitostí 
závetu a dodatku k závetu (codicillus) predpisy spočívajúce na uhorských zákonoch, štatútoch 
a súdnej praxi majú rovnakú účinnosť bez ohľadu na občianske postavenie; a závety šľachticov 
z dôvodu, že boli urobené podľa predpisov vzťahujúcich sa na nešľachticov, a naopak, nemožno 
vyhlásiť za neplatné pre nedostatok formálnych náležitostí. 

 Súvisiace predpisy: zák. čl. XVI/1876 o formálnych požiadavkách závetov, dedičských zmlúv a da-
rovaní pre prípad smrti; zák. čl. XXVII/1715 o formálnych náležitostiach závetov; zák. čl. IX/1830 
o majetku zomrelých vojakov; zák. čl. XIV/1840 o zmene § 7 zák. čl. XXVII/1715.
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formálne náležitosti testamentov. Formálne náležitosti závetov, dedičských 
zmlúv a darovaní pre prípad smrti upravil za dualizmu tak po novom až 
spomenutý zák. článok.
Podľa zákonného článku XVI/1876 o formálnych náležitostiach závetov, de
dičských zmlúv a darovaní pre prípad smrti, ktorý upravoval formálne ná
ležitosti závetov, existovali závety súkromné a verejné. Osobitným druhom 
súkromných závetov boli závety privilegované.17 Bližšie boli privilegované 
závety špecifikované v úprave ministerstva spravodlivosti č. 27564/1887, 
ktorá povoľovala zriaďovať aj kodicily (dovetky).18
Písomný súkromný závet bez svedkov bolo možné zriadiť v prospech po
tomkov poručiteľa alebo jeho manžela (manželky). V tomto prípade musel 

17 O privilegovaných (výsadných) závetoch zák. čl. XVI/1876 ustanovoval nasledovné: 
 § 27. Privilegované závety možno zriadiť v čase moru alebo inej životu nebezpečnej a zároveň 

chytľavej a prudko prebiehajúcej epidemie v obciach, v ktorých mor alebo epidemia panuje. 
 § 28. Tiež osoby, ktoré sú na lodi na šírom mori, môžu zriadiť privilegovaný závet. 
 § 29. V čas vojny od doby, keď telesá sú mobilizované, môžu privilegovaný závet zriadiť tiež čle-

novia brannej moci, zariadení do týchto telies, ako aj každý, kto je na bojišti alebo na obleženom 
mieste alebo do vzdialenosti 8 kilometrov od týchto miest.

 § 30. Privilegovaný písomný závet ľze v prípade § 1, lit. a) zriadiť bez užitia svedkov, v prípade 
lit. b) však, ako aj privilegovaný závet ústny, v prítomnosti dvoch svedkov a v prípade lit. b) stačí, 
jestli jeden zo svedkov vie čítať a písať. Vo všetkých prípadoch možno ako svedkov užiť osôb, ktoré 
dokonaly 14. rok veku, jestli nie sú vylúčené podľa § 2. Pri chytľavej chorobe sa nevyžaduje, aby 
svedkovia boli súčasne prítomní. 

 § 31. (1) Privilegovaný závet zriadený podľa §§ 27 a 30 platí len vtedy bezpodmienečne, jestli 
závetca zomre do troch mesiacov po zániku mimoriadnych okolností, ktoré boly základom privi-
legovaného závetu. 

 (2) Privilegovaný závet platí však aj po tejto lehote, 
 a)  a jestli ten, kto zo závetu chce uplatniť právo, preukáže, že závetca bol v čase od trojmesačnej 

lehoty až do smrti v takom stave, že nemohol zriadiť závet nový; 
 b)  jestli závetca bude následkom mimoriadnych okolností, ktoré boly základom privilegovaného 

závetu, podľa [(§ 523 zák. čl. LVI/1868, bodu c)] vyhlásený za mrtvého.
 Viď: ROUČEK, F.–SEDLÁČEK, J. 1936. Komentáŕ k Československému obecnému zákoníku ob-

čanskému a občanské právo platné na Slovensku a v Podkarpatské Rusi. Díl třetí. Praha: Práv-
nické knihkupectví a nakladatelství V. Linhart, 1936, s. 158–160.

18 Kodicily (dovetky) neobsahovali ustanovenie dediča, ale len iné opatrenia (napr. zriadenie odka-
zu). Platné právo totiž aj počas dualizmu (1867–1918) rozoznávalo dediča a odkazovníka, pričom 
dedič bol univerzálnym právnym nástupcom poručiteľa, kým odkazovník (legát) len singulárnym 
sukcesorom. Odkazovník neniesol bremená pozostalosti a za dlhy poručiteľa bol zodpovedný len 
v druhom rade (t. j. pokiaľ ich nebolo možné uspokojiť z majetku dedičov) a len do výšky odkazu. 
Dedič zodpovedal za poručiteľove dlhy takisto len do výšky dedičstva, prípadne vôbec nemusel 
dedičstvo prijať, ak bolo predlžené (t. j. ak pasíva prevyšovali aktíva).
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poručiteľ závet sám vlastnou rukou napísať a podpísať a uviesť miesto a čas 
zriadenia. Každé iné opatrenie vykonané v takomto závete bez svedkov bolo 
neúčinné. V ďalších prípadoch sa na platnosť súkromného závetu vyžado
vali dvaja svedkovia, ak poručiteľ závet v plnom rozsahu sám napísal a pod
písal, a štyria svedkovia v každom inom prípade. Svedkovia museli byť pri 
spisovaní závetu súčasne prítomní a museli byť spôsobilí dosvedčiť, že v oso
be poručiteľa niet podvodu ani omylu. Svedkami nemohli byť osoby, ktoré 
nedosiahli 18 rokov veku, osoby slepé, hluché alebo nemé, osoby neschopné 
užívať svoj rozum a osoby, ktoré boli pre krivú prísahu alebo zločin spácha
ný zo ziskuchtivosti právoplatne odsúdené. Ďalej pri týchto závetoch bolo 
potrebné, aby bolo označené miesto a čas, keď bol závet spísaný.19
Ústny súkromný závet mal platnosť len vtedy, ak poručiteľ zomrel do troch 
mesiacov po jeho ústnom vykonaní. Ak poručiteľ zomrel po tejto lehote, 
ústny závet bol platný len vtedy, ak ten, kto chcel uplatňovať práva zo závetu, 
preukázal, že poručiteľ bol od trojmesačnej lehoty do smrti v takom stave, že 
nemohol vykonať nový závet. Na platnosť ústneho závetu sa vyžadovala prí
tomnosť štyroch svedkov, ktorí rozumeli jazyku používanému poručiteľom.
Ako už bolo uvedené, zák. čl. XVI/1876 upravoval i osobitný druh súkrom
ných závetov – privilegované (výsadné) závety. Zákon poznal dva druhy 
privilegovaných (výsadných) závetov:
A) výsadné závety prvého druhu, ktoré mohli byť vykonané kedykoľvek 

a mali trvalý účinok,
B) výsadné závety druhého druhu, ktoré mohli byť vykonané len za istých 

okolností a ich účinnosť trvala len istú dobu.
C) V prípade závetu prvého druhu poručiteľ vykonal opatrenie v prospech 

svojich potomkov alebo svojho manžela (manželky), bol platný, čo sa 
týka opatrení vykonaných v prospech týchto osôb aj bez prítomnosti 
svedkov, ak bol spísaný a podpísaný vlastnou rukou poručiteľa. Kaž
dé iné opatrenie vykonané v takomto vlastnoručne napísanom a pod
písanom závete bez prítomnosti svedkov bolo neúčinné. Okolnosť, že 
takéto opatrenie vykonané v prospech niektorej privilegovanej osoby 
poškodzuje inú privilegovanú osobu, sa nedotýka platnosti takéhoto  

19 ROUČEK, F.–SEDLÁČEK, J. 1936. Komentáŕ k Československému obecnému zákoníku občan-
skému a občanské právo platné na Slovensku a v Podkarpatské Rusi. Díl třetí. Praha: Právnické 
knihkupectví a nakladatelství V. Linhart, 1936, s. 74.
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opatrenia. Avšak také opatrenie, ktoré by viedlo priamo k ujme niekto
rej privilegovanej osoby, t. j. ktoré by ju zbavilo jej dedičského práva, by 
v takejto forme nemalo účinok.

D) Privilegované závety druhého druhu bolo možné vykonať v prospech 
alebo na ujmu ktorejkoľvek osoby za týchto okolností:
a) v prípade moru (pestis) alebo iných životu nebezpečných, prudko 

prebiehajúcich epidémií na území tej obce, kde takáto epidémia pa
novala,

b) na lodi na šírom mori,
c) v čase vojny, a to:
d) členovia mobilizovaných zoskupení mohli vykonať takýto závet 

kedy koľvek, iné osoby, ktoré sa združovali na bojisku, alebo na vojen
sky obliehanom mieste, alebo v obvode ležiacom od takéhoto miesta 
nie ďalej než 8 km.

Privilegovaná forma pri takomto závete spočívala v tom, že pri jeho vy
konaní bolo potrebné o dvoch svedkov menej než pri riadnom závete,  
t. j. vlastnoručne spísaný a podpísaný závet mohol byť vykonaný aj bez sved
kov, iný závet – aj ústny – mohol byť vykonaný v prítomnosti dvoch svedkov, 
v prípade bodu a) nemuseli byť svedkovia (vzhľadom na nebezpečenstvo 
nákazy) naraz prítomní, časová platnosť takýchto závetov bola obmedzená. 
Boli platné len pod tou podmienkou, že poručiteľ zomrel do troch mesiacov 
počítaných odvtedy, čo pominuli okolnosti slúžiace ako základ privilégia. 
Ak zomrel poručiteľ neskôr, zostal takýto privilegovaný závet v platnosti len 
v  tom prípade, ak sa dokázalo, že poručiteľ bol od plynutia týchto troch 
mesiacov až do svojej smrti nepretržite v takom stave, že nemohol vykonať 
nový závet.
Ďalším druhom závetov boli verejné závety. Verejný závet bolo možné vy
konať pred verejným notárom alebo na okresnom súde. Spisovanie verej
ných závetov sa vykonávalo v oboch prípadoch podľa pravidiel zákonného  
článku XXXV/1874 o verejných notároch.
Uhorské obyčajové právo stále poznalo nadobúdanie dedičstva titulom 
dedenia zo zákona, titulom závetného dedenia, ako aj titulom dedičských 
zmlúv. Dedičskú zmluvu uzatvárali poručiteľ a niektorý z dedičov a upravo
vali ňou práva a povinnosti tohto dediča na čas po smrti poručiteľa. Medzi 
takéto zmluvy patrila aj darovacia zmluva s darovaním pre prípad smrti  
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(s plnením až po darcovej smrti) – donatio mortis causa.20 Ak bola uzavretá 
platná (perfektná) dedičská zmluva, musela sa rešpektovať pri odovzdaní 
dedičstva. Dedičské konanie sa skončilo uznesením o odovzdaní dedičstva, 
a to či už v súlade s dohodou dedičov o rozdelení dedičstva, alebo v súlade 
so zisteným dedičským právom tohoktorého dediča. Právo neopomenuteľ
ných dedičov bolo chránené inštitútom povinného (po)dielu, na ktorý mali 
nárok potomkovia poručiteľa, a ak prichádzali do úvahy ako dedičia rodičia 
poručiteľa, tak aj oni. Povinný (po)diel zakladal len právo na výplatu, a to vo 
výške polovice dedičského podielu zo zákona „opomenutého“ dediča.
Inštitúty kodicilu, darovania pre prípad smrti a dedičskej zmluvy boli na 
našom území opustené Občianskym zákonníkom z r. 1950, ktorý zachoval 
iba jeden úkon mortis causa – závet.

2. Prijatím Občianskeho zákonníka z r. 1950 došlo v oblasti právnej úpravy 
dedičského práva oproti predošlému stavu k jeho zásadnému zjednoduše
niu. Keďže do vydania tohto Občianskeho zákonníka nebolo ani dedičské 
právo jednotne upravené, znamenal aj zjednotenie právnej úpravy dedič
ského práva na celom území štátu. Dedičské právo tvorilo piatu časť Ob
čianskeho zákonníka a jeho právna úprava bola rozdelená do štyroch hláv  
(XXXIV.–XXXVII., § 509–561). Prejednanie dedičstva a vyporiadanie zá
väzkov poručiteľa bolo upravené v zákone o občianskom súdnom poriadku 
(ZOSP č. 142/1950 Zb.), ktorý bol ďalším dôležitým prameňom dedičského 
práva. Prejednanie dedičstva bolo upravené v VI. hlave druhej časti tohto 
zákona (§ 310–342).21
Občiansky zákonník z roku 1950 privilegované závety zrušil. Ďalšie najdô
ležitejšie zmeny v oblasti dedičského práva, ktoré priniesol Občiansky zá
konník z roku 1950 v porovnaní s predchádzajúcou právnou úpravou. Išlo 
najmä o tieto inštitucionálne novoty a zmeny: Zlikvidoval inštitúciu ležiacej 

20 KRČMÁŘ, J. 1919. Právo dědické. Praha: Všehrd, 1919, s. 47.
21 Okrem týchto základných noriem patril do oblasti prameňov dedičského práva ešte celý rad iných 

predpisov, ktoré dopĺňali úpravu hmotného a procesného dedičského práva. Treba spomenúť naj-
mä zákon č. 116/1951 Zb. o štátnom notárstve, ďalej zákon č. 139/1947 Zb. o rozdelení pozosta-
losti s poľnohospodárskymi podnikmi a o zamedzení drobenia poľnohospodárskej pôdy, zákon 
č. 115/1953 Zb. o autorskom práve a zákon č. 6/1952 Zb. o vynálezoch a zlepšovacích návrhoch 
a zákon o práve rodinnom, t. j. zákon č. 265/1949 Zb. Nový zákon o práve rodinnom nadobudol 
účinnosť 1. 1. 1950. Súvislosť s dedičským právom vykazovali jeho ustanovenia § 22 až 29, ktoré 
do nášho právneho poriadku zakotvili dovtedy neznámy inštitút zákonného majetkového spolo-
čenstva manželov.



52

Vybrané otázky dedičského práva v úvahách de lege ferenda

pozostalosti, ktorá sa uplatňovala na území dnešnej Českej republiky. Ob
medzil odkazy (nebolo už možné odkázať právo, pohľadávku ani nehnuteľ
nosť), odkazovník za určitých predpokladov (pozri § 537) zodpovedal za 
záväzky poručiteľa a vzťahovali sa naňho primerané ustanovenia o dedičstve 
a o dedičovi. Zrušil bez náhrady inštitút dedičskej zmluvy medzi manželmi. 
Zrušil bez náhrady inštitút darovania pre prípad smrti. Preferoval dedenie 
zo zákona oproti dedeniu zo závetu. Podľa § 513, ak nadobudol dedičstvo 
dedič zo závetu, nadobúdajú dedičstvo dedičia zo zákona; nedochádzalo 
teda k prirastaniu uvoľneného dielu ostatným dedičom zo závetu. Obmedzil 
testovaciu voľnosť poručiteľa v tom smere, že poručiteľ nemohol pod hroz
bou sankcie neplatnosti uviesť v závete podmienky obmedzujúce dedičov, 
ustanovenie o tom, že dedič zo závetu má dedičstvo nadobudnúť na určitú 
dobu, alebo naopak, až po určitej dobe od úmrtia poručiteľa, ustanovenie 
o tom, na koho má dedičstvo prejsť po smrti dediča, ani príkaz uložený de
dičovi, aby dedičstvo alebo jeho časť použil určitým spôsobom, alebo aby 
niečo vykonal (§ 550). To všetko však paradoxne posilnilo postavenie dediča 
zo závetu, ktorý nadobudol neobmedzenú moc nad zdedeným majetkom, 
oslobodenú od záväzkov, okrem zodpovednosti za záväzky poručiteľa, ktoré 
prechádzajú na dediča, ktorá bola ešte znížená (v dôvodovej správe záko
nodarca deklaroval záujem na tom, aby dedič nebol obmedzovaný v slo
bodnom nakladaní so zdedeným majetkom). Zrušil bez náhrady inštitút 
zvereneckého náhradníctva. Zrušil možnosť zriadiť spoločný závet manže
lov. Zrušil rozlišovanie medzi závetom a jeho dodatkom. Obmedzil počet 
dedičských skupín: do prvej skupiny zákon zaradil potomkov a manžela, do 
druhej skupiny manžela, rodičov, súrodencov, prarodičov a nových členov 
spoločnej domácnosti. V postavení zákonných dedičov zrovnoprávnil man
želské a nemanželské deti.

4. Občiansky zákonník z r. 1964, ktorý – až na niekoľko ustanovení – nahradil 
zrušený Občiansky zákonník z roku 1950, bol jedným z výsledkov rozsiah
lych kodifikačných prác v bývalom Československu v prvej polovici 60. ro
kov. Spolu s ďalšími kódexmi (Občiansky súdny poriadok, Notársky poria
dok, zákon o rodine, zákon o medzinárodnom práve súkromnom, Zákonník 
práce, Hospodársky zákonník atď.) predstavoval. tzv. socialistickú kodifiká
ciu občianskeho práva. Nový civilný kódex znamenal definitívny odklon od 
celého radu tradičných inštitútov súkromného práva. V oblasti dedičské
ho práva opätovne poprel jeho pôvodný obsah a ideovú náplň danú jeho  



53

Dedičská zmluva. Privilegovaný závet

vývojom od roku 1848 a vytvoril základ tzv. socialistického dedičského práva. 
Občiansky zákonník nadobudol účinnosť dňom 1. apríla 1964 a platí s mno
hými novelami dodnes. Jeho aktuálna podoba je však výsledkom desiatok 
čiastkových aj zásadných zmien prijatých v priebehu doby jeho platnosti. 
Z obsahového hľadiska zákonník vo vzťahu k úprave dedenia a pomerov, 
ktoré majú alebo môžu mať súvislosť s dedením nadväzoval na Občiansky 
zákonník z roku 1950. Rovnako v ďalšom období, v rokoch socialistického 
práva (1964–1989) došlo len k čiastkovým zmenám právnej úpravy dedenia 
oproti stavu, ktorý priniesol Občiansky zákonník z roku 1950.
V čiastkových otázkach priniesol nový kódex oproti úprave z  roku 1950 
nasledovné zmeny: Zrušil bez náhrady inštitút zmluvného zrieknutia sa de
dičstva, zvolil rozdielnu koncepciu 2. a 3. dedičskej skupiny pri dedení zo 
zákona, zrušil alografnú formu závetu, zrušil inštitút vydedenia a zvolil od
lišnú koncepciu potvrdenia dedičstva a vyporiadania dedičstva.

5. Občiansky zákonník z roku 1964 bol významnejším spôsobom zmenený 
a doplnený zákonom č. 131/1982 Zb. Účelom novely bolo vyhovieť nalieha
vým potrebám súdnej praxe, čomu zodpovedala aj jej pravá spätná účinnosť 
(pravá retroaktivita). Všeobecne preto platí, že ustanoveniami tejto novely 
sa spravujú aj vzťahy vzniknuté v čase od 1. apríla 1964 do 1. apríla 1983.
Novela Občianskeho zákonníka opätovne zaviedla inštitút vydedenia upra
vený v § 469a. Podľa tohto ustanovenia mohol poručiteľ vydediť potomka, 
ak v rozpore s pravidlami socialistického spolužitia neposkytol poručiteľovi 
potrebnú pomoc v chorobe, starobe alebo iných závažných prípadoch. Sku
točnosť, že inštitút vydedenia bol dodatočne zaradený do úpravy dedičského 
práva hmotného, svedčí o tom, že v praxi chýbal prostriedok, ktorým by 
poručiteľ mohol vyvodiť majetkovoprávne dôsledky z morálne odsúdenia
hodného správania, ľahostajnosti neopomenuteľného dediča (potomka po
ručiteľa) k náhlemu alebo dlhšie trvajúcemu stavu poručiteľa, pri ktorom sa 
nezaobišiel bez cudzej pomoci.
Testovacia voľnosť poručiteľa bola obmedzená v  tom zmysle, že maloletí 
potomkovia museli dostať aspoň toľko, koľko tvoril ich dedičský podiel zo 
zákona, a plnoletí potomkovia aspoň toľko, koľko tvorili tri štvrtiny ich de
dičského podielu zo zákona. Ak tomu závet odporoval, bol v tej časti neplat
ný, ak nedošlo k vydedeniu potomkov. Doplnenie ustanovenia § 479 bolo 
dôsledkom vzťahu k novému ustanoveniu § 469a.
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Politické a najmä ekonomické zmeny, ku ktorým u nás došlo od novembro
vej revolúcie v roku 1989, si vynútili rozsiahly posun v oblasti úpravy sú
kromnoprávnych pomerov. Zásadný krok bol v tomto smere urobený prija
tím novely Občianskeho zákonníka v r. 1991. Išlo o tzv. veľkú novelu – zákon 
č. 509/1991 Zb., ktorý nadobudol účinnosť 1. januára 1992. Novela sa dotkla 
a zmenila takmer 80 % matérie Občianskeho zákonníka a odstránila hlav
ná prekážky nepoužiteľnosti socialistického kódexu v nových, zmenených 
pomeroch. Novelizácia Občianskeho zákonníka priniesla okrem iného aj 
viaceré parciálne zmeny v oblasti dedičského práva. Jednalo sa o: rozšíre
nie tretej zákonnej dedičskej skupiny, zavedenie štvrtej zákonnej dedičskej 
skupiny, spresnenie úpravy vydedenia, znovuzavedenie alografného záve
tu, zmenšenie zákonného podielu plnoletých neopomenuteľných dedičov 
z troch štvrtín na jednu polovicu ich zákonného dedičského podielu, umož
nenie zriadiť závetom nadáciu a o zavedenie možnosti zmluvných modifiká
cií rozsahu a vzniku bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

6. Zánik Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky znamenal súčasne vznik 
nových európskych štátov – Slovenskej republiky a Českej republiky. Pri 
svojom zrode obidva nástupnícke štáty prevzali do svojho právneho poriad
ku právne predpisy bývalej federácie. Došlo k recepcii právneho poriadku, 
ktorý platil na našom území do 31. 12. 1992.
Z hľadiska uvedeného je nutné posudzovať aj recepciu občianskoprávnych 
predpisov do právneho poriadku Slovenskej republiky. Občiansky zákonník 
z roku 1964 vo svojom novelizovanom znení sa stal Občianskym zákonní
kom Slovenskej republiky a platil aj v Čechách ako Občiansky zákonník Čes
kej republiky až do prijatia nového českého občianskeho zákonníka v roku 
2014.

7. Ako je známe, už niekoľko rokov prebiehajú v Slovenskej republike rekodifi
kačné práce pri príprave nového Občianskeho zákonníka Slovenskej repub
liky. Je samozrejmé, že súčasťou nového Občianskeho zákonníka bude aj 
právna úprava dedičského práva. V tejto súvislosti sa logicky musí myslieť aj 
na právnu úpravu závetu ako jedného z možných dedičských titulov, pričom 
snahou je čo najviac posilniť testovaciu slobodu poručiteľa.
Podľa posledného zverejneného paragrafového znenia návrhu nového Ob
čianskeho zákonníka návrh právnej úpravy dedenia na rozdiel od dote
rajšej úpravy pristúpil k vymedzeniu pojmu závet. Podstatnou obsahovou  
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náležitosťou prejavu vôle je ustanovenie dediča k dedičstvu ako celku ale
bo jeho časti. Ide o prísne formálny prejav vôle, ktorý môže byť vykonaný 
jedine osobne poručiteľom, priamo zákon vylučuje zastúpenie. Preberá sa 
doterajšia koncepcia s tým, že závet môže obsahovať prejav vôle iba jedného 
závetcu. Testamentárnu spôsobilosť má len fyzická osoba, ktorá má plnú 
spôsobilosť na právne úkony a ktorá nebola tejto spôsobilosti zbavená, ani 
jej nebola obmedzená súdom. Z tejto zásady je výnimka, podľa ktorej môže 
maloletý – starší ako 15 rokov – zriadiť závet vo forme notárskej zápisni
ce. Závet ako právny úkon musí spĺňať všetky náležitosti právneho úkonu. 
Spoločný závet viacerých poručiteľov, tak ako bol v našom práve známy do 
roku 1950, návrh nepreberá.
Návrh sa vracia k deleniu závetov na verejné a súkromné, verejné môžu byť 
zriadené vo forme notárskej zápisnice, všetky závety musia byť zriadené 
v písomnej forme,22 pričom sa zavádza jedna výnimka, kedy návrh umož
ňuje za výnimočných okolností zriadiť i ústny závet (privilegovaný závet, 
testamentum nuncupativum). V závete musí byť uvedený deň, mesiac a rok, 
kedy bol zriadený, pod čím je potrebné rozumieť naplnenie všetkých for
málnych náležitostí závetu ako právneho úkonu, vrátane podpisu závetcu.
Písomný súkromný závet bude možné napísať buď vlastnou rukou (holo
grafný závet) alebo ho možno vytvoriť v  inej písomnej forme (alografný 
závet).23 Pri holografnom závete sa vyžaduje, aby celý text holografného zá
vetu bol napísaný vlastnou rukou poručiteľa, musí byť v ňom vlastnou rukou 
uvedený dátum (deň, mesiac a rok) a musí byť poručiteľom vlastnoručne 
podpísaný. Alografný závet nie je napísaný vlastnou rukou poručiteľa, môže 
byť napísaný inou osobou vlastnoručne alebo mechanickými prostriedkami, 
osobou spravidla odlišnou od poručiteľa.

22 DULAKOVÁ, D. 2015. Zverejnenie paragrafového znenia prvej pracovnej verzie návrhu nového 
Občianskeho zákonníka, odovzdaného dňa 16. 10. 2015 (online). 2015 (cit. 19. 2. 2017). Dostupné 
na internete: http://www.lexforum.cz/557.

 DULAK, A. 2015. Vnútorná systematika zmluvného záväzkového práva v prvom odovzdanom 
pracovnom návrhu nového slovenského Občianskeho zákonníka (online). 2015 (cit. 22. 2. 2017). 
Dostupné na internete: http://www.lexforum.cz/556.

 DULAK, A. 2015. K prvej ucelenej verzii pracovného návrhu nového slovenského Občianskeho 
zákonníka (online). 2015 (cit. 12. 3. 2017). Dostupné na internete: http://www.lexforum.cz/555.

23 LAZAR, J. 2008. Návrh legislatívneho zámeru kodifikácie súkromného práva. Ministerstvo spra-
vodlivosti Slovenskej republiky, 2008, ISBN 987-80-89363-14-8, s. 83.
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Nová právna úprava dedenia ráta so znovuzavedením privilegovaných záve
tov. Návrh teda zavádza novú možnosť, ak sa poručiteľ z dôvodu nepredví
dateľných okolností ocitne v stave bezprostredného ohrozenia života, zriadiť 
ústny závet pred tromi súčasne prítomnými svedkami.24 K zriadeniu závetu 
je potrebné pristupovať po zrelej úvahe a dôkladnom zvážení všetkých okol
ností, ktoré smerujú k prejavu vôle, ako naložiť s majetkom pre prípad smrti. 
Nemožno však vylúčiť mimoriadne udalosti, ktoré nemožno ovplyvniť, kedy 
sa poručiteľ môže ocitnúť v ohrození života, ktoré vylučujú možnosť zriadiť 
závet štandardným spôsobom. Preto zahraničné právne úpravy poskytujú 
pre tieto prípady úľavy, ktoré umožňujú poručiteľovi prejaviť poslednú vôľu 
neštandardným spôsobom – ústne. Úmyselne sa tieto mimoriadne okolnos
ti v znení zákona presne nešpecifikujú, a to ani príkladmo, nakoľko rozsah 
týchto okolností môže byť veľmi rozmanitý, a nedá sa ich preto rozumne 
kazuistickým spôsobom upraviť. Navrhuje sa, aby takýto privilegovaný závet 
za uvedených okolností bolo možné zriadiť pred tromi súčasne prítomnými 
svedkami, pred ktorými poručiteľ v jazyku zrozumiteľnom pre všetky zú
častnené osoby jednoznačne prejaví svoju poslednú vôľu a zároveň vyhlási, 
že toto jeho slovné vyhlásenie je závetom. Zákon dáva dostatočne dlhú le
hotu na to, aby poručiteľ v prípade pominutia nepredvídateľných okolností 
zriadil závet štandardným spôsobom, príp. aby v tej istej lehote, ak poručiteľ 
tieto okolnosti neprežije, vykonali aspoň dvaja z troch svedkov súhlasne 
vyhlásenie o obsahu ústneho závetu pred notárom vo forme notárskej zápis
nice. Týmto sa obligatórne zabezpečí zároveň zaevidovanie takéhoto závetu 
v NCRza a jeho uloženie v elektronickej podobe v NCRIs.
Podstatnou obsahovou náležitosťou závetu je ustanovenie dediča, ktorým 
môže byť fyzická osoba, právnická osoba a štát. Zákon vyslovene zaručuje 
slobodnú vôľu poručiteľa pri určení závetného dediča, ktorým môže byť aj 
dedič zo zákona. Zavádza sa nový inštitút náhradníctva z dôvodu, že závet 
je úkonom poručiteľa pre prípad smrti (in mortis causa), v čase závetu nie je 
jasné, či sa závetný dedič dožije smrti poručiteľa. Pri obnove tohto inštitútu 
sa vychádzalo z rozsahu úpravy inštitútu všeobecného náhradníctva, ktorý 
platil na našom území až do roku 1950, ide teda o tradičný inštitút v minu
losti osvedčený.

24 Tamtiež, s. 84.
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Poručiteľ môže povolať závetom k dedeniu jednu osobu alebo viac osôb 
(fyzických alebo právnických), môže určiť ich podiely v pomere k celému 
dedičstvu, napr. percentom alebo zlomkom, alebo ich povolať za dediča jed
notlivých vecí alebo práv. Ak sa zvolil tento spôsob, hrozí tu nebezpečenstvo, 
že do smrti poručiteľa niektoré z týchto vecí alebo práv už poručiteľ nemusí 
vlastniť, predá ich, daruje, príp. dôjde k zániku veci alebo práv. Pre takýto 
prípad návrh predpokladá, že takéto ustanovenie zákona sa stane neúčin
ným, čo však neplatí pre prípad, ak bol niekto povolaný k dedeniu určitej 
peňažnej sumy.
Uvažuje sa zaviesť staronový inštitút, ktorý naše právo poznalo v minulosti, 
a to odkaz. Odkazom sa rozumie nadobudnutie určitej jednotlivej veci alebo 
určitého práva z majetku dedičstva. Doteraz platné právo nerozlišuje medzi 
odkazom a dedičstvom. Rozdiel medzi dedičstvom a odkazom je v tom, že 
právo na odkaz síce vzniká smrťou poručiteľa, ale toto právo je právom od
kazovníka voči dedičovi, odkazovník nesie zodpovednosť za dlhy poručiteľa. 
Pokiaľ určitá vec alebo právo, ktorá je predmetom odkazu, nie je predmetom 
dedičstva, takýto odkaz nemá právne následky, s výnimkou peňazí, ktoré sa 
nenachádzajú v dedičstve, v tom prípade sú dedičia povinní odkazovníkovi 
v odkaze určenú sumu vyplatiť. V prípade odúmrti túto povinnosť znáša štát. 
Podmienky platnosti odkazu sú: zriadenie platného závetu a v rámci neho 
spôsobilý odkaz a spôsobilý odkazovník. V rámci jedného závetu môže po
ručiteľ zriadiť viac odkazov v prospech viacerých odkazovníkov, avšak cena 
všetkých odkazov nesmie presiahnuť 1/4 aktív dedičstva.25
Zákon predpokladá možnosť kombinácie úkonov pre prípad smrti v rám
ci jednej listiny, závet môže obsahovať samotný závet a zároveň odvolanie 
predchádzajúceho závetu, ustanovenie alebo odvolanie odkazu, a zároveň 
tiež listiny o vydedení. Zriaďuje sa nový inštitút, a to vykonávateľ závetu.26 
Hlavnou úlohou vykonávateľa závetu je vykonať všetko tak, aby závet poru
čiteľa bol naplnený, pričom výkon funkcie vykonávateľa závetu nastáva mo
mentom, keď tento pred notárom prejednávajúci dedičstvo vykoná vyhláse
nie, že túto funkciu prijíma. Poručiteľ môže priamo v závete pri ustanovení 

25 LAZAR, J. 2008. Návrh legislatívneho zámeru kodifikácie súkromného práva. Ministerstvo spra-
vodlivosti Slovenskej republiky, 2008, ISBN 987-80-89363-14-8, s. 86.

26 LAZAR, J. 2008. Návrh legislatívneho zámeru kodifikácie súkromného práva. Ministerstvo spra-
vodlivosti Slovenskej republiky, 2008, ISBN 987-80-89363-14-8, s. 83.
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vykonávateľa závetu určiť jeho úlohy, príp. ak tak nevykoná, jeho úlohy sa 
sústredia na naplnenie vôle poručiteľa, odstraňovanie prípadných nezhôd 
alebo sporov medzi dedičmi. V prípade, ak túto funkciu odmietne, má sa za 
to, ako keby nebol v závete ustanovený.
Ustanovenie o neprípustnosti podmienok pripojených k závetu, neplatnosti 
príkazom, aby dedič použil dedičstvo alebo jeho časť určitým spôsobom, 
alebo niečo vykonal, je odôvodnené snahou neobmedzovať dediča čo do 
nadobudnutia dedičstva, ani čo do dispozície s ním, ktoré by mu bránili 
k určitému využitiu dedičstva. Zároveň sa dáva výkladové stanovisko ohľa
dom nezrozumiteľných alebo odporujúcich si ustanovení v závete.
S poukazom aj na systematiku úpravy dedenia bude mať dedenie zo zmlu
vy prednosť pred dedením zo závetu, čo znamená, že poručiteľ môže aj po 
uzavretí dedičskej zmluvy napísať závet, pokiaľ však dôjde ku konfliktu me
dzi dedením zo zmluvy a zo závetu, závet nebude mať právne účinky. Takisto 
nebudú mať právne účinky ustanovenia závetu, ak ním niekto bude povo
laný k dedeniu jednotlivej veci alebo práva, ktoré však nebudú v zachova
nom majetku. Toto sa nebude vzťahovať na prípad, ak bude niekto povola
ný k dedeniu určitej peňažnej sumy, ktorá nebude v zanechanom majetku, 
ktorá povinnosť bude ťažiť dedičov až do výšky ceny nadobudnutia majetku.
Možnosť zrušenia závetu je jedným z charakteristických znakov prejavu po
slednej vôle. K zrušeniu závetu môže dôjsť zriadením nového závetu, pokiaľ 
nemôže obstáť vedľa pôvodného závetu, pričom skorší závet možno zrušiť 
dedičskou zmluvou, pokiaľ skorší závet nemôže popri nej obstáť, závet mož
no zrušiť odvolaním závetu, ktorý úkon môže závetca urobiť aj v dedičskej 
zmluve, a pokiaľ ide o súkromný závet, zrušuje sa aj jeho zničením.
Dediť bude možné zo závetu, zo zákona, alebo z oboch týchto dôvodov. Ak 
dedičstvo nenadobudne žiaden z dedičov (závetných alebo zákonných), pri
padne štátu ako odúmrť. (Uvažuje sa aj o treťom dedičskom titule – o de
dičskej zmluve.)
Zo zákona budú môcť dediť iba fyzické osoby, ktoré majú spôsobilosť na 
práva a povinnosti, z testamentu (závetu) aj právnické osoby, vrátane štátu. 
V navrhnutej systematike právnej úpravy dedenia predchádza úprava dede
nia zo závetu úprave dedenia zo zákona (rozdielne od doterajšej zákonnej 
systematiky). Dôvodom tejto zmeny je, že dedenie zo závetu má prednosť 
pred dedením zo zákona.



59

Dedičská zmluva. Privilegovaný závet

Zachovaný bude pojem závetu tak, ako ho pozná súčasná právna úprava. 
Nový Občiansky zákonník sa nevrátil k pojmu posledná vôľa, ktorý pozna
la právna úprava pred r. 1950, keď sa v rámci všeobecného pojmu posledná 
vôľa rozlišoval závet (testament) a dodatok (testamentárny alebo intestátny 
kodicil).
Posilní sa sloboda zriaďovateľa závetu. Upraví sa prednosť závetného dediča 
pred zákonným. Upraví sa, že ak odpadne niektorý zo závetných dedičov, 
prirastie jeho podiel ostatným závetným dedičom. Dedenie zo závetu bude 
upravené pred dedením zo zákona, aby sa aj touto systematikou zdôraznila 
prednosť dedenia zo závetu pred dedením zo zákona.

8. Vo všeobecnosti platí, že závet (testament) by mal človek urobiť v kľude, po 
zrelej úvahe a s rozvahou, vzhľadom na závažnosť obsahu závetu. Mimo
riadne udalosti, ktoré ľudský život prináša, vyžadujú aj mimoriadne riešenia, 
a preto už od dávnej minulosti existovali určité možnosti, akým osobitným 
spôsobom mohol (a môže) človek urobiť tzv. „posledný poriadok“ vo výni
močných situáciách a v bezprostrednom ohrození života o svojom majet
ku pre prípad smrti. Išlo o osobitný druh závetu, ktorý bolo možné zriadiť 
v mimoriadnych situáciách, nazývaný tiež privilegovaný závet, čo znamená, 
že tento druh závetu má veľmi dlhú tradíciu.
Takúto možnosť poznalo už rímske právo vo forme mimoriadnych závetov 
(napr. v čase vojny, v čase moru), ale i veľké kodifikácie občianskeho práva 
v 19. storočí, čo znamenalo definitívny návrat privilegovaných závetov do 
občianskeho práva (Code Civil, Všeobecný občiansky zákonník z r. 1811), 
pričom konkrétny výpočet prípadov, resp. životných situácií, kedy bolo 
možné zriadiť privilegovaný závet, sa rôznil.27
Ako už bolo uvedené, možnosť zriadiť privilegovaný závet bola vždy viaza
ná na nejakú mimoriadnu situáciu, keď sa človek ocitol v bezprostrednom 
ohrození života. Všeobecný občiansky zákonník z r. 1811 zovšeobecnil tieto 
dôvody na tri prípady, ktoré boli tradične sa opakujúce vo všetkých práv
nych úpravách v Európe, ktoré tento druh závetu poznali a poznajú aj v sú
časnosti.28 Konkrétne ide o tieto typické prípady: 1. prípad epidémie – kde 

27 ELIAŠ, K. a kol. 2012. Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou a rejstříkem. 
Ostrava: Nakladatelství Sagit, 2012, ISBN 978-80-7208-922-2, s. 601 a nasl.

28 Obecný zákoník občanský č. 946/1811 ze dne 1. června 1811, A1 1. 1. 1925–31. 12. 1950: A. 
O úlevách při posledních pořízeních.
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poručiteľ zomiera, 2. prípad námornej plavby, ktorá je spojená s rizikom, a 3. 
prípad vojenského závetu v prípade vojny, keď je človek v bezprostrednom 
ohrození života. Samozrejme novšie právne úpravy reagovali vo výpočte 
mimoriadnych prípadov na rôzne iné situácie, kedy sa človek ocitne v bez
prostrednom ohrození života v modernej dobe, ale podstata zostáva rov
naká – dať možnosť zriadiť privilegovaný závet v prípade, že je tu dôvodná 
obava, že by poručiteľ mohol zomrieť skôr, než by mohol zriadiť závet vo 
forme predpísanej zákonom (napr. pred notárom).
Aj v prípade privilegovaných závetov ide o tzv. staronový inštitút, ktorý po
znala aj naša právna úprava dedenia v minulosti. Zrušený bol až Občian
skym zákonníkom v roku 1950 z dôvodov, že v socialistickej spoločnosti sa 
preferuje dedenie zo zákona a situácie, za ktorých sa môže zriadiť takýto 
závet (t. j. epidémie a vojnové konflikty sa nepredpokladajú…), pričom ale 
uvedenú formu závetu aj naďalej upravovali (a aj upravujú) právne poriadky 
v celej Európe (napr. Španielsko, Poľsko, Taliansko, Litva, Moldavsko, Ne
mecko, Portugalsko, Švajčiarsko – okrem SR, a do r. 2014 aj ČR).
Súčasný Občiansky zákonník v Českej republike sa k privilegovaným zá
vetom vrátil.29 Dôvod jeho zavedenia formuluje všeobecne „nenadálost 
událostí a bezprostřední ohrožení života“. V takýchto prípadoch umožňuje 
zriadiť závet ústne pred tromi súčasne prítomnými svedkami. Nová právna 
úprava dedenia v Čechách pozná i  tzv. mimoriadne závety (majú formu 
verejnej listiny), ktoré umožňujú poručiteľovi v prípade, že je tu dôvodná 
obava, že by zomrel skôr, ako by mohol zriadiť závet zákonom predpísanou 
formou, zaznamenať svoju poslednú vôľu pred starostom obce, na území 
ktorej sa práve nachádza, za prítomnosti dvoch svedkov. Pripúšťa sa tiež 

 § 597 Při posledních pořízeních, která se učiní za námořské plavby a v místech, kde panuje mor 
nebo jiné podobné nákazy, jsou způsobilými svědky i osoby, které dosáhly roku čtrnáctého.

 § 598 K těmto posledním pořízením s úlevami požadují se jen dva svědci, z nichž jeden může psáti 
závěť. Při nebezpečí nákazy není ani třeba, aby byli oba současně přítomni.

 § 599 Poslední pořízení s úlevami pozbývají své platnosti uplynutím šesti měsíců od doby, kdy 
plavba nebo nákaza skončila.

 § 600 Úlevy vojenských závětí obsaženy jsou ve vojenských zákonech.
 Neplatnost bezforemních posledních pořízení
 § 601 Neplatno jest poslední pořízení, jestliže zůstavitel zanedbal některou z náležitostí zde pře-

depsaných a nikoli výslovně pouze doporučených jako opatrnost.
29 ELIAŠ, K. a kol. 2012. Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou a rejstříkem. 

Ostrava: Nakladatelství Sagit, 2012, ISBN 9788072089222, s. 600 a nasl.
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zriadiť tzv. námorný testament (známy ako veľmi starý inštitút, ktorý stále 
pozná veľa právnych úprav), pre prípad, keď niekto pláva na námornej lodi 
a je tu na to vážny dôvod, môže zriadiť takýto testament pred kapitánom 
lode. V prípade vážnej situácie v lietadle zákon (OZ ČR) pripúšťa zriadiť pri
vilegovaný závet zas pred kapitánom lietadla. Súčasná česká právna úprava 
pozná (upravuje) aj tzv. vojenský testament. V prípade účasti v ozbrojenom 
konflikte môže vojak alebo iná osoba patriaca k ozbrojeným silám zazna
menať svoju poslednú vôľu vo forme vojenského testamentu pred veliteľom 
vojenskej jednotky.
Tak ako v minulosti, aj súčasné právne úpravy (vrátane tej českej), ktoré 
upravujú privilegované závety, konštatujú ich dočasnú platnosť (v ČR takýto 
závet platí len dva týždne odo dňa jeho zriadenia), v prípade, že poručiteľ 
mimoriadnu situáciu, keď bol v bezprostrednom ohrození života, prežije.
Aj pri prebiehajúcich rekodifikačných prácach pri príprave nového slo
venského Občianskeho zákonníka sa uvažuje o znovuzavedení stanového 
inštitútu – ústneho závetu – do našej právnej úpravy dedenia. Taktiež sa
mozrejme s obmedzenou časovou platnosťou. Rozpravy k možnému zno
vuzavedeniu tohto inštitútu boli rozsiahle a názorovo rozdielne, uvedomu
júc si existenciu rôznych rizík, ktoré ústny závet so sebou logicky nesie, ale 
na druhej strane vnímajúc aktuálnosť možnosti účasti našich príslušníkov 
ozbrojených síl v rôznych vojenských misiách v zahraničí, a dnes už mož
no znovu aj epidémií a reálnej hrozby aj vojenských konfliktov. V každom 
prípade by znovuzavedenie tohto staronového, zabudnutého či strateného 
inštitútu do nášho právneho poriadku znamenalo návrat k tradíciám, resp. 
návrat k európskym štandardom právnej úpravy dedenia.
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Abstrakt: 
Príspevok skúma na základe komparatívnej analýzy kolektívne formy práv

neho dôvodu dedenia s osobitným zreteľom na spoločný závet a dedičskú 
zmluvu. Niektoré právne úpravy spoločný závet, ako aj dedičskú zmluvu buď 
výslovne zakazujú, alebo síce zakazujú iba spoločný závet, nie však dedičskú 
zmluvu, ak jej zmluvnými stranami sú iba manželia, a niektoré úpravy dokonca 
aj bez toho obmedzenia. Na konci príspevku autori navrhujú zavedenie dedič
skej zmluvy aj v slovenskom práve, ale iba za splnenia stanovených podmienok. 

Kľúčové slová:  dedenie, dedičský titul, dedičská zmluva, spoločný závet, vzá
jomný závet, darovanie pre prípad smrti 

Abstract: 
Based on a comparative analysis, the paper examines the collective forms 

of the legal reason for inheritance with special attention to the joint will and 
succession agreement. Some legislation either explicitly prohibits a joint will as 
well as a succession agreement, or only prohibits a joint will, but not a succes
sion agreement, if the contracting parties are spouses or without this limitation. 
At the end of the paper, the authors propose the introduction of a  succession 
agreement in Slovak law as well, but only if certain conditions are met.

1 Publikačný výstup je výstupnou úlohou plnenou v rámci grantu s názvom Zásadná reforma 
dedičského práva  nevyhnutnosť či nepodstatnosť?, ktorý bol schválený Vedeckou grantovou 
agentúrou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pod registrač
ným č. 1/0610/21 s dobou riešenia v rokoch 2021 až 2023.
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will, donation in case of death

Úvod 
V mnohých súčasných právnych úpravách sa medzi dedičskými titulmi 

uvádzajú popri závetnom a zákonnom dedení ďalšie právne  formy poslednej 
vôle poručiteľa, a to dedičská zmluva a spoločný závet. Spoločný závet obsa
huje poslednú vôľu dvoch alebo viacerých závetcov, ktorí listinu obsahujúcu 
ich závetnú dispozíciu spoločne podpíšu; autorom takéhoto závetu môže byť aj 
jeden zo závetcov. Dedičská zmluva sa chápe ako právne zaväzujúci dvojstran
ný neodvolateľný právny úkon, ktorý obsahuje prinajmenšom jednu dispozíciu 
s majetkom pre prípad smrti jednej alebo oboch zmluvných strán. Za dedičskú 
zmluvu sa nepovažuje dohoda o vzdaní sa  dedičstva (renunciačná dohoda), na 
základe ktorej sa budúci dedič vopred vzdáva svojho budúceho nároku na de
dičstvo, čo je vo veľkej časti právnych poriadkov (na rozdiel od Slovenska) tiež 
prípustná forma dohody poručiteľa a dediča. 

Aj napriek tomu, že právne poriadky obsahujú viaceré formy poslednej vôle 
poručiteľa, závet ako dedičský titul je v mnohých z nich stále najčastejšou for
mou nakladania s majetkom pre prípad smrti2. 

Osobitné formy závetov: simultánny, recipročný a tzv. konšpektívny závet
Spoločná forma závetu sa v súčasných právnych poriadkoch vyskytuje v rôz

nych variáciách, ktoré sa svojim obsahom veľmi približujú závetu alebo dokonca 
k dedičskej zmluve.  V mnohých európskych právnych úpravách sa najmä pod 
vplyvom ius commune3 možno stretnúť s týmito spoločnými formami závetov: 
a) simultánny závet,
b) recipročný závet a
c) vzájomný závet.

Ad a) Simultánny závet (testamemtum mere simultaneum) pozostáva  z dvoch 
nezávislých závetov, ktoré sú síce spojené formálne, ale vo svojom súhrne  

2 Napr. v Spojenom kráľovstve a Walse  štatistiky hovoria o 41 %, v USA je to 40 %, vo Francúzsku 
približne 10 % ľudí, ktorí zhotovia závet, v Taliansku je to 15%, v Nemecku 25 – 30 %, Španiel
sku 50 %, Kanade, Novom Zélande a Austrálii 50%. Bližšie pozri BRAUN, A., ROTHEL, A. 
Passing wealth on death : will substitution in comparative perspective. Oxfors : Hart Publishing 
pls, 2016, s. 365

3 Pozri COING, H. Europäisches Privatrecht 1500 bis 1800. Band I Älteres Gemeines Recht. Mün
chen: C. H. Beck, 1985, s. 585. 
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implikujú spoločnú tvorbu testamentu. Pri tomto type spoločného závetu sú 
dispozície poručiteľov úplne nezávislé a odlišné, pričom každý z nich určuje 
svojho dediča samostatne. V prípade simultánneho závetu platí, že obsahuje 
viacero samostatných závetov a súčasne ktorýkoľvek zo závetcov môže svoju po
slednú vôľu kedykoľvek odvolať, alebo zmeniť v rozsahu, ktorý sa týka jeho po
slednej vôle, bez ohľadu na to, či druhý závetca s týmto súhlasí, alebo je na žive4.

Ad b) V prípade recipročného závetu (testamentum reciprocum) manželia 
pamätajú na seba v závete navzájom, a  tak medzi nimi existuje určitá, hoci 
slabšia obsahová previazanosť.  Účelom tohto typu závetu je, aby sa závetcovia 
navzájom vymenovali za dedičov, teda ich konečné právne postavenie závisí od 
skutočnosti, kto z nich bude dlhšie žiť. Súnaležitosť medzi dispozíciami závetcov 
musí byť  uvedená v závete, či už výslovne alebo konkludentne.

Ad c) Naproti tomu v prípade tzv. konšpektívneho (vzájomného) závetu (tes-
tamentum correspectivum) sa podmieňuje platnosť a účinnosť dvoch súvisiacich 
závetov. V praxi ide o prípad, keď dispozícia jedného zo závetcov je podmienená 
dispozíciou druhého závetcu. Právne poriadky, ktoré takúto formu spoločného 
závetu pripúšťajú, počítajú s tým, že takýto spoločný závet nemožno zmeniť 
ani po smrti jedného zo závetcov5. V európskej právnej kultúre je pomerne 
rozšírenou formou spoločný vzájomný závet manželov, v ktorom sa manželia 
navzájom ustanovujú za dedičov alebo naložia s dedičstvom inak pre prípad 
svojej smrti. Takýto závet je neplatný, ak manželstvo závetcov zanikne už pred 
smrťou jedného z nich. Vzájomný závet manželov sa tiež stane neplatným, ak 
jeden z manželov pred svojou smrťou podal na súd žiadosť o rozvod alebo naň 
poskytol písomný súhlas, prípadne bol oprávnený iniciovať vyhlásenie manžel
stva za neplatné a ak v tomto smere urobil už príslušné podanie na súde.

Z uvedeného možno explicitne vyvodiť, že spoločný závet a dedičská do
hoda stoja na rozhraní dvoch základných princípov súkromného práva.6  

4 SAWYER, C., SPERO, M. Succession, Wills and probate. Third edition. New York: Routledge, 
2015, s. 105.

5 Tamže s. 106 – 110.
6 Možno súhlasiť s Hamříkom, podľa ktorého autonómia vôle, pretavená okrem iných do testova

cej slobody, je základným princípom (nielen) slovenského dedičského práva, ktorého prejavom 
je rozhodnutie poručiteľa o osude svojho majetku mortis causa. Na jednej strane je absolútna 
voľnosť poručiteľa zákonodarcom limitovaná (napr. inštitútom neopomenuteľných dedičov), 
na strane druhej jej implicitným prejavom môže byť aj rozhodnutie poručiteľa neustanoviť svo
jich právnych nástupcov prejavom vôle, za predpokladu stotožnenia sa poručiteľa s okruhom 
dedičov povolávaných dediť na základe zákona. In: HAMŘÍK, M. Vybrané teoretickoaplikač
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Na jednej strane ide o závetnú slobodu, ktorá sleduje, že dispozícia poručiteľa 
s majetkom môže byť kedykoľvek odvolateľná a na druhej strane ide o princíp 
zmluvnej autonómie, ktorý hovorí v prospech toho, že zmluvné záväzky možno 
podmieňovať i smrťou zmluvných strán.7 Už samotní rímski právnici videli 
v dedičskej zmluve neprípustné obmedzenie testamentárnej slobody, ktorá mu
sela zostať po celý život človeka neporušená; z toho dôvodu považovali dedičskú 
zmluvu za neplatnú.8 Aj keď zákaz spoločného závetu nemožno v rímskom 
práve bezpečne preukázať,  možno s istotou tvrdiť, že fakticky sa táto forma 
závetu  sa v rímskom práve nevyskytovala.

Historický vývoj je  na druhej strane je svedectvom toho, že  praktická po
treba dohôd pre prípad smrti vznikala najmä v súvislosti s požiadavkou materi
álneho zabezpečenia preživšej manželky poručiteľa.9 To bolo dané najmä tým, 
že manželka poručiteľa nepatrila do prioritnej skupiny zákonných dedičov, do 
ktorej boli zaradení descendenti a ascendenti poručiteľa. Takéto dohody boli 
zavedené iba v gréckych provinciách rímskej ríše a prakticky prežívali až do 
zániku antiky. Napriek tomu, že rímske právo neuznávalo dedičskú zmluvu 
ako samostatný dedičský titul, predpokladá sa, že rímski právnici koncept ta
kejto dohody využili v prípade darovania pre prípad smrti (donatio mortis cau-
sa).10 V stredovekom európskom práve takáto súvislosť vznikla na základoch 
obyčajového práva v prípade zmlúv medzi manželmi. V niektorých právnych 
poriadkoch sa v dôsledku toho presadil názor, že  dedičské zmluvy napriek 

né problémy zákonných dedičských skupín. FICOVÁ, S., IVANČO, M., RAKOVÁ, K., a kol.  
Dedičské právo v hmotnoprávnych a procesnoprávnych súvislostiach. Bratislava: Wolters Klu
wer SR, 2022, s. 51.

7 Konflikt dvoch princípov práva, resp. ústavných práv nie je v súkromnom práve neobvyklým ja
vom. Príkladom je napr. obmedzenie zásady zmluvnej slobody zamestnávateľa zásadou ochra
ny slabšej strany v podobe zásady numerus clausus zmluvných typov pracovného práva. In: 
RAK, P. Flexibilita z donútenia. In:  JANOVEC, M., MALÝ, J., ŠÍP, J., POHL, J., ZAHRADNÍČ
KOVÁ, M. (eds.)  COFOLA 2021 – část 1. Sborník príspevkú mladých právnikú, doktorandu 
a právních vědcu.  Brno : Masarykova univerzita, 2021. s. 187201.

8 APATHY, P., KLINGENBERGER, G., PENNITZ, M. Einführung in das römisches Recht. 4. vyd. 
Wien, Köln, Weimar: Böhlau Verlag, 2007, s. 48. 

9 KELLER von F. Pandekten. Leipzig: Verlag von B. Tauchnitz, 1861, s. 905.
10 SOHM, R. Institutionen. Geschichte und des Systems des römischen Priovatrechts. 7. vyd. Leipzig: 

Verlag von Duncker & Humbolt, 1898, s. 208 a 546; HEYROVSKÝ, L. Dějiny a systém soukro-
mého práva římskeho. Bratislava: Nákladem Právnické fakulty UK, 1927, s. 558. 
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rozporu s rímskym právom by bolo potrebné uznať, ak by ich existencia nebola 
v rozpore s kanonickým ani s prirodzeným právom.11 

Dedičské zmluvy – ich prípustnosť, zriadenie a právne účinky 
Rímske právo, pre ktoré bola posledná vôľa poručiteľa posvätná, dedičskú 

zmluvu nepoznalo a dohody typu   pacta de hereditae viventis (Julian D. 45,  
1, 61) považovalo za právny úkon contra bonos mores (Papian D. 398, 5, 29, 2).12 
Prvé stopy takýchto zmlúv  bolo  možné nájsť až v stredovekom mestskom prá
ve.13 V rozpore s tým mnohé súčasné európske právne poriadky ešte aj dnes 
dedičskú zmluvu pod vplyvom rímskeho práva výslovne zakazujú.14 Okrem 
právneho následku neplatnosti15 nepripúšťajú vo vzťahu k nej výklad favor tes-
tamenti  ani konverziu dedičskej zmluvy na jednoduchý závet.16 Takúto konver
ziu expressis verbis pripúšťa iba portugalské právo, ktoré v čl. 946 ods. 2 Código 
civil uvádza, že „darovanie, ktoré má mať právne účinky až v prípade smrti  darcu, 
sa bude považovať za závet, ak boli dodržané formálne náležitosti závetu.“17 

Napriek uvedenému zákazu niektoré právne poriadky z  románskej 
právnej oblasti pripúšťajú vo vzťahu k dedičskej zmluve niektoré výnimky.18  

11 JANSEN, N. Testamentary Formalities in Early Modern Europe. In: Testamentary Fomalities. 
Comparative succession law. Volume I. Eds.  Reid, K. G. C., de Waal, M. J. Zimmermann, R., 
Oxford: University Press, 2011, s. 31

12 KASER, M., KNÜTTEL, R.  Römisches Privatrecht. 17, vyd., Münehcne:  Verlag C. H. Beck, 
2003, s. 404; MAYER – MALY, Th. Römisches Privatrecht. Wien, New York: SpringerVerlag, 
1991, s. 162 a 163. 

13 VÉKÁS, L. Öröklési jog, Budapest: Eötvös Kiadó, 2013, s. 1113. 
14 Takéto zákazy platia napríklad podľa čl. 1717 gréckeho OZ, čl. 1271 al. 2 španielskeho Código 

civil, čl.  458 talianskeho Codice civile, čl. 1047 poľského Kodex cywilny alebo  čl. 17:3 švéd
skeho zákona o dedení  Ärvdabalk

15 Španielske právo zmluvu o budúcom dedičstve (contratos sobre la herencia futura) považuje 
výslovne za neplatnú.  Bližšie pozri PEÑA, F. P. Compendio de derecho civil español. Tomo III1. 
Barcelona: Eds. Nauta, Barcelona, 1966, s. 432 a 433.

16 HELMS, T. Erbvertrag und gemeinschtliches Testament. In: Handwörterbuch des Europäischen 
Privatrechts. Hrgs. Basedow, J. Hopt, K. J., Zimmermann, R. Band I. Tübingen: Mohr Siebeck, 
2009,  s. 428.

17 Art. 946 al. 2 Código civil: Será, porém, havida como disposição testamenteira a doação que ho-
uver de produzir os seus efeitos por morte do doador, se tiverem sido observadas as formalidades 
dos testamentos. Pozri bližšie SÜSS, R. Erbrecht in Europa. 2. vyd. Angelbachtag: Zerb Verlag, 
2008, s. 1192.

18 K zmierneniu zákazu dedičskej zmluvy došlo v Taliansku zavedením tzv. rodinných zmlúv (pat-
to di famiglia) do civilného kódexu (čl. 768 a nasl. Codice civile).  Taliansko tak urobilo v roku 
2006 najmä pod tlakom Komisie EÚ. Nová právna  úprava umožňuje uzavrieť dedičskú zmluvu 
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V tejto súvislosti možno poukázať na vývoj francúzskeho práva Code civil, ktorý 
v pôvodnom znení (1804) bol inšpiráciou pre kodifikáciu dedičského práva pre 
viaceré štáty v južnej Európe a Amerike, zmluvu o budúcom dedičstve (pactes 
sur succession future) striktne zakázal.19 Tento zákaz bol právnou vedou často 
kritizovaný, pretože obmedzoval možnosť vysporiadania majetkových vzťahov 
v rodine.20 K jeho zmierneniu došlo až v rámci reformy dedičského práva v roku 
2007, odkedy zákaz takýchto dohôd už nie je formulovaný striktne, a to ani vo 
vzťahu k dedičskému (čl. 722), ani k obligačnému  právu (čl. 1163;  predtým 
čl. 1130 ods. 2 Code civil).  Nový čl. 1163 Code civil po novom uvádza, že 
predmetom záväzku môže byť budúce plnenie bez toho, aby toto ustanovenie 
spomínalo dohodu o budúcom dedičstve. Hoci Code civil výslovne nehovorí 
o prípustnosti dedičskej zmluvy, za účelom uľahčenia budúceho vyporiadania 
dedičstva nabáda ascendentov, aby vyrovnanie dedičstva vykonávali ešte počas 
svojho života rozdelením svojho majetku medzi dedičov prostredníctvom spo
ločných darov. Tieto anticipované dohody môžu mať formu testamentárneho 
vyrovnania, výslovne však nejde o zmluvy o budúcom dedičstve, takéto dohody 
nemajú iný účinok než odovzdanie už rozdeleného  dedičstva.

Napriek negatívnemu postoju k dedičskej zmluve francúzske a ním inšpi
rované právne úpravy umožňujú, aby na základe záväzného prísľubu v rámci 
manželskej zmluvy bolo možné  celý majetok alebo jeho časť prenechať pre prí
pad smrti druhému zmluvnému partnerovi a spoločným potomkom.21  Súčas
ná francúzska úprava pripúšťa tri takéto výnimky zo zákazu dedičskej zmluvy,  
a to buď na základe zmluvy (institution contractuelle podľa čl. 1081 a nasl. Code 
civil), darovania (donation-partage podľa čl. 1075 Code civil) a substitučného 

vzťahu k malým a stredným podnikom alebo obchodným podielom tak, aby vlastnícke právo 
k nim mohlo plynule prejsť na dedičov poručiteľa. Pozri  BRAUN, A. Testamentary Formalities 
in Italy. In: Testamentary Fomalities. Comparative succession law. Volume I. Eds. Reid, K. G. C., 
de Waal, M. J., Zimmermann, R,  Oxford: University Press, 2011, s. 124.

19 Art. 1130 al. 2 Code civil: On ne peut cependant renoncer à une succession non ouverte, ni faire 
aucune stipulation sur une pareille succession, même avec le consentement de celui de la succession 
duquel il s’agit.

20 COLIN, A., CAPITANT, H., MORANDIÈRE, L. J. Cour élémentaire de droit civil français. Tome 
deuxième. 2. vyd. Paris: Dalloz, 1948, 61 a 62.

21 Art. 1093 Code civil: La donation de biens à venir, ou de biens présents et à venir, faite entre 
époux par contrat de mariage, soit simple, soit réciproque, sera soumise aux règles établies par le 
chapitre précédent, à l‘égard des donations pareilles qui leur seront faites par un tiers, sauf qu‘elle 
ne sera point transmissible aux enfants issus du mariage, en cas de décès de l‘époux donataire 
avant l‘époux donateur.
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náhradníctva (substitutions fidéicommissaires podľa čl. 896 a čl. 1048 Code ci
vil), pričom  darovanie budúceho majetku medzi manželmi počas manželstva 
je vždy odvolateľné.22   Formálne sa uvedené dohody označujú ako darovanie 
budúceho majetku (donation de biens à venir) a odborná literatúra o uvedenej 
zmluve pojednáva v rámci dedičského práva.23 Takéto dojednania medzi man
želmi pripúšťa aj portugalské či španielske právo, pravda, s výhradou, že takéto 
darovania sú platné, ak ich uzavrú snúbenci v rámci predmanželskej zmluvy 
(čl. 1700 portugalského Código civil, čl. 1341 ods. 2 španielskeho Código civil). 

Dedičská zmluva (Erbvetrag) zohrávala popri závetoch historicky veľmi dô
ležitú úlohu tiež v nemeckom dedičskom práve.24 Dedičskú zmluvu zahrnul do 
svojej právnej úpravy nielen pruský Landrecht (1794), ale aj saský občiansky zá
konník (1865). Niet preto divu, že právnu úpravu dedičskej zmluvy možno dnes 
nájsť v nemeckom (§ 2274 až  300 BGB), rakúskom (§ 1249 až1254 ABGB), ako 
aj v  švajčiarskom (čl. 494 ZGB), a v nadväznosti na švajčiarske právo,  aj v turec
kom práve (čl. 527 tureckého OZ). Tieto právne úpravy výslovne  akceptujú de
dičskú zmluvu ako všeobecnú právnu formu poslednej vôle poručiteľa.25 Vedľa 
dedičskej zmluvy medzi manželmi, ktorá v nemeckom i švajčiarskom práve stojí 
v popredí, môže sa akýkoľvek dedič s vyhliadkou dedičstva zaviazať, že poruči
teľa zaopatrí alebo mu bude  poskytovať rentu. Naproti tomu v rakúskom práve 
je dedičská zmluva vyhradená nielen pre manželov, ale aj snúbencov (§ 1249 
ABGB).26 Práve z tohto dôvodu úpravu dedičskej zmluvy nezveril rakúsky zá
konodarca dedičskému, ale manželskému právu. Avšak i nemecké právo a ním 
ovplyvnené právne poriadky, zmluvné dispozície účastníkov zmluvy o de
dičstve značne obmedzujú. Iné zmluvné dojednania ako je ustanovenie de
diča, odkazovníka, udeľovanie príkazov alebo voľbu iného dedičského práva  

22 Pozri bližšie Der Erbvertrag aus rechtsvergleichender Sicht/Il contratto successorio, aspetti di di-
ritto comparato (Hrgs. Wolf, S.),  Bern: Stämpfli Verlag, 2018, s. 29 a 30.

23 RENAULTBRAHINSKY, C. Droit des successions. 12. vyd. Paris: Gualino, Lextenso, 2021,  
s. 128. 

24 Pozri bližšie RÜHL, H. Erbvetrag In: Rechtsvergleichendes Handwörterbuch für das Zivil und 
Handelsrecht des In and Auslandses. Dritter Band, Berlin: Verlag von Franz Vahlen, 1931,  
s. 137. 

25 GURSKY, K, H, LETTMAIERS, S. Erbrecht. 7. vyd.  Heidelberg: C, H. Müller Verlag, s. 7780. 
26 BYDLINSKI, P. Grundzüge des Privatrechts. 7. vyd. Wien: Manz Verlag, 2007, s. 58; BARTA, H. 

Zivilrecht. Einführung und Grundriss. Wien: Universitätsverlag, 2000, s. 544.
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v dedičskej zmluve nepripúšťajú.27 Okrem toho možno v dedičskej zmluve 
uviesť aj iné odvolateľné dispozície, ako je napríklad určenie vykonávateľa zá
vetu.28  

Anglosaskému právu je dedičská zmluva ako právna forme poslednej vôle 
poručiteľa neznáma. Predsa sa však poručiteľ môže v prospech inej osoby zmluv
ne zaviazať,  že závet nebude odvolaný. V praxi ide vlastne o zahrnutie viacerých 
závetov do jednej listiny. Poručiteľ môže v závete ustanoviť, aby  sa určité časti 
majetku mohli pre prípad jeho smrti dostať k určitým osobám (contract to make 
a will)29 alebo aby závet, resp. aby jednotlivé závetné dispozície poručiteľa nemohli 
byť odvolané (contract not to revoke a will).30 V prípade porušenia týchto závet
ných dispozícií môžu oprávnené osoby uplatniť náhradu škody.31 

Pokiaľ ide o spôsob zriadenia dedičskej zmluvy, spísanie dedičskej zmluvy 
podlieha osobitným formálnym požiadavkám. Právne poriadky, ktoré dedičskú 
zmluvu uznávajú,  vyžadujú pre dedičskú zmluvu formu notárskej zápisnice. 
V právnych úpravách, ktoré aj formálne uznali dedičskú zmluvu za dedičský 
titul, podlieha dedičská zmluva podobným formálnym náležitostiam ako zria
denie závetu, pričom bežná forma platná pre závety je v týchto štátoch nahrade
ná formou verejného závetu (§ 2276 ods. 1 BGB, čl. 512 ods. 1 ZGB, v Rakúsku  
v § 1 Notariatszwangsgesetz v spojení s § 67 Notárskeho poriadku).  V Anglic
kom práve nie je záväzok z posledného poriadku ani záväzok ho neodvolať 
viazaný na konkrétnu formu. 

Právne poriadky, ktoré uznali dedičskú zmluvu a spájajú s ňou právne účin
ky, iné právne dispozície s tým istým majetkom pre prípad smrti zakazujú.32 
To sa však netýka práva zmluvných strán nakladať s majetkom spôsobom inter 

27 § 2778 Abs. 2 BGB:. Andere Verfügungen als Erbeinsetzungen, Vermächtnisse, Auflagen und die 
Wahl des anzuwendenden Erbrechts können vertragsmäßig nicht getroffen werden.

28 DAUNER LIEB, B. a kol. BGB Anwaltkommentar. Band 5: Erbrecht. Bonn: Deutscher Anwal
tverlag, 2004,  s. 1053. 

29 Pozri bližšie SÜSS, R.: Erbrecht in Europa. 2. vyd..  Angelbachtag: Zerb Verlag, 2008, s. 748  
a JAMES, V. M. Contracts to Make Wills. Chicago Law Review, 1931, č. 9, s. 6377. 

30 LATTAL, F. A. Contracts Not to Revoke Joint or Mutual Wills e Joint or Mutual Wills. William 
& Mary Law Review, 1973, č. 1, s. 144178. 

31 MELLOWS, A. R.  The Law of Succession, 5. vyd. London: Butterworths, 1993 s. 14 a nasl.; KAN
DA ROVATI, V. Succession: The Law of Wills and Estates, 2. vyd. London: HLT Publications/
Old Bailey Press, 2000,  s. 16. 

32 Pozri § 2289 ods. 1 nemeckého BGB,  § 1245 al. 1 rakúskeho ABGB, čl. 494 švajčiarskeho ZGB 
a čl. 1701 portugalského Código civil.
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vivos (§ 2286 BGB). To sa netýka darovania, lebo bezodplatným prevodom ma
jetku môže byť predmet dedičskej zmluvy celkom vyprázdnený. Preto napríklad 
francúzske právo v manželskej zmluve, ktorá obsahuje prvky dedičskej zmluvy, 
takéto dispozície s majetkom výslovne vylučuje (čl. 1083 a 1093 Code civil). 
Rovnako to platí  aj o švajčiarskom práve, ktoré každú dispozíciu s majetkom 
mortis causa alebo na základe darovania, ktorá je v rozpore so záväzkom ob
siahnutým  v dedičskej zmluve,  umožňuje napadnúť žalobou na súde (čl. 494  
ods. 3 ZGB).33 V Rakúsku, kde nie je poručiteľ pri nakladaní s majetkom in-
ter vivos nijako obmedzovaný, možno podľa § 364c ABGB v dedičskej zmluve 
dohodnúť zákaz zaťaženia alebo scudzenia majetku počas života poručiteľa.34 
Okrem toho si zmluvná strana ponecháva dispozičné právo k jednej štvrtine 
majetku po odpočítaní pasív dedičstva a povinného dedičského podielu (§ 1253 
ABGB).35 Naproti tomu v nemeckom práve môžu byť spätne postihované iba 
také dary, ktoré darca uskutočnil s úmyslom znevýhodniť druhú zmluvnú stra
nu (§ 2287 a nasl. BGB).36 Takisto v anglickom práve platí, že ak poručiteľ poruší 
svoj zmluvný záväzok previesť časť svojho majetku na inú osobu, poškodený má 
právo na žalobu proti dedičskej podstate z dôvodu porušenie zmluvy (breach 
of contract). 

Ešte je potrebné spomenúť, že dedičská zmluva sa často zamieňa s darova
ním pre prípad smrti (pokiaľ ide o Slovensko, pozri § 628 ods. 2 OZ). V prípade 
darovania pre prípad smrti ide o záväzný prísľub poručiteľa, ktorý sa dáva pod 
odkladacou podmienkou, že právne účinky takejto darovacej zmluvy nastúpia 
až v prípade smrti darcu. Na základe právnych účinkov by bolo možné takúto 
darovaciu zmluvu zaradiť do rovnakej skupiny právnych úkonov ako je dedič
ská zmluva (porovnaj § 2301 nemeckého BGB a čl. 245 ods. 2 švajčiarskeho 

33 Pozri bližšie HONSELL, H., VOGT, N. P.,  GEISER, Th.  a kol.: Zivilgesetzbuch II.  Basler Kom-
mentar. 3. vyd. Basel: Helbing Lichtenhahn Verlag, s. 220 a nasl.

34 OBERHAMMER, P.  Grundprobleme des Belastungs- und Veräußerungsverbots nach § 364c 
ABGB. In: Juristische Ausbildung und Praxisvorbereitung (I. und II.), Wien: Manz Verlag 
1998/99; KLETEČKA, A., KOZIOL, H. Grundriss des bürgelichen Rechts. Band I Allgemeiner 
Teil, Sachenrecht, Familienrecht, Erbrecht. 13. vyd. Wien: Manzsche Verlags und Universitäts
buchhandlung, 2006,  s. 291.

35 K výpočtu tejto jednej štvrtiny pozri ECCHER, B. Bürgerliches Recht VI,  Erbrecht. Wien, 
New York: Springer Verlag, 2000. s. 72 a  PRISSLAN, M. M. Der Erbvertrag im Spannungsfeld 
zwischen Vertrags- und Erbrecht. Dissertation. Linz: Johannes Kepler Universität, 2022,  s. 89 
a 90. 

36 PRÜTTING, H., WEGEN, G., WEINREICH, G. BGB Kommentar. 2. vyd. Neuwied: Luchter
hand, 2007, s. 28092811
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zákona o obligáciách). Niektoré právne poriadky, ktoré dedičskú zmluvu ako 
právny inštitút nepoznajú, považujú donatio mortis causa za ďalší (dodatočný) 
dedičský titul (to platí najmä o Francúzsku, Belgicku, Luxembursku, Španielsku 
a do roku 2003 aj Holandsku). V  tomto smere sa vymyká občiansky zákon
ník kanadskej provincie Québec, ktorý darovanie pre prípad smrti považuje 
za formu testamentárnej dispozície poručiteľa (čl. 613 al. 2). Ďalšie právne po
riadky poskytujú poručiteľovi možnosť nakladať s dedičstvom aj na základe 
iných zmluvných dojednaní. Napríklad podľa čl. 1700 portugalského Codigo 
civil môže poručiteľ v predmanželskej zmluve  ustanoviť za  dediča alebo odka
zovníka jedného z manželov alebo za stanovených podmienok i tretiu osobu.37  

Spoločné závety – ich prípustnosť, zriadenie a právne účinky 
Rovnaké výhrady, ktoré sú uvádzané proti dedičskej zmluve uvádzajú viace

ré právne poriadky aj v súvislosti so spoločným závetom38. Na základe neho sa 
spoloční závetcovia  navzájom povolávajú za dedičov a zároveň určujú, komu 
má pripadnúť dedičstvo po tom, ak niektorý z nich  zomrie ako posledný.3940

Právne poriadky v románskej právnej oblasti, ktoré boli najviac ovplyvnené 
rímskym právom,  spoločný závet ako dedičský titul zásadne odmietajú. To platí 
napríklad najmä o francúzskom práve (čl. 968 Code civil).41 Jeho príklad nasle
dovali talianske (čl. 589 Codice civile), holandské (čl. 4:93 Burgerlijk Wetboek), 
portugalské (čl. 2181 Código civil) a španielske právo (čl. 669 Código civil).42  

37 Art. 1700 al 1 Código civil:  A convenção antenupcial pode conter: a) A instituição de herdeiro 
ou a nomeação de legatário em favor de qualquer dos esposados, feita pelo outro esposado 
ou por terceiro nos termos prescritos nos lugares respectivos; b) A instituição de herdeiro ou 
a nomeação de legatário em favor de terceiro, feita por qualquer dos esposados.

38 SAWYER, C., SPERO, M. Succession, Wills and probate. Third edition. New York: Routledge, 
2015, s. 108  110. 

39 FEKETE, I. Občiansky zákonník. Veľký komentár, 3. zväzok. Dedenie a Záväzkové právo – vše-
obecná časť. Žilina: Eurokódex, 2015, s. 147.   

40 V tomto kontexte nie je vylúčené, že na základe spoločného závetu dôjde aj k rozporu medzi sa
motnými dedičmi, v dôsledku čoho by v kontexte slovenských reálií dedičský súd nemal zaradiť 
určitý majetok do súpisu. Ako prostriedok právnej ochrany v takom prípade by mohla poslúžiť 
žaloba o určenie, že vec (ne)patrí do dedičstva. In: IVANČO, M. Žaloba o určenie, že vec patrí 
do dedičstva, a otázka okruhu sporových strán. In FICOVÁ, S., IVANČO, M., RAKOVÁ, K., 
a kol. Dedičské právo v hmotnoprávnych a procesnoprávnych súvislostiach. Bratislava: Wolters 
Kluwer SR, 2022, s. 216.

41 Z novšej literatúry pozri TERRÉ, F., LEQUETTE, Y. Les succession. Les libéralités. 3. vyd. Paris: 
Dalloz, 1997, s. 296 a 297. 

42 Španielske právo považuje nielen dedičskú zmluvu, ale aj spoločný závet (testamentos comunes) 
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S odmietavým postojom k spoločnému závetu sa možno stretnúť aj v iných eu
rópskych (pozri čl. 942 poľského Kodeks cywilny, čl. 1717 gréckeho OZ, § 476  
ods. 3 slovenského OZ), ako aj mimoeurópskych štátoch (napríklad čl. 704  
al. 2 Code civil kanadskej provincie Québec a  čl. 975 japonského  OZ). Nega
tívny postoj ku kolektívnym formám závetu vidieť v týchto štátoch aj vo vzťa
hu k simultánnemu závetu (testamentum mere simultaneum), aby sa zabránilo 
vzájomnému ovplyvneniu vôle závetcov. Z toho istého dôvodu niektoré úpravy 
výslovne zakazujú i vzájomné a podmienené závety (pozri čl. 2231 portugalské
ho Código civil, čl. 635 talianskeho Codice civile). Naproti tomu napríklad vo 
Francúzsku a v niektorých ďalších štátoch je vzájomná závislosť a previazanosť 
dvoch samostatných závetov prípustná, pokiaľ sa posledná vôľa závetcov nena
chádza v jednej listine (čl. 968 Code civil). 

V nemecky hovoriacich štátoch sú spoločné závety ako právny dôvod de
denia nielen uznané, ale právna úprava ich popri závete a zákonnom dedení 
uvádza medzi dedičskými titulmi.43 To platí predovšetkým o rakúskom a ne
meckom práve.44  Zaujímavý je obrat, ktorý v tomto smere urobil nemecký 
zákonodarca, ktorý v rámci kodifikácie súkromného práva v druhej polovici  
19. storočia v  dôvodovej správe k  návrhu nového celonemeckého civilného 
kódexu označil spoločný závet (gemeischaftliches Testament) za „nejasný stred 
medzi dedičskou zmluvou a závetom“ (unklare Mitte zwischen Erbvertrag und 
Testament).45 Definitívna verzia BGB napokon zahrnula do svojej úpravy aj spo-
ločný závet, avšak vychádzajúc z rakúskeho práva (§ 1248 ABGB) iba vo vzťahu 
k manželom (§ 2265 BGB). Naproti tomu švajčiarsky federálny súd zriadenie 
spoločného závetu, ktorý švajčiarsky civilný kódex neuvádza medzi právnymi dô-
vodmi dedenia ani ho výslovne nezakazuje, výslovne zakázal.  Podľa jeho názoru 
závet  predstavujúci jednostranný právny úkon môže byť  prejavom poslednej vôle 
iba jedného človeka, a preto nemôže mať viacerých pôvodcov.46 Švajčiarske právo  

za  neplatné právne úkony.  Pozri PEÑA, F. P.. Compendio de derecho civil español. Tomo IV2. 
Barcelona: Eds. Nauta, Barcelona, 1966, s. 1075. 

43 BECKER, W. Testament. In: In: Rechtsvergleichendes Handwörterbuch für das Zivil und Han
delsrecht des In and Auslandses. Sechster Band, Berlin: Verlag von Franz Vahlen, 1938, s. 544 
a 545. 

44 K historickým súvislostiam pozri FLOSSMANN, U. Österreichische Privatrechtsgeschichte. 
Wien, New York: SpringerVerlag, 1983, s. 336 a 337.

45 Motive zu dem Entwurfe eines Bürgerlichen Gesetzbuches für das Deutsche Reich, Band V, Er
brecht. Berlin, Leipzig: Verlag von J. Guttentag, 1888, s. 253. 

46 HELMS, T. Erbvertrag und gemeinschtliches Testament. In: Handwörterbuch des Europäischen 
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paradoxne v rozpore s veľkou časťou národných právnych úprav pripúšťa kon-
verziu listiny, ktorá obsahuje prejav vôle viacerých osôb na  platný jednoduchý 
závet.47  

Spoločný závet akceptujú aj osobitné zákony o dedení v  škandinávskych 
štátoch (pozri § 47 Arvelov v Dánsku, čl. 10:7  Ärvdabalk vo  Švédsku, čl. 10:7 
Perintökaari vo Fínsku, § 49 Lov om arv v Nórsku). Spoločné dispozície závet
cov pripúšťa aj anglické právo. Takým spôsobom môže viac osôb zriadiť závet 
v jednom závetnom dokumente (joint will). Pravda, právne účinky spoločného 
závetu sú odlišné, ak tie isté dve osoby zriadia závet samostatne. Ak dve osoby 
zriadia spoločný závet v jednej listine alebo dva obsahovo previazané závety, 
potom môžu tiež dohodnúť, že budú vzájomnými prejavmi vôle viazané (agre-
ement not to revoke the mutual will). Takýto závet môžu síce zhotoviť akékoľvek 
osoby, ale v praxi takéto závety zriaďujú väčšinou manželia. 

Právne poriadky, ktoré pripustili spoločný závet, nespájajú jeho platnosť 
s osobitnou právnou formou; na formu spoločného závetu sa  spravidla vzťa
hujú ustanovenia o formálnych náležitostiach riadneho závetu. Výnimku pred
stavuje nemecké právo. Podľa § 2267 BGB platí, „že na zriadenie spoločného 
závetu podľa § 2247 BGB  postačí, ak jeden z manželov vyhotoví závet vo forme 
predpísanej v tomto ustanovení a spoločné vyhlásenie vlastnoručne podpíše aj 
druhý z manželov. Spolupodpisujúci manžel by mal uviesť, kedy (deň, mesiac  
a rok) a kde svoj podpis pripojil.“ 

Jednotlivé právne poriadky rozdielnym spôsobom riešia i spôsob zriadenia 
spoločného závetu. Napríklad v Rakúsku môžu spoločný závet zriadiť iba man
želia (§ 1248 ABGB), ale v Nemecku okrem manželov i registrovaní partneri  
(§ 2265 BGB v spojení s § 10 ods. 4 zákona o registrovaných partnerstvách). 
Takéto personálne obmedzenie pre zriadenie spoločného závetu je v iných práv
nych úpravách neznáme. Odlišnosť v právnych poriadkoch vidieť aj v právnych 
následkoch spojených so spoločným závetom. Väčšina právnych poriadkov  ne
pripúšťa, aby zmluvné strany mohli počas svojho života jednostranne dispono
vať so spoločným závetom. To platí výslovne v nemeckom práve.48 Rovnakým 

Privatrechts. Hrgs. Basedow, J. Hopt, K. J. Zimmermann, R. Band I. Tübingen: Mohr Siebeck, 
2009,  s. 431.

47 WOLF, S., HRUBESCH  MILLAUER, S.  Grundriss des schweizerischen Erbrecht. Bern: Stämpfli 
Verlag, 2017,  s. 92 a 93. 

48 § 2271 Abs. 1 BGB: Durch eine neue Verfügung von Todes wegen kann ein Ehegatte bei Lebzeiten 
des anderen seine Verfügung nicht einseitig aufheben.
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zákonným príkazom sa možno stretnúť v rakúskom (§ 1248 ABGB), fínskom 
(čl. 10:7 Perintökaari) alebo vo  švédskom práve (čl. 10:7 Ärvdabalk). Niektoré 
právne poriadky dokonca zakazujú odvolanie testamentárnej dispozície aj po 
smrti druhej strany (§ 2271 ods. 2 druhá veta BGB,49 § 57 Lov om arv v Nórsku). 
Naproti tomu podľa rakúskeho (§  1248 ABGB), fínskeho  (čl. 10:7 Perintökaari) 
a švédskeho práva (čl. 10:7 Ärvdabalk) môže preživší  závetca svoju dispozíciu 
odvolať aj po smrti druhého zmluvného partnera.50 

V anglickom práve nie je testamentárna sloboda poručiteľa  obmedzená, tak 
ako je tomu v kontinentálnych právnych poriadkoch. To sa týka napríklad aj 
vzájomného, ale aj  tzv. zrkadlového závetu (mirror wills), ktorý spočíva v dvoch 
oddelených, ale identických  závetoch, ktoré vo svojom  súhrne môžu, ale ne
musia predstavovať vzájomný závet. Ak sa však dosiahne dohoda o neodvola
teľnosti spoločne dohodnutého  dispozičného oprávnenia závetcov (agreement 
not to revoke the mutual will), nastupuje určitá viazanosť závetcov aj v prípade 
smrti jedného z nich.  Ak takej dohody niet, môže byť vzájomný závet na zá
klade spoločného súhlasu závetcov zrušený  alebo  v dôsledku jednostranné
ho adresného úkonu jedného z nich môže byť odvolaný. Po smrti jedného zo 
spoločných závetcov sa preživší závetca stáva správcom spoločného majetku. 
V takom prípade tomuto  závetcovi nič nebráni v tom,  aby sám urobil dispo
zície s majetkom, hoci aj v rozpore s obsahom vzájomného závetu. To však nič 
nemení na tom, že zverenecký fond (trust) bude naďalej zaťažoval dedičstvo 
a aby obsah závetu rešpektovala aj osoba, ktorá bola poverená vyporiadaním 
dedičstva (personal representative). 

Dedičská zmluva a spoločný závet v novších kodifikáciách súkromného 
práva

Nižšie uvádzame zásadné body novej právnej úpravy kolektívnych foriem 
poslednej vôle poručiteľa v civilných kódexoch, ktoré boli prijaté v tomto mi
léniu. Osobitne sa budeme venoval novému občianskemu zákonníku v Česku 
(2012), Maďarsku (2013), Rumunsku (2012) a Brazílii (2002). Právne úpravy 
dedičskej zmluvy či spoločného závetu boli v týchto štátoch inšpirované nie

49 § 2271 Abs. 2 S. 1 BGB: Das Recht zum Widerruf erlischt mit dem Tode des anderen Ehegatten.
50 HELMS, T. Erbvertrag und gemeinschtliches Testament. In: Handwörterbuch des Europäischen 

Privatrechts. Hrgs. Basedow, J. Hopt, K. J. Zimmermann, R. Band I. Tübingen: Mohr Siebeck, 
2009, s. 432.
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ktorým z vyššie uvedených právnych poriadkov. V niektorých smeroch však 
priniesli podnety, ktoré stoja na zamyslenie.

Český občiansky zákonník č. 89/2012 Zb. (ďalej tiež „NOZ“ a „nový ob
čiansky zákonník“) pojem spoločného závetu ani spoločného závetu manželov 
nepozná. Pokiaľ chcú manželia spísať závet, musia  tak urobiť každý zvlášť. Ak 
by tak manželia urobili obaja spolu na jednej listine, je takýto závet neplatný.  

Nóvum, ktoré priniesol nový občiansky zákonník, je možnosť spísať dedič
skú zmluvu. Je potrebné uviesť, že z hľadiska historického nejde o úplnú no
vinku, úprava občianskeho zákonníka v minulosti tento inštitút poznala, avšak 
pripúšťala možnosť jeho uzatvorenia iba medzi manželmi alebo snúbencami51. 
Dedičská zmluva bola prijatím Občianskeho zákonníka v roku 1950 z české
ho právneho poriadku vypustená, opätovne sa do českého právneho poriad
ku vrátila  práve novo prijatým českým občianskym zákonníkom v roku 2012, 
ktorý nahradil dovtedy platnú právnu úpravu, ktorá tento inštitút nepoznala. 
Možno súhlasiť s názorom, podľa ktorého z pohľadu rešpektovania vôle poru
čiteľa je možné dedičskú zmluvu považovať za jeden z najvýraznejších prejavov 
vôle poručiteľa v českom právnom poriadku52. Dedičská zmluva je definovaná  
v § 1583 NOZ ako zmluva, ktorou povoláva zostaviteľ druhú zmluvnú stranu 
alebo tretiu osobu (odkazovníka) za dediča a druhá strana toto prijíma. Český 
občiansky zákonník podľa vzoru čl. 494 švajčiarskeho občianskeho zákonníka 
pripúšťa, aby dedičská zmluva bola uzatvorená v prospech tretej osoby – odka
zovníka (na rozdiel od európskeho nariadenia o dedičstva, ktoré túto možnosť 
nepripúšťa)53. Tretia strana, v prospech ktorej dedičská zmluva môže byť zria
dená však nie je zmluvnou stranou a nevzťahujú sa na ňu požiadavky, kladené 
na zostaviteľa a zmluvného dediča, ktorými sú v prípade zostaviteľa požiadav
ka plnoletej fyzickej osoby, plne spôsobilej na právne úkony (§ 1584 ods. 1)  
a v prípade obidvoch zmluvných strán nemožnosť zastúpenia pri jej uzatvorení 
a zmene (§ 1548 ods. 2). Toto ustanovenie však vyvoláva pochybnosti v prí

51 BÍLEK, P. In FIALA, R., DRÁPAL, L. a kol. Občasnký zákonník IV. Dědičské právo (§ 1475 – 
1720). Komentář. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2015, s. 280. ISBN 9788074005701, viac 
pozri tiež ŠVECOVÁ, A., Formálno-právna stránka zriadenia úkonov posledného poriad-
ku na Slovensku do roku 1950. Bratislava :  VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied,  
s. 168 – 170. 

52 ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J. a kol. Občanský zákonník. Komentář. Svazek IV. 2. vyd., 
Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019, s. 241. ISBN 9788075984128. 

53 ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J. a kol. Občanský zákonník. Komentář. Svazek IV. 2. vyd., 
Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019, s. 240.
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pade, ak je povolaným dedičom z dedičskej zmluvy právnická osoba. Podľa  
českej právnej vedy54 požiadavka osobného konania je vyžadovaná iba v prí
pade zostaviteľa a zmluvného dediča, pokiaľ sú fyzickými osobami, obdobne 
ako je to v § 2274 BGB a nie u právnickej osoby, ak je povolaná za zmluvného 
dediča, alebo odkazovníka55.  

Osobitosťou dedičskej zmluvy a azda najviac diskutovaným ustanovením 
zákona je ustanovenie o obmedzení rozsahu majetku, s ktorým môže poručiteľ 
v dedičskej zmluve nakladať. Tento rozsah je v § 1585 ods. 1 zákonom obme
dzený, v dedičskej zmluve môžu podľa vzoru rakúskeho práva (§ 1253 ABGB) 
zmluvné strany rozhodnúť o ¾ pozostalosti, o zvyšnej ¼ musí poručiteľ rozhod
núť zvlášť alebo ju nechať voľnú. Otázky, ktoré toto ustanovenie vzbudzuje, sa 
týkajú najmä časového okamihu, ku ktorému sa vzťahuje požiadavka nakladať 
s ¾ pozostalosti, t.j. či k okamihu uzatvorenia dedičskej zmluvy, alebo  smrti 
zostaviteľa. Pokiaľ by sa totiž požiadavka nakladať s ¾ majetku zostaviteľa vzťa
hovala k okamihu uzatvorenia dedičskej zmluvy, v čase smrti by nemuselo byť 
nakladané v súlade s vôľou zostaviteľa, ktorý počas života môže nakladať so 
svojím majetkom a jeho rozsah zmeniť. Pokiaľ sa však táto požiadavka bude 
vzťahovať k okamihu smrti zostaviteľa, nebude zas v okamihu uzatvorenia de
dičskej zmluvy jasné, o rozsahu akého majetku sa v zmluve nakladá. V odpovedi 
na túto otázku sa názory českej právnej vedy rozchádzajú. Kým jedna skupina 
odborníkov zastáva názor, podľa ktorého požiadavku, aby sa v dedičskej zmluve 
nakladalo maximálne s ¾ majetku treba posudzovať k okamihu smrti zosta
viteľa56, podľa druhého názoru z logiky veci vyplýva, že by malo ísť okamih 
uzatvorenia dedičskej zmluvy57. V súvislosti s obmedzením rozsahu majetku 
zostaviteľa, s ktorým je oprávnený v dedičskej zmluve nakladať platí, že ná
rok dedičov na ¼ pozostalosti je nárokom na peňažné plnenie, ktorý svojou  

54 Tamtiež s. 244. 
55 V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že podľa NOZ  zostaviteľom v dedičskej zmluve môže byť 

iba fyzická, plnoletá, plne spôsobilá osoba, nie právnická osoba. 
56 K tomuto pozri napr. SVOBODA, J., KLIČKA, O. Dědičské právo v praxi. 1. vydání. Praha :  

C. H. Beck, 2014, s 88, FIALA, R., DRÁPAL, L. A kol. Občanský zákonník IV. Dědičské právo  
(§ 1475 – 1720). Komentář. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2015, s. 289,  CHALUPA, I., REITER
MAN, D., MUZIKÁŘ, M. Dědičské právo. Základy soukromého práva IX. I1. vydání. Praha : 
C. H. Beck, 2018, s. 116.

57 K tomuto pozri napr. ŠEŠINA, M., MUZIKÁŘ, L., DOBIÁŠ, P. iDědičské právo. Praktická 
príručka. iPraha : Leges, 2019, s. 99, ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J. a kol. Občanský 
zákonník. Komentář. Svazek IV. 2. vyd., Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019, s. 246. ISBN 97880
75984128. 
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podstatou predstavuje zákonný odkaz58. V prípade, ak dedičská zmluva túto zá
konnú podmienku nerešpektuje, ide o dôvod neplatnosti celej dedičskej zmluvy. 

Český občiansky zákonník umožňuje  zmluvným stranám dohodnúť sa aj 
na tom, že zostaviteľ prevedie svoj majetok na zmluvného dediča už za života 
zostaviteľa, v takom  prípade, pokiaľ si strany nedohodli niečo iné, sa dedičská 
zmluva vzťahuje iba na majetok takto prevedený, ktorý musí byť v čase prevodu 
spísaný vo forme verejnej listiny (§ 1589 ods. 1). V prípade, že došlo k odo
vzdaniu majetku zmluvnému dedičovi za života zostaviteľa, smrťou zmluvného 
dediča nedochádza k zániku práv a povinností z dedičskej zmluvy, ale k precho
du práv a povinností z dedičskej zmluvy na dediča zmluvného dediča (§ 1589  
ods. 2). V prípade, ak k odovzdaniu majetku zostaviteľa zmluvnému dedičovi 
za života zostaviteľa nedošlo, smrťou zmluvného dediča zanikajú práva a po
vinnosti vyplývajúce z dedičskej zmluvy a k dedeniu je povolaný dedič podľa 
ostatných dedičských titulov59. Na rozdiel od závetu, v prípade dedičskej zmlu
vy nie je možné jednostranné zrušenie povolania dediť zo strany zostaviteľa, na 
zrušenie dedičskej zmluvy je potrebný súhlas zmluvného dediča, ktorý musí 
byť udelený pred notárom. Občiansky zákonník umožňuje vo svojom ustano
vení zvláštnu úpravu zrušenia dedičskej zmluvy v prípade, ak zostaviteľ svoje 
záväzky, vyplývajúce mu z dedičskej zmluvy zruší jednostranne a to zriadením 
závetu, alebo odkazu (§ 1590). Kontraktuálny charakter dedičskej zmluvy však 
vyjadruje podmienka účinnosti týchto úkonov súhlasom zmluvného dediča 
uskutočneného vo forme verejnej listiny. Obdobne tomu samotná dedičská 
zmluva musí mať zo zákona formu verejnej listiny (teda musí byť spísaná pred 
notárom), inak je neplatná.

Osobitným typom dedičskej zmluvy, ktorú český právny poriadok pripúšťa,  
je dedičská zmluva uzatvorená medzi manželmi, v ktorej jedna strana (manžel) 
povoláva druhého z manželov za dediča a druhá strana toto prijíma, prípadne 
sa takto povolávajú za dedičov manželia navzájom. Špecifikum tohto zmluvné
ho typu uzatvoreného medzi manželmi je okrem subjektov, ktorými sú výlučne 
manželia tiež to, že títo môžu mať v prípade vzájomného povolania za dedičov 
dvojité postavenie, tak strany záväznej z dedičskej zmluvy, ako aj strany zavä
zujúcej. V tejto súvislosti vyvstáva otázka, či takéto vzájomné povolanie strán 
vyplývajúce z dedičskej zmluvy je možné uskutočniť iba medzi manželmi, alebo 

58 NS R I 177/32 (Vážný 11615).
59 V poradí dedenia zo závetu a zákona. 
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sa vzťahuje na akékoľvek subjekty uzatvárajúce dedičskú zmluvu60. Nový český 
občiansky zákonník umožňuje uzatvoriť dedičskú zmluvu v režime dedičskej 
zmluvy uzatvorenej medzi manželmi aj snúbencom s tým, že účinnosť takej
to zmluvy je podmienená vznikom manželstva. V prípade zániku manželstva 
rozvodom dedičská zmluva uzatvorená medzi manželmi automaticky nezaniká, 
manželia si však môžu v dedičskej zmluve dohodnúť niečo iné. Platná právna 
úprava umožňuje prípadnú zmenu pomerov v dôsledku rozvodu manželov rie
šiť dvoma spôsobmi. Prvý spôsob je, že si manželia v dedičskej zmluve dohodnú 
jej zánik v prípade zániku manželstva rozvodom. Druhý spôsob zániku dedič
skej zmluvy v prípade zániku manželstva rozvodom je, že sa ktorýkoľvek z býva
lých manželov bude domáhať, aby dedičskú zmluvu zrušil súd. Zaujímavosťou 
v tejto súvislosti je možnosť súdu ponechať dedičskú zmluvu a návrhu nevyho
vieť v prípade, ak návrh smeruje proti tomu, kto rozpad manželstva nezaprí
činil a s rozvodom nesúhlasí. Na druhej strane, vyhlásením súdu manželstva 
za neplatné sa rušia práva a povinnosti vyplývajúce z dedičskej zmluvy ex lege.  

Maďarský občiansky zákonník z roku 2013 (PTK) sa k právnej úprave de
dičskej zmluvy vrátil po viac ako 60 rokoch. Pôvodne bol tento dedičský titul  
v Uhorsku domestikovaný počas platnosti rakúskeho občianskeho zákonníka 
(18501861); so zavedením úpravy dedičskej zmluvy počítal nielen návrh uhor
ského občianskeho zákonníka z roku 1900 (§ 1936 až 1952), ale aj návrh česko
slovenského občianskeho zákonníka z roku 1937 (§ 441 až 451). Na rozdiel od 
rakúskeho práva mohli podľa vzoru  nemeckého práva (napríklad saský občian
sky zákonník) uzavrieť dedičskú zmluva aj iné osoby ako manželia (porovnaj  
§ 33 zák. čl. XVI/1876 o náležitostiach závetu, dedičských zmlúv a darovaní pre 
prípad smrti ).61 Táto úprava platila aj na Slovensku do roku 1950 a v Maďar
sku do roku 1959, keď po politickom prevrate boli v oboch štátoch prijaté nové 
civilné kódexy.  

60 BÍLEK, P. In FIALA, R., DRÁPAL, L. a kol. Občasnký zákonník IV. Dědičské právo (§ 1475 – 
1720). Komentář. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2015, s. 307. ISBN 9788074005701. 

61 FAJNOR, V., ZÁTURECKÝ, A. Nástin súkromného práva platného na Slovensku a Podkarpatskej 
Rusi. Bratislava: Nákladom Právnickej jednoty, 1924, s. 453 a 454; ROUČEK, F., SEDLÁČEK, J.: 
Komentář k čsl. obecnému zákoníku občanskému a občanské právo na Slovensku a v Podkarpat-
ské Rusi, Díl třetí,  Praha: Nakladatelství V. Linhart, 1936, s. 166; SZLADITS, K., TELLER, M. 
Magyar Magánjog, 6. zväzok. Öröklési jog, Budapest: Grill Károly Könyvkiadóvállalata, 1939, 
s. 342; ALMÁSI, A. Ungarisches Privatrecht, I. Band, Berlin, Leipzig: Walter de Gruyter & Co., 
1922, 305308.
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Nová právna úprava dedičskej zmluvy v novoprijatom Občianskom  zákon
níku (§ 7:48 až 7:7:52 PTK) bola vo veľkej miere inšpirovaná najmä nemec
kým právom.  Poručiteľ môže v dedičskej zmluve ustanoviť za dediča druhú 
zmluvu stranu a odkázať jej svoj majetok, jeho časť alebo určené  kusy majetku 
za to, že jemu alebo tretej osobe uvedenej v zmluve bude táto osoba poskyto
vať výživu, dôchodok alebo osobnú starostlivosť (§ 7:48 ods. 1 PTK).  Zmluva  
o dedičstve sa v  takom prípade odlišuje od zaopatrovacej zmluvy v tom, že  
v prípade prvej zmluvy zmluva nadobudne účinnosť smrťou poručiteľa, zatiaľ 
čo v prípade zmluvy o zaopatrení sa prevod majetku uskutoční už samotným  
podpisom zmluvy. Pri dedičskej zmluve teda vlastnícke právo prechádza na 
osobu určenú v dedičskej zmluve okamihom smrti poručiteľa. Na to, aby došlo 
k prevodu vlastníctva na základe dedičskej zmluvy je však potrebné vykonať 
dedičské konanie, teda k nadobudnutiu vlastníctva druhej zmluvnej strany ne
dochádza automaticky.62

Ďalej musí byť v dedičskej zmluve jasne uvedené, koho poručiteľ menuje za 
svojho dediča a tiež určiť aj to, aký majetok chce poručiteľ zanechať dedičovi 
v prípade svojej smrti.   V prípade, že dedič nesplní svoje povinnosti uvedené 
v dedičskej zmluve nesplní, poručiteľ môže zmluvu vypovedať. Ak poručiteľ 
nepodal žalobu na vypovedanie zmluvy, po jeho smrti môže zákonný alebo 
závetný dedič podať žalobu na dediča len vtedy, ak napadne samotnú platnosť 
dedičskej zmluvy.

Pokiaľ ide o spoločný závet, zák. čl. XVI/1876  takúto formu závetu pripus
til podľa vzoru rakúskeho práva iba vo vzťahu k manželom (§ 13).63 To plati
lo aj podľa návrhu občianskeho zákonníka z roku 1900 (§ 1932).64 Spoločný 
závet mohli manželia zriadiť formou súkromného alebo verejného závetu. Vo 
forme spoločného závetu mohli manželia zriadiť aj vzájomný závet, t. j. mohli 
svoje ustanovenia za dedičov vzájomne podmieniť (tzv. korešpektívny závet). 
Obyčajný spoločný závet mohla ktorákoľvek strana odvolať, ale vzájomný závet 
nemohol byť odvolaný len čo jeden z manželov zomrel a druhý závet prijal.65  

62 Komentár a Polgári Törvénykönyvhöz. Vélkás, L., Gárdos, P. Eds. 2. zväzok, Budapest: Közigaz
gatási és jogi könyvkiadó,  2014, s. 2431.

63 ŠVECOVÁ, A. Formálno-právna stránka zriadenia úkonov posledného poriadku na Slovensku 
do roku 1950, Bratislava: Veda, 2010, s. 168 a 169.

64 ŠVECOVÁ, A., GERGEL, P. Dedičské právo podľa I. návrhu uhorského Všeobecného občianskeho 
zákonníka z roku 1900, Praha: Leges, 2021, s. 142.

65 Bližšie pozri LUBY, Š. Základy všeobecného súkromného práva, Bratislava: Nákladom Vysokej 
obchodnej školy, 1944, s.  239.
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Spoločný závet manželov prevzal maďarský zákonodarca aj do nového ob
čianskeho zákonníka z roku 2012. Ustanovenie § 7:23 ods. 1 PTK síce uvádza, že 
posledná vôľa dvoch alebo viacerých osôb zahrnutá v tej istej listine je neplatná, 
ale súčasne v odseku 2 tohto ustanovenia uvádza niektoré výnimky z tejto zása
dy. Podľa neho písomný závet manželov, ktorý bol   urobený počas ich spolužitia 
a bol zahrnutý do tej istej listiny sa považuje za platný, ak
a) ak ide o vlastnoručný závet, celú listinu spíše a podpíše jeden z poručiteľov 

sám, a druhý poručiteľ v tej istej listine vlastnoručne napísaným  textom 
vyhlási, že súčasťou listiny je aj jeho posledná vôľa a k svojmu vyhláseniu 
pripojí podpis;

b) ak ide o závet napísaný niekým iným, poručitelia za prítomnosti svedkov 
spoločne listinu podpíšu alebo obaja samostatne pred svedkami vyhlásia, 
že podpisy na listine sú  ich vlastné, alebo 

c) manželia zriadia verejný závet.

Spoločný závet môžu podľa maďarského práva zriadiť i registrovaní partneri    
Brazílsky občiansky zákonník z roku 2002 možno zaradiť do sféry román

skych právnych poriadkov. Pôvodný civilný kódex z roku 1916 bol v podstatnej 
miere ovplyvnený portugalským právom. To však možno povedať aj o novom 
brazílskom civilnom kódexe, ktorý v čl. 1863 výslovne uvádza, že spoločný závet  
je zakázaný bez ohľadu na to, či má formu simultánneho, recipročného či vzá
jomného závetu.66 Rovnaký zákaz platí v brazílskom práve aj vo vzťahu k de
dičskej zmluve. Podľa čl. 426  Código civil dedičstvo ešte žijúcej osoby nemôže 
byť predmetom zmluvy.67 Toto ustanovenie zakazuje nielen dedičskú zmluvu, 
ktorou by poručiteľ disponoval so svojim majetkom pre prípad svojej smrti, ale 
aj  zmluvu, ktorou by potenciálny dedič mohol disponovať s ešte nenapadnu
tým dedičstvom. Na rozdiel od väčšiny románskych právnych úprav brazílsky 
občianky zákonník sa nezmieňuje o darovaní pre prípad smrti ako o dedičskom 
titule a v čl. 544  iba lakonicky uvádza, že darovania v prospech potomkov alebo 
od jedného z manželov znamená preddavok toho, čo im patrí z dedičstva.68

66 Art. 1863 Códico Civil Brasiliero: É proibido o testamento conjuntivo, seja simultâneo, recíproco 
ou correspectivo.

67 Art. 1863 Códico Civil Brasiliero: Não pode ser objeto de contrato a herança de pessoa viva.
68 Bližšie pozri WOLF, B. J. Das Brasilianische Zivilgesetzbuch. Deutsche Übersetzung und Amer

kungen.  Aachen: Shaker Verlag, 2013, s. 262. 
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Rumunský občiansky zákonník z  roku 2012 nahradil občiansky zákon
ník z roku 1864, ktorý bol vernou kópiou francúzskeho Code civil.  Nový ob
čiansky zákonník zostal naďalej pod vplyvom francúzskeho práva,  hoci jeho 
hlavným inšpiračným zdrojom bol civilný kódex kanadskej provincie Québec 
z roku 1991. Rumunské právo síce dedičskú zmluvu nespomína, ale rovnako 
ako čl. 1130 al. 2 francúzskeho Code civil v čl. 956  výslovne zakazuje akékoľvek   
zmluvné dispozície s majetkom  poručiteľa pred otvorením dedičstva.  Pokiaľ 
ide o spoločný závet,  v čl. 1036 rumunského OZ sa  za absolútne neplatný  po
važuje závet, ak v jednej listine  je zahrnutá dispozícia  dvoch alebo viacerých 
osôb v prospech druhej strany alebo v prospech tretej osoby (rovnaký zákaz vy
plýva aj čl. 704 al. 2 civilného kódexu provincie Québec). Z toho možno usúdiť, 
že ak závetné dispozície budú zahrnuté do dvoch samostatných závetov, potom 
takýto vzájomný závet by mohol obstáť, rovnako je tomu vo francúzskom práve 
(pozri vyššie podaný výklad).

Záver alebo úvahy de lege ferenda
Negatívny postoj k akejkoľvek kolektívnej forme posledného poriadku v prí

pade smrti poručiteľa pretrváva v slovenskom právnom poriadku od prijatia 
občianskeho zákonníka z roku 1950 (č. 141/1950 Zb.)69

Na základe skúseností z vývoja sledovaných právnych úprav a nadväzujúc na 
prerušenú právnu kontinuitu vo vývoji nášho dedičského práva (po roku 1950) 
sa domnievame, že nejakú formu kolektívnej tvorby poslednej vôle poručiteľa 
by bolo potrebné pripustiť aj v našom právnom poriadku. Určitým vzorom by 
mohli byť novoprijaté civilné kódexy v Čechách a v Maďarsku, ktoré pri no
vej úprave dedičského práva vychádzajú z právnej úpravy, ktorá v základných 
rysoch platila do roku 1950 aj na Slovensku (ide najmä o rakúsky všeobecný  

69 Pokiaľ ide o spoločný závet, citovaný zákon v ustanovení § 535 uviedol, že jedným závetom 
môže urobiť poriadok len jediný závetca. Dôvodová správa k tomuto ustanoveniu paradox
ne uvádza, že vzájomné spoločné závety sú neprípustné z dôvodu že „podväzujú“ slobodu 
prejavu neskoršej vôle. Rovnaký postoj zaujal zákonodarca k dedičskej zmluve. V dôvodovej 
správe k § 512 občianskemu zákonníku z roku 1950, ktorý zakotvil dedičské tituly, uviedol, že 
z doterajších dedičských titulov sa nepreberá „dedičská zmluva“, lebo pozbavuje poručiteľa pre 
budúcnosť slobody robiť posledný poriadok. Z rovnakého dôvodu ako dedičskú zmluvu zákon 
nepripustil ani v prípade darovania pre prípad smrti. Dôvodová správe  k § 385 ešte uviedla, 
že oba tieto inštitúty viedli k nežiadúcemu skracovaniu zákonných dedičov. Z rovnakých po
hnútok Občiansky zákonník z roku 1964 Zb. vyhlásil za neplatný nielen spoločný závet (§ 476 
ods. 3), ale aj darovaciu zmluvu pre prípad smrti (§ 628 ods. 2). O dedičskej zmluve sa zákon 
č. 40/1964 Zb.  pre istotu už ani nezmieňuje.
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občiansky zákonník a  zák. čl. XVI/1876 o náležitostiach závetu, dedičských 
zmlúv a darovaní pre prípad smrti). Súčasne je potrebné prihliadať aj na novší 
vývoj dedičského práva vo vyspelých  právnych poriadkoch (najmä pokiaľ ide 
o Švajčiarsko alebo Nemecko). 

Pokiaľ ide o  kolektívne formy právneho nástupníctva mortis causa, sloven
ské dedičské právo by sa malo opierať o triádu dedičských titulov (intestátne  
a testamentárne dedenie a dedenie na základe dedičskej zmluvy). Proti zavede
niu spoločného závetu hovoria viaceré už vyššie spomenuté dôvody. Spoločným  
závetom sa poručiteľ zbavuje subjektívneho práva svoju závetnú dispozíciu ke
dykoľvek odvolať alebo pozmeniť (porovnaj § 480 OZ); poručiteľ tak môže byť 
aj v mladšom veku celkom zbavený svojho práva prispôsobiť svoju poslednú 
vôľu k zmeneným životným situáciám. Laická ani právnická verejnosť ani v tých 
štátoch,  kde  sú viacročné skúsenosti so spoločnými závetmi, rozdiely  medzi 
spoločným závetom a dedičskou zmluvou nevidí.  

Namiesto spoločného závetu navrhujeme zaviesť do nášho právneho po
riadku dedičskú zmluvu, a to vo dvoch formách. Samostatne by sa mala upra
viť dedičská zmluva vo vzťahu k manželom, ktorí si želajú upraviť svoju život
nú situáciu pre prípad, že by jeden z nich počas trvania manželstva zomrel. 
To je dôležité najmä vo vzťahu k vlastníctvu spoločného bytu, ktorý môže byť 
vo vlastníctve jedného alebo oboch manželov. Súčasne by mal zákon zakotviť  
rozväzovaciu podmienku, že dedičská zmluva zanikne, ak dôjde k rozvodu 
manželstva alebo ak manželstvo bude súdom vyhlásené za neplatné. V prípa
de, ak sa do nášho právneho poriadku zavedie inštitút manželskej zmluvy (za 
podmienky, že úprava bezpodielového spoluvlastníctva manželov bude nahra
dená flexibilnou úpravou majetkového spoločenstva manželov), mohli by sa 
obe úpravy spojiť. 

V súčasnom období sa javí potreba zaviesť úpravu dedičskej zmluvy aj vo 
vzťahu k iným osobám, ako sú manželia. Najmä v prípade bezdetných poru
čiteľov by sa ich životná situácia mohla uľahčiť tým, že dedičská zmluva by 
obsahovala záväzok budúceho dediča poskytnúť poručiteľovi zaopatrenie, po
skytovanie renty či nej formy podpory s vidinou budúceho dedičstva. Pokiaľ by 
predmetom dedičskej zmluvy bola nehnuteľnosť, mohlo by splnenie uvedenej 
povinnosti byť zabezpečené napríklad záložným právom v prospech zákon
ných dedičov. Takáto forma poslednej vôle sa javí ako veľmi aktuálna v prípade, 
ak predmetom dedičstva má byť  napr. malý alebo  stredný podnik, prípadne  
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obchodný podiel, kedy má poručiteľ záujem na tom, aby podnik mohol plynule 
fungovať aj po jeho smrti a nebol predmetom súdnych sporov. V takom prípade 
by časť podniku mohla pripadnúť aj správcovi dedičstva, ktorému by súčasne 
pripadla povinnosť o podnik sa starať po smrti jeho vlastníka.

Z hľadiska zabezpečenia cieľov sledovaných navrhovanou úpravou dedič
skej zmluvy  je potrebné poskytnúť zákonné garancie nielen pre poručite
ľa, ale aj jeho ďalších dedičov. Tento cieľ by bolo možné dosiahnuť tým, že by 
do dedičskej zmluvy  bolo možné zahrnúť príkazy a podmienky (porovnaj  
§ 478 OZ), ktorými by bol dedič pod sankciou straty dedičského práva viazaný 
nielen vo vzťahu k poslednej vôli poručiteľa, ale aj voči jeho ostatným dedičom. 
Sledovaním splnenia týchto podmienok by sa mohol poveriť správca dedičstva. 
V obmedzenom rozsahu by zostalo poručiteľovi zachované právo na základe 
právneho úkonu mortis causa naďalej nakladať  so svojim majetkom, pokiaľ 
by nešlo o zjavný rozpor s dedičskou zmluvou; darovacie zmluvy vo vzťahu 
k predmetu dedičskej zmluvy by boli zakázané. Bezpečnou garanciou pre ne
opomenuteľných dedičov by bolo zachovanie garancie ich práva na povinný 
podiel (porovnaj § 479 OZ). Do úvahy prichádza tiež zavedenie zákonnej kvóty, 
ktorá by sa týkala tej časti majetku, ktorou by poručil nesmel, alebo by naopak 
bol oprávnený disponovať na základe dedičskej zmluvy.
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Abstrakt:
Predmetom príspevku je analýza právnej úpravy aktívnej legitimácie opráv

neného dediča, ktorá ju priznáva len tomu, kto nebol účastníkom konania o de
dičstve. Na základe porovnania prostriedkov obrany toho kto bol,  toho, kto 
nebol a toho, kto bol účastníkom len časti konania o dedičstve sa hľadá odpoveď 
na otázku, aké možnosti obrany poskytuje právna úprava, či doterajší výklad 
súdnej praxe obstojí pri súčasnej právnej úprave a ako by bolo vhodné právnu 
úpravu zmeniť.

Kľúčové slová: oprávnený dedič, nepravý dedič, ochrana dediča

Abstract:
The subject matter of the paper is an analysis of legislation governing acti

ve legal standing/capacity of a rightful/true heir that is acknowledged only to  
a person who has not been a party to inheritance/succession proceedings. Based 
on comparing the available defense measures of a person who has been a party 
to inheritance/succession proceedings, who has not been a party to inheritance/
succession proceedings or who has only partially been a party to such proce
edings, the paper seeks answers to the question what options are provided for 
the defendant under the present legislation, and whether the present judicial 
interpretation will succeed under the current legislation, and/or how the laws 
may be effectively changed. 

Key words: true/rightful heir, untrue heir, heir protection

1 Publikačný výstup je výstupnou úlohou plnenou v rámci grantu s názvom Zásadná reforma 
dedičského práva - nevyhnutnosť či nepodstatnosť?, ktorý bol schválený Vedeckou grantovou 
agentúrou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pod registrač
ným č. 1/0610/21 s dobou riešenia v rokoch 2021 až 2023.
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Úvod
Prvá konferencia organizovaná v rámci grantu Zásadná reforma dedičského 

práva - nevyhnutnosť či nepodstatnosť?, ktorý bol schválený Vedeckou grantovou 
agentúrou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 
pod registračným č. 1/0610/21 s dobou riešenia v rokoch 2021 až 2023, bola 
venovaná dedičskému právu v hmotnoprávnych a procesnoprávnych súvis
lostiach s hlavným zameraním na účinnú právnu úpravu2. V rámci nej boli 
okrem iného venované úvahy žalobe oprávneného dediča proti nepravému 
dedičovi. Ťažisko výkladu tvorili úvahy o petite žaloby podanej oprávneným 
dedičom proti nepravému dedičovi podľa § 485 OZ, ak predmetom vyda
nia dedičstva má byť nehnuteľnosť. Dôvodom úvah bola rozdielnosť názorov 
súdnej praxe aj právnej doktríny na otázku, či ide o žalobu na plnenie alebo  
o žalobu o určenie vlastníckeho práva a s tým spojené negatívne následky pre 
žalobcu, ak nepodal takú žalobu, ktorú vec prejednávajúci sudca považoval za 
správnu. To určite neprispieva ani k právnej istote ani k spravodlivej a účinnej 
ochrane porušených práv. V predmetnom príspevku bola naznačená potreba 
zmeny, resp. spresnenia žaloby, resp. zmeny postupu súdu. V tomto príspevku 
je hlavná pozornosť venovaná vymedzeniu rozdielu medzi dedičom ako účast
níkom konania o dedičstve a oprávneným dedičom a na to nadväzujúcej otázke 
prostriedkov ich obrany, a to s ohľadom na § 485 a 487 OZ a § 165, 166, 172, 
189 – 190, 192 – 194 a § 212 ods. 2 CMP. 

Aktívna vecná legitimácia
Otázka aktívnej vecnej legitimácie na podanie žaloby oprávneného dedi

ča na vydanie dedičstva proti nepravému dedičovi je upravená tak v hmotno
právnej úprave – § 485 ods. 1 OZ, ako aj v procesnoprávnej úprave – § 212  
ods. 2 CMP. Predmetné ustanovenia preto treba vykladať v ich vzájomnej nad
väznosti ako aj v súvislosti s ďalšími súvisiacimi ustanovenia.

Pojem oprávnený dedič výslovne používa len hmotnoprávna úprava. Treba 
však povedať aj to, že daný pojem už ďalej bližšie nešpecifikuje. Je však nesporné, 
že oprávneného dediča je nutné vymedziť pozitívne aj negatívne.

2 Zborník z konferencie je prístupný na webovej stránke: https://www.flaw.uniba.sk/uploads/
media/Zbornik_Dedicske_pravo_4.pdf, tiež aj v tlačenej podobe vo viacerých knižniciach (naj
mä všetkých právnických fakúlt Slovenskej republiky). V rámci predajnej siete kníhkupectiev 
nemohol byť distribuovaný, pretože jeho vydanie bolo hradené z grantových prostriedkov.
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Z hľadiska pozitívneho vymedzenia
 – je oprávneným dedičom každý subjekt, ktorý mal právnu subjektivitu v oka

mihu smrti poručiteľa a  ktorému súčasne svedčí aspoň jeden z dedičských 
titulov (v prípade fyzickej osoby je to závet alebo zákon, v prípade právnickej 
osoby alebo štátu je to len závet),

 – po prejednaní dedičstva sa zistí, že oprávneným dedičom je niekto iný.

Z hľadiska negatívneho vymedzenia oprávneným dedičom nie je ten, kto:
 – je dedičsky nespôsobilý, pretože sa dopustil úmyselného trestného činu 

proti poručiteľovi, jeho manželovi, deťom alebo rodičom alebo zavrhnutia 
hodného konania proti prejavu poručiteľovej poslednej vôle a súčasne mu 
poručiteľ tento čin neodpustil či už počas života alebo najneskôr v závete  
(§ 469 OZ) alebo

 – bol ako potomok poručiteľa platne vydedený (§ 469a OZ) alebo
 – platne odmietol dedičstvo (§ 463 – 467 OZ).

Procesnoprávna úprava nadväzuje na úpravu hmotnoprávnu. Procesno
právna úprava pojem „oprávnený dedič“ výslovne nepoužíva. Ochranu ale po
skytuje tomu, kto nebol účastníkom konania o dedičstve3.

Že ide o totožnú úpravu toho istého inštitútu – oprávneného dediča, mož
no vyvodiť z troch skutočností upravených v hypotézach obidvoch právnych 
noriem.

Prvou skutočnosťou je časový okamih, od ktorého vzniká subjektu posta
venie oprávneného dediča, t. j. odkedy mu vzniká právo podať žalobu proti 
nepravému dedičovi. Kým hmotnoprávna úprava používa na časové vymedze
nie slovné spojenie „po prejednaní dedičstva“, procesnoprávna úprava používa 
slovné spojenie „skončenie konania o dedičstve“. V ust. § 202 – 204 CMP so 
spoločným názvom „skončenie prejednania dedičstva“ sú upravené spôsoby, 

3 V zmysle doslovného textu § 212 ods. 2 CMP skončenie konania o dedičstve nebráni tomu, 
kto nebol účastníkom konania o dedičstve, aby sa domáhal svojho práva žalobou okrem prí
padu, keď sa vykonala likvidácia dedičstva. Možno si preto položiť otázku, či procesnoprávna 
úprava zakotvená v § 212 ods. 2 CMP poskytuje širšiu ochranu ako hmotnoprávna. Pojem 
účastník konania o dedičstve totiž zahŕňa aj iné subjekty, ako len dediča poručiteľa. V zmysle  
§ 165 – 172 CMP sú účastníkmi napr. aj ten, kto sa postaral o poručiteľov pohreb, za zákonom 
stanovených podmienok veriteľ poručiteľa, manžel poručiteľa v rozsahu vyporiadania bezpo
dielového spoluvlastníctva manželov. Takéto úvahy však presahujú hlavnú hypotézu riešenú 
v tomto príspevku, preto sa im ďalej nebude venovať pozornosť.
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ako môže súd rozhodnúť o dedičstve. Podľa § 204 ods. 1 CMP je prejednanie 
dedičstva skončené právoplatnosťou takéhoto rozhodnutia o dedičstve.

Druhou spoločnou skutočnosťou je nárok, ktorého sa môže daný subjekt 
(oprávnený dedič) domáhať. Podľa hmotnoprávnej úpravy sa môže domáhať 
vydania majetku z dedičstva podľa zásad o bezdôvodnom obohatení. Podľa 
procesnoprávnej úpravy sa môže svojho práva domáhať žalobou ten, kto nebol 
účastníkom konania o dedičstve. Napriek tomu, že ide len o všeobecné vyme
dzenie žalobného práva, v nadväznosti na skutočnosť, že právo patrí len tomu, 
kto nebol účastníkom konania o dedičstve, je zrejmé, že nárokom môže byť len 
vydanie dedičstva.

Treťou skutočnosťou je vymedzenie pasívnej legitimácie. Podľa hmotno
právnej úpravy je dedičstvo povinný vydať ten, kto dedičstvo nadobudol, ak 
oprávneným dedičom je niekto iný. Podľa procesnoprávnej úpravy sa môže 
svojho práva domáhať žalobou ten, kto nebol účastníkom konania o dedičstve. 
Aj keď v procesnoprávnej úprave nie je výslovne uvedené, kto je pasívne vecne 
legitimovaný, na základe logického výkladu ním nemôže byť nikto iný ako ten, 
kto nadobudol dedičstvo na základe súdneho rozhodnutia, hoci mu toto právo 
neprislúchalo alebo mu prislúchalo v menšom rozsahu.

Slovné spojenie zvolené v procesnoprávnej úprave „ten, kto nebol účastní
kom konania o dedičstve“4, nie je práve najvhodnejšie. Jeho obsah sa pokú
sila už dávnejšie vysvetliť súdna prax. Tá vo svojom rozhodnutí č. R 44/1986 
vyslovila názor, že žalobu podľa § 485 OZ môže podať s úspechom len ten, kto 
nebol účastníkom konania o dedičstve. Z odôvodnenia rozhodnutia ďalej vy
plýva, že takto legitimovaný nie je ten dedič, ktorý v konaní o dedičstve nebol 
opomenutý, ktorý bol k tomuto konaniu riadne pribratý a ktorý teda bol účast
níkom tohto konania, a tak sa s ním tiež riadne konalo. Z toho vyvodila právna 
teória5 záver, že oprávneným dedičom nemôže byť potomok poručiteľa, ktorý 
ako účastník konania nenamietol relatívnu neplatnosť závetu (§ 479 OZ), resp. 
ani ten, koho dedičské právo bolo v konaní o dedičstve sporné, ak v dôsled
ku postupu podľa § 175k ods. 1 alebo 2 OSP (v súčasnosti § 193 a 194 CMP  

4 Rovnaké znenie obsahovalo aj ust. § 175y ods. 2 OSP, preto možno ďalej pracovať s rozhodnu
tím uverejneným v Zbierke stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov Slovenskej repub
liky pod č. R 44/1986.

5 ELIÁŠ, K. a kolektiv Občanský zákoník. Velký akademický komentář. 1. svazek § 1 – 487. Praha :  
Linde 2008, s. 1373, alebo FEKETE, I.: Občiansky zákonník. 3. zväzok (Dedenie, Záväzkové prá-
vo – všeobecná časť). Veľký komentár. 2. vydanie. Bratislava : Eurokódex 2015, s. 248.
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riešiace síce identické otázky, ale trochu inak – pozn. autorky) sa na jeho dedič
ský podiel neprihliadalo.

Tiež bol vyslovený názor6, že postavenie oprávneného dediča nemá, a teda 
právo na vydanie dedičstva podľa § 485 OZ nemá ten, kto sa zúčastnil pôvod
ného konania o dedičstve, hoci by aj bol ukrátený na svojom dedičskom práve; 
nápravy sa totiž táto osoba, na rozdiel od dediča opomenutého v pôvodnom 
dedičskom konaní, môže domáhať cestou riadnych, prípadne mimoriadnych 
opravných prostriedkov.

Nad takýmto obsahovým vymedzením je potrebné sa zamyslieť s ohľadom 
na novú právnu úpravu konania o dedičstve obsiahnutú v Civilnom mimo
sporovom poriadku, v zákone č. 161/2015 Z. z., a to v rozdelení na tri situácie:

 – dedič bol účastníkom konania v čase vydania rozhodnutia súdu o dedičstve,
 – dedič vôbec nebol účastníkom konania o dedičstve,
 – dedič bol účastníkom konania o dedičstve len v časti, ale už ním nebol v čase 

vydania rozhodnutia súdu o dedičstve.

1.  Dedič bol účastníkom konania v čase vydania rozhodnutia súdu 
o dedičstve
Možno vysloviť názor, že postavenie oprávneného dediča podľa § 485 OZ 

nemá ten, kto bol účastníkom konania o dedičstve až do jeho konca. Nemusel 
však byť účastníkom konania od jeho samého začiatku, ale musel ním byť v čase 
vydania rozhodnutia súdu o dedičstve7. To znamená, že sa o jeho dedičskom 

6 ŠVESTKA, J., SPÁČIL, J., ŠKÁROVÁ, M., HULMÁK, M., ELIÁŠ, K., NYKODÝM, J., NOVOT
NÝ, M., KRÁLÍK, M., MIKEŠ, J., FIALA, R., DVOŘÁK, J., JEHLIČKA, O., LIŠKA, P., LAVIC
KÝ, P., MACEK, J., PŘIB, J., HANDLAR, J., SELUCKÁ, M. Občanský zákoník II, § 460 až 880. 
Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009, s. 1485.

7 V zmysle § 161 ods. 1 CMP v konaní o dedičstve koná a rozhoduje notár na základe poverenia 
súdu s výnimkou štyroch oblastí predpokladaných v ods. 2 citovaného paragrafu. V zmysle  
§ 16 ods. 2 CMP úkony a rozhodnutia notára urobené na základe poverenia, sú úkonmi a ro
zhodnutiami súdu. Vzhľadom na túto skutočnosť ako aj vzhľadom na samotné znenie zákona, 
ktoré v ustanoveniach o dedičstve používa v súvislosti s jednotlivými úkonmi a rozhodnutiami 
slovo súd, nie notár, bude sa používať v tomto príspevku kvôli zjednodušeniu slovo súd, i keď 
je zrejmé, že sa majú na mysli úkony a rozhodnutia, ktoré urobil notár. V zmysle publikova
ných názorov už totiž súd nemá možnosť nepoveriť notára a konať, prípadne aj rozhodovať 
v určitej veci sám. Porovnaj napr. SMYČKOVÁ, R., ŠTEVČEK, M., TOMAŠOVIČ, M., KO
TRECOVÁ, A. a kol. Civilný mimosporový poriadok. Komentár. 1. vydanie. Bratislava : C. H. 
Beck, 2017, s. 99.
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práve rozhodlo, resp. malo rozhodnúť v konečnom rozhodnutí niektorým zo 
zákonom predvídaných spôsobov uvedených v § 203 CMP.

Ak sa rozhodlo o dedičskom práve všetkých dedičov, ktorí boli súčasne 
účastníkmi konania a rozhodnutie bolo doručené všetkým účastníkom, kto
rým sa rozhodnutie doručiť malo, môže sa dedič ako účastník konania brániť 
proti výroku rozhodnutia podaním opravného prostriedku (odvolania podľa 
§ 69 CMP, žaloby na obnovu konania podľa § 76 CMP, dovolania podľa § 421 
CSP v spojení s § 76 a contrario CMP a dovolania generálneho prokurátora 
podľa § 83 CMP).

Ak súd opomenul rozhodnúť o dedičskom práve niektorého z účastníkov 
konania, ale rozhodnutie bolo doručené všetkým účastníkom, ktorým sa roz
hodnutie doručiť malo, môže sa tak isto dedič ako účastník konania brániť proti 
rozhodnutiu podaním opravného prostriedku.

Ak ale súd nedoručil rozhodnutie o dedičstve niektorému z dedičov ako 
účastníkovi konania, bez ohľadu na to, či o  jeho dedičskom práve rozhodol 
alebo nie, právo tohto dediča – účastníka konania, podať opravný prostriedok 
nezanikne, pretože mu vôbec ani nezačne plynúť lehota na podanie opravného 
prostriedku8. Súd by musel tento procesný nedostatok odstrániť tým, že by 
rozhodnutie danému dedičovi doručil, v dôsledku čoho by sa mu aktivovalo 
právo na podanie opravného prostriedku.

Vidieť teda, že ochrana práv dediča, ktorý bol účastníkom konania v čase 
vydania rozhodnutia o dedičstve, je garantovaná cez opravné prostriedky. A len 
prostredníctvom opravných prostriedkov. Pretože ak dedič bol účastníkom ko
nania o dedičstve v čase vydania rozhodnutia, nie je aktívne legitimovaný na 
podanie žaloby podľa § 485 OZ v spojení s § 212 ods. 2 CMP. Žalobu preto ne
môže podať ani vtedy, ak by až po právoplatnom skončení konania vyšli najavo 
nové skutočnosti (napr. závet, listina o vydedení), na základe ktorých by mu 
z dedičstva prislúchal väčší podiel, ako mu súd priznal v rozhodnutí o dedičstve. 
Proti rozhodnutiu by sa mohol brániť len žalobou na obnovu konania.

Uvedené výklady platia aj pre dediča, ktorý je dedičom (právnym nástup
com) dediča poručiteľa, ak dedič poručiteľa zomrel (stratil právnu subjektivitu) 

8 To má dosah aj na právo podať žalobu podľa § 485 OZ. V zmysle záverov súdnej praxe vyslo
vených v rozhodnutí uverejnenom v Zbierke stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov 
Slovenskej republiky pod číslom R 32/2013 je totiž predčasný aj návrh oprávneného dediča 
proti nepravému dedičovi na vydanie majetku, ktorý z dedičstva má (§ 485 ods. 1 OZ), pokiaľ 
konanie o dedičstve nebolo právoplatne skončené.
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po vydaní rozhodnutia o dedičstve do nadobudnutia právoplatnosti. Na jeho 
miesto totiž vstupuje do konania jeho dedič (právny nástupca) so všetkými prá
vami účastníka konania, teda aj s právom podať odvolanie. Tento záver možno 
vyvodiť z ust. § 172 ods. 1 CMP, podľa ktorého ak v priebehu konania zomrie de
dič poručiteľa, koná súd s tými, o ktorých sa možno dôvodne domnievať, že sú 
dedičmi zomretého dediča. Pod obsahovým vymedzením spojenia „priebeh ko
nania“ treba rozumieť konanie od jeho začatia do jeho právoplatného skončenia.

Možno si však položiť otázku, aká obrana prislúcha dedičovi dediča poru-
čiteľa, ak dedič poručiteľa (účastník konania) zomrie až po právoplatnosti 
rozhodnutia o dedičstve. Túto otázku zákon výslovne nerieši, preto sa pokúsi
me o výklad v rámci zákonných medzí.

Osobitná úprava konania o dedičstve upravuje len situáciu, ak dedič poru
čiteľa zomrie počas konania o dedičstve (§ 172 ods. 1 CMP9), to znamená do 
jeho právoplatného skončenia.

Podobne aj všeobecná úprava obsiahnutá v § 63 CSP10, ktorá je v zmysle  
§ 2 ods. 1 CMP subsidiárne použiteľná aj na mimosporové konania, nerieši vý
slovne právo právneho nástupcu podať mimoriadny opravný prostriedok.

A napokon v § 3611 a 3712 Ex. por. je upravený postup v prípade prevodu 
alebo prechodu práva alebo povinnosti vyplývajúcej z exekučného titulu.

Z uvedeného vyplýva, že ak má rozhodnutie v majetkových veciach, ktorými 
rozhodnutie o dedičstve nepochybne je, zaväzovať aj právneho nástupcu dediča 

9 V zmysle citovaného ustanovenia, ak v priebehu konania zomrie dedič poručiteľa, koná súd  
s tými, o ktorých sa možno dôvodne domnievať, že sú dedičmi zomretého dediča.

10 V zmysle § 63 ods. 1 až 3 CMP, ak strana zomrie počas konania skôr, ako sa konanie právoplatne 
skončí, súd posúdi podľa povahy sporu, či má konanie zastaviť, alebo či v ňom môže pokračo
vať. V konaní súd pokračuje najmä vtedy, ak ide o majetkový spor. Súd rozhodne, že v konaní 
pokračuje s dedičmi strany, prípadne s tými, na ktorých podľa výsledku dedičského konania 
prešlo právo alebo povinnosť, o ktorú v konaní ide, a to len čo sa skončí konanie o dedičstve. Ak 
to povaha sporu pripúšťa, môže sa v konaní pokračovať aj pred skončením konania o dedičstve.

11 V zmysle § 36 ods. 1 Ex. por. proti inému než tomu, kto je v exekučnom titule označený ako 
povinný, alebo v prospech iného než toho, kto je v exekučnom titule označený ako oprávnený, 
možno navrhnúť vykonať exekúciu, len ak sa preukázalo, že naňho prešla povinnosť alebo právo 
z exekučného titulu.

12 V zmysle § 37 ods. 1 Ex. por. ak po vydaní poverenia na vykonanie exekúcie nastane skutočnosť, 
na základe ktorej dochádza k prevodu alebo prechodu práv alebo povinností vyplývajúcich  
z exekučného titulu, sú účastníci konania povinní bezodkladne túto skutočnosť oznámiť exekú
torovi a jej vznik doložiť. Počas exekúcie je postúpenie vymáhaného nároku účinné iba vtedy, 
ak sa postúpi celý vymáhaný nárok. V pochybnostiach platí, že pôvodný oprávnený postúpil 
celý vymáhaný nárok.
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poručiteľa, musí mu prislúchať aj právo podať mimoriadny opravný prostriedok. 
Jeho podaním sa potom stáva účastníkom či už dovolacieho konania alebo ko
nania o žalobe na obnovu konania. Z toho by mal potom prirodzene vyplývať 
záver, že ak má právo podať mimoriadny opravný prostriedok, tak by mu už ne
malo prislúchať právo podať žalobu proti nepravému dedičovi podľa § 485 OZ.

Opačný názor však zaujala súdna prax13, ktorá riešila vzťah žaloby podľa  
§ 485 OZ a obnovy konania. V skutkovom stave išlo o to, že dedičstvo po poru
čiteľovi nadobudla jeho manželka M a deti D1 a D2. Neskôr, po právoplatnosti 
rozhodnutia o dedičstve, zomrela manželka M. Jej dcéra (zjavne však nebola 
dcérou poručiteľa) objavila rodné listy detí D1 a D2, z ktorých vyplývalo, že ne
boli deťmi poručiteľa, preto nemali dediť. Celé dedičstvo po poručiteľovi mala 
preto zdediť manželka M. Jej dcéra, ako jej právna nástupkyňa, preto podala 
návrh na obnovu konania. Právo podať žalobu podľa § 485 OZ nevyužila. Vzni
kol výkladový problém, či možnosť podať žalobu podľa § 485 OZ je tou sku
točnosťou, ktorá vylučuje možnosť podať žalobu na obnovu konania. V zmysle  
§ 75 CMP totiž žaloba na obnovu konania nie je prípustná, ak zmenu alebo zru
šenie právoplatného uznesenia vydaného v konaní o dedičstve možno dosiah
nuť inak. Najvyšší súd konštatoval, že možnosť podania žaloby podľa § 485 OZ  
takouto skutočnosťou nie je. Svoje rozhodnutie odôvodnil tým, že podaním ža
loby podľa § 485 OZ sa uplatňuje celkom iný nárok, a preto pri úspechu žaloby 
podľa § 485 OZ by nedošlo k zmene konkrétneho rozhodnutia o dedičstve, ale 
iba k vydaniu dedičstva pravej dedičke, pri súčasnom nezmenení rozhodnu
tia o dedičstve. Obnova konania o dedičstve podľa § 24 Not. por. (teraz podľa  
§ 75 CMP – pozn. autorky) je preto zásadne možná. To však nijako nebráni, 
tomu, aby bolo uplatnené právo na vydanie dedičstva v zmysle ustanovenia  
§ 485 OZ, ak sa pre tento postup účastník konania rozhodne, a naopak. Súdna 
prax tak pre dediča dediča poručiteľa pripustila možnosť výberu medzi obidvo
ma prostriedkami obrany – tak medzi žalobou na obnovu konania ako aj žalo
bou podľa § 485 OZ. Právom si možno položiť otázku, či nejde o zvýhodnenie 
dediča dediča poručiteľa, čo sa týka obrany jeho práv, oproti ostatným dedičom 
poručiteľa, ktorí možnosť využitia obidvoch prostriedkov obrany nemajú.

13 Pozri rozsudok Najvyššieho súdu SSR z 25.1.1983, sp. zn. 3 Cz 82/82, uverejnený v Zbierke 
súdnych rozhodnutí a stanovísk pod číslom R 17/1985.
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2. Dedič vôbec nebol účastníkom konania o dedičstve
Pod takýto prípad možno subsumovať rôzne situácie. Napr.

a) dedič o svojom dedičskom práve nevedel,
b) dedič nenamietal absolútnu neplatnosť závetu, resp. neplatnosť listiny  

o vydedení a ani súd tento nedostatok nevyhodnotil správne,
c) dedič nenamietal relatívnu neplatnosť závetu podľa § 479 OZ.

2.1  Dedič nebol účastníkom konania o dedičstve, pretože nevedel o svojom 
dedičskom práve
Pod tento prípad možno subsumovať rôzne situácie.
Prvou situáciou je, že dedič mal štatút dediča neznámeho pobytu v zmysle 

§ 468 OZ. Znamená to, že súd mal zistené, že poručiteľ zanechal konkrétnu oso
bu, ktorá prichádza do úvahy ako dedič (je prinajmenšom známe, ako sa volá 
a je známy dedičský titul, t. j. je k poručiteľovi vo vzťahu zakladajúcom právo na 
dedenie zo zákona alebo zo závetu), ale sa nepodarí zistiť, kde býva alebo kde sa 
zdržuje (to platí aj vtedy, ak je súdu známa adresa miesta, na ktorom by sa mal 
údajne zdržiavať, ale v skutočnosti sa na tomto mieste vôbec nezdržuje a niko
mu nie je známe, kam sa odsťahoval)14. Napriek tejto skutočnosti súd tohto 
dediča upovedomil vyhláškou o jeho dedičskom práve, ale v určenej lehote ne
dal o sebe vedieť. Ak ani splnenie ďalšej zákonnej povinnosti súdom – urobenie 
všetkých úkonov potrebných na zistenie skutočného pobytu dediča – nebolo 
úspešné, nastupuje zákonná fikcia, že sa taký dedič považuje za dediča, ktorého 
pobyt nie je známy (§ 189 ods. 3 CMP). Dôsledkom toho je, že sa pri prejedna
ní dedičstva na neho neprihliada. Keďže dedič neznámeho pobytu nebol vôbec 
účastníkom konania, môže sa svojho dedičského práva (podielu) domáhať ža
lobou proti nepravému dedičovi podľa § 485 OZ v spojení s § 212 ods. 2 CMP. 
To platí za podmienky, že dedičské konanie bolo už právoplatne skončené.

Súdna prax v Českej republike15 však priznala dedičovi neznámeho pobytu, 
na ktorého sa v dôsledku postupu podľa § 468 OZ neprihliadalo pri prejednaní 

14 ELIÁŠ, K. a kolektív Občanský zákoník. Velký akademický komentář. 1. svazek § 1 – 487. Praha :  
Linde 2008, s. 1169.

15 Rozhodnutie Krajského súdu v Brne, sp. zn. 18 Co 121/99 – prevzaté z ŠVESTKA, J., SPÁ
ČIL, J., ŠKÁROVÁ, M., HULMÁK, M., ELIÁŠ, K., NYKODÝM, J., NOVOTNÝ, M., KRÁLÍK, 
M., MIKEŠ, J., FIALA, R., DVOŘÁK, J., JEHLIČKA, O., LIŠKA, P., LAVICKÝ, P., MACEK, J.,  
PŘIB, J., HANDLAR, J., SELUCKÁ, M. Občanský zákoník II, § 460 až 880. Komentář. 2. vydání. 
Praha: C. H. Beck, 2009, s. 1409.
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dedičstva, aj právo podať opravný prostriedok (odvolanie). Vyslovila názor, že 
takéhoto dediča treba opäť považovať za účastníka konania, akonáhle sa zistí 
miesto jeho pobytu (napr. tak, že tento dedič podá odvolanie proti rozhodnutiu 
súdu o dedičstve a súčasne oznámi svoju adresu), a to za podmienky, že k tomu 
dôjde skôr, ako bolo dedičské konanie právoplatne skončené. Predmetný ná
zor, síce vyslovený v inej súvislosti, bol potvrdený aj v ďalšom rozhodnutí, po
dľa ktorého zistenie okruhu dedičov je potrebné (a teda aj možné – poznámka 
autorky) urobiť najneskôr do právoplatného skončenia konania o prejednaní 
dedičstva16.

Tento názor si osvojila aj slovenská právna doktrína17 a možno s ním vyslo
viť súhlas práve preto, že dedič je účastníkom konania o dedičstve zo zákona už 
tým, že má status dediča (§ 165 CMP) a nič na tom nemôže zmeniť ani tá sku
točnosť, že bol pre súd neznámeho pobytu. Len sa na neho do momentu zistenia 
jeho adresy neprihliada (§ 468 OZ). Takýto názor má aj praktický význam. Ak 
by sa totiž neumožnilo dedičovi neznámeho pobytu podať odvolanie už v rám
ci dedičského konania, dá sa predpokladať, že by ako oprávnený dedič podal 
žalobu proti nepravému dedičovi, čím by dochádzalo k zbytočnému množeniu 
súdnych sporov, k dlhšie trvajúcemu stavu právnej neistoty, v niektorých prí
padoch aj k nezvratnej možnosti oprávneného dediča nadobudnúť konkrétne 
veci z dedičstva (na ktorých mohol mať osobný záujem z dôvodu citovej väzby), 
ak by ich nepravý dedič po právoplatnom skončení konania o dedičstve pre
dal, resp. k úplnej strate reálneho nároku na náhradu za dedičský podiel voči 
nepravému dedičovi, ak by tento veci z dedičstva predal a nemal by už žiaden 
majetok, z ktorého by mohla byť voči nemu uspokojená aspoň peňažná pohľa
dávka oprávneného dediča.

Je pravda, že súd nemohol pri vydaní rozhodnutia o dedičstve prihliadať na 
dedičský podiel dediča neznámeho pobytu, ale je, vzhľadom na ochranu práv 
takéhoto dediča, jednoduchšie, rýchlejšie aj hospodárnejšie pripustiť zmenu 
rozhodnutia cez odvolanie, ako mu priznať právo iniciovať úplne nové konanie 
cez žalobu oprávneného dediča podľa § 485 OZ v spojení s § 212 ods. 2 CMP.

16 FIALA, R. Žaloba podle § 485 OZ (zákona č. 40/1964 Sb.). In: Ad Notam. [online]; dostupné 
na: https://www.nkcr.cz/casopisadnotam/detail/39_228zalobapodles485obczakzako
nac401964sb

17 Porovnaj napr. FEKETE, I.: Občiansky zákonník. 3. zväzok (Dedenie, Záväzkové právo – všeobec-
ná časť). Veľký komentár. 2. vydanie. Bratislava : Eurokódex 2015, s. 70 alebo ŠTEVČEK, M., 
DULAK, A., BAJÁNKOVÁ, J., FEČÍK, M., SEDLAČKO, F., TOMAŠOVIČ, M. a kol. Občiansky 
zákonník II. § 451 – 880. Komentár. Praha : C. H. Beck, 2015, s. 1640.
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Takýto názor však vyvoláva ďalšie otázky. A  to napr. v akej lehote môže 
takýto dedič (dedič neznámeho pobytu, ktorý sa prihlásil súdu až po vydaní 
rozhodnutia o dedičstve, ale ešte pred tým, ako rozhodnutie nadobudlo právo
platnosť) podať odvolanie. Znamená to, že aj keď mu nebolo doručené rozhod
nutie, môže podať odvolanie, kým ešte aspoň niektorému z účastníkov plynie 
odvolacia lehota? Alebo môže v rámci tejto odvolacej lehoty požiadať súd o do
ručenie rozhodnutia o dedičstve a až odo dňa jeho doručenia mu začne plynúť 
nová odvolacia lehota?

Alebo si možno položiť aj otázku, či je súd následne povinný rozhodnúť  
o pribratí takéhoto dediča do konania ako účastníka (§ 10 ods. 1 CMP) a ak áno, 
ako sa môže dedič v tomto štádiu brániť, ak ho súd odmietne pribrať. Alebo 
otázku jeho účastníctva bude súd posudzovať len v rámci skúmania, či je odvo
lanie podané oprávnenou osobou?

Tiež si možno položiť otázku, či v tomto štádiu konania môže vzniknúť spor 
o dedičské právo medzi novým dedičom, ktorý podal odvolanie a ostatnými 
dedičmi a ak áno, tak ako treba postupovať. Ostatnými dedičmi pritom môžu 
byť nielen dedičia, ktorí by dedili na základe vlastného dedičského titulu ale aj 
potomkovia tohto novopribratého dediča, ktorí by namiesto neho (t. j. namiesto 
dediča neznámeho pobytu) dedili na základe práva reprezentácie18.

Druhou situáciou je, že dedič mal štatút neznámeho dediča v zmysle § 468 
OZ. Možno si položiť otázku, čo možno subsumovať pod tento pojem. Spra
vidla sa v dostupných zdrojoch uvádza len pojem neznámy dedič bez bližšieho 
vysvetlenia. Podarilo sa nám identifikovať tri zdroje, ktoré sa pokúsili o vysvet
lenie obsahu tohto pojmu.

V prvom19 z nich sa uvádza, že pôjde o prípad, ak v konaní vyjde najavo, 
že by ako dedič mohla prichádzať do úvahy konkrétna osoba (napr. poručiteľov 
súrodenec, prípadne jeho dieťa), ale jej meno nie je známe, resp. v druhom20 
z nich sa ako príklad ešte uvádza aj to, že poručiteľ zanechal závet, ale sa nepo
darilo zistiť žiadne údaje potrebné na identifikáciu povolaného dediča.

18 Podobne aj TALANDA, A. Právo reprezentace po dědici neznámem a neznámého pobytu. In: Ad 
Notam. [online], dostupné na: https://www.nkcr.cz/casopisadnotam/detail/39_723pravore
prezentacepodedicineznamemaneznamehopobytu

19 ŠTEVČEK, M., DULAK, A., BAJÁNKOVÁ, J., FEČÍK, M., SEDLAČKO, F., TOMAŠOVIČ, M.  
a kol.: Občiansky zákonník II. § 451 – 880. 2 vydanie. Komentár. Praha: C. H. Beck, 2015, s. 1640.

20 DRÁPAL, L. § 1673 [Síla dědických titulů]. In: FIALA, R., DRÁPAL, L. a kol. Občanský zákoník 
IV. Dědické právo (§ 14751720). 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2015, s. 471, marg. č. 2.
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V druhom zdroji21 sa obsah pojmu vykladá širšie. Podľa neho o neznámeho 
dediča pôjde vtedy, ak sa nedá zistiť, či poručiteľ zanechal deti, súrodencov či 
ďalšie osoby, ktoré by prichádzali do úvahy ako dedičia, alebo je síce zistené, že 
také osoby existujú alebo existovali, ale nie sú o nich známe žiadne údaje (meno, 
bydlisko, dátum či miesto narodenia, zamestnanie alebo iné údaje) a šetrenie 
súdu v tomto smere ostane bezvýsledné.

Domnievame sa, druhý citovaný názor je veľmi extenzívny pokiaľ ide o tvr
denie, že neznámeho dediča bude spĺňať každý, o kom sa nedá zistiť, že pri
chádza do úvahy ako dedič po poručiteľovi. Znamenalo by to, že aj keby vôbec 
nebolo známe, či mal poručiteľ napr. polorodého súrodenca alebo či mal napr. 
nemanželské dieťa, mali by sme ich považovať za neznámych dedičov. To by ale 
znamenalo, že by každému z nich musel súd ustanoviť procesného opatrovníka 
podľa § 190 ods. 1 CMP. To by vyvolávalo ďalšie otázky, napr. koľkých opatrov
níkov by musel ustanoviť, ako by identifikoval ich vzťah ku každému neznáme
mu dedičovi a podobne. Vychádzajúc z textu zákona, podľa ktorého sa vyžaduje 
dôvodné domnievanie sa, že ten, kto je neznámy, je poručiteľovým dedičom  
(§ 190 ods. 1, prvá veta CMP), možno vysloviť názor, že štatút neznámeho dedi
ča nemôže mať ktokoľvek, ale len tá fyzická osoba, voči ktorej svedčia určité in
dície, že by mohla existovať a súčasne že by mohla byť poručiteľovým dedičom. 
Štatút neznámeho dediča nemôže mať právnická osoba ani štát.

Možno vysloviť názor, že aj neznámemu dedičovi prislúcha právo podať od
volanie proti rozhodnutiu o dedičstve predtým, ako nadobudne právoplatnosť 
a tým vstúpiť do konania. Možno preto odkázať na výklad pri dedičovi nezná
meho pobytu.

Treťou situáciou je, že ani súd nemal vedomosť o dedičovi, ani dedič ne-
vedel o svojom dedičskom práve, preto ani nebol súdom upovedomený podľa  
§ 189 ods. 1 CMP o svojom dedičskom práve a o možnosti dedičstvo odmietnuť. 
Môže ísť napr. o nasledujúce situácie:
a) nenašiel sa závet, preto sa dedilo zo zákona,
b) nenašla sa listina o vydedení, preto dedil potomok poručiteľa, hoci mala 

dediť iná osoba,
c) nenašla sa listina o odvolaní závetu, preto dedil závetný dedič, hoci mal dediť 

dedič zo zákona.

21 ELIÁŠ, K. a kolektív Občanský zákoník. Velký akademický komentář. 1. svazek § 1 – 487. Praha :  
Linde 2008, s. 1169.
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Aj v tomto prípade, možno vysloviť názor, že takejto osobe (dedičovi) by 
malo prislúchať právo podať odvolanie proti rozhodnutiu o dedičstve predtým, 
ako nadobudne právoplatnosť a tým vstúpiť do konania, ak sa objaví skutočnosť, 
ktorá odôvodňuje jeho dedičské právo po poručiteľovi. Možno preto odkázať na 
výklad pri dedičovi neznámeho pobytu, s tým, že takouto oprávnenou osobou 
môže byť v niektorých prípadoch aj právnická osoba alebo štát.

2.2  Dedič nenamietal absolútnu neplatnosť závetu, resp. neplatnosť listiny 
o vydedení a ani súd tento nedostatok nevyhodnotil správne
V tomto prípade ide o špecifickú situáciu. Jej osobitosť spočíva v tom, že súd 

v rámci šetrenia našiel právny úkon poručiteľa, ktorým disponoval so svojím 
majetkom pre prípad smrti (závet, listinu o vydedení alebo ich odvolanie), ale 
nesprávne ho považoval za platný, hoci bol z nejakého dôvodu absolútne ne
platný (napr. nespĺňal predpísanú formu, náležitosti alebo ho urobil poručiteľ, 
ktorý nebol spôsobilý na právne úkony v zmysle § 38 OZ). Následkom toho 
bolo, že súd v zmysle svojho nesprávneho záveru neupovedomil ďalšiu osobu 
o jej dedičskom práve a o práve dedičstvo odmietnuť. V zmysle názoru právnej 
doktríny22 je súd povinný prihliadať na absolútnu neplatnosť právneho úkonu 
ex offo. Ak tak súd neurobil a svojím nesprávnym postupom znemožnil sub
jektu stať sa účastníkom konania o dedičstve, možno vysloviť názor, že došlo  
k denegatio iustitiae. Ak by totiž súd vyhodnotil absolútnu neplatnosť správne, 
nič by nebránilo subjektu vystupovať v konaní ako dedič, pretože by išlo o osobu 
známu súdu aj by bol známy jej pobyt.

Otázkou preto ostáva, akú možnosť obrany zákon poskytuje takémuto de
dičovi.

Ako spravodlivé sa javí rozlišovanie troch situácií
a) dedič sa dozvie o svojom dedičskom práve ešte pred vydaním rozhodnutia 

o dedičstve,
b) dedič sa dozvie o svojom dedičskom práve až po vydaní rozhodnutia o de

dičstve, ale ešte pred jeho právoplatným skončením,
c) dedič sa dozvie o svojom dedičskom práve až po právoplatnosti rozhodnutia 

o dedičstve.

22 Porovnaj napr. VOJČÍK, P. a kol. Občianske právo hmotné. Plzeň: Aleš Čeněk, 2021, s. 98.
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Ad a) Ak sa ten, kto sa zatiaľ nezúčastnil ako účastník konania o dedičstve, 
dozvie o svojom dedičskom práve ešte počas konania, je oprávnený túto skutoč
nosť oznámiť súdu. Súd je následne povinný pribrať takýto subjekt do konania 
ako účastníka (§ 10 ods. 1 CMP), ak sa možno o ňom dôvodne domnievať, že 
je poručiteľovým dedičom (§ 165 v spojení s § 7 ods. 1 CMP). Ak ostal účast
níkom konania až do času vydania rozhodnutia súdu o dedičstve, bude sa na 
neho vzťahovať postup popísaný v bode 1.

Ad b) Na riešenie druhého prípadu, t. j. ak sa ten, kto sa zatiaľ nezúčastnil 
ako účastník konania o dedičstve, dozvie o svojom dedičskom práve až po vyda
ní rozhodnutia o dedičstve, ale ešte pred jeho právoplatným skončením, možno, 
podľa nášho názoru, aplikovať záver vyslovený pod bodom 2.1 u dediča, ktorý 
má štatút dediča neznámeho pobytu.

Ad c) Ak sa ten, kto mal byť dedičom, dozvie o svojom dedičskom práve 
až po právoplatnosti rozhodnutia o dedičstve, ostáva mu zachovaná možnosť 
brániť sa žalobou proti nepravému dedičovi podľa § 485 OZ v spojení s § 212  
ods. 2 CMP. Vzhľadom na skutočnosť, že nebol účastníkom konania o dedičstve, 
nie je možné priznať mu právo podať mimoriadny opravný prostriedok.

Ani prípadná skoršia vedomosť dediča o tom, že právny úkon poručiteľa 
urobený mortis causa je absolútne neplatný, nemôže byť prekážkou, ktorá by mu 
znemožnila podať žalobu proti nepravému dedičovi. Zákonnou podmienkou 
pre podanie takejto žaloby totiž je, že došlo k skončeniu konania o dedičstve 
(t. j. k právoplatnosti rozhodnutia od dedičstve) a žalobu podáva ten, kto nebol 
jeho účastníkom. Skutočnosť, že sa mohol svojho práva domáhať už skôr, počas 
konania o dedičstve, je v zmysle zákonného textu § 212 ods. 2 CMP irelevantná.

2.3  Dedič nebol účastníkom konania o dedičstve, pretože nenamietal 
relatívnu neplatnosť závetu podľa § 479 OZ
Relatívna neplatnosť sa môže týkať len závetu (nie listiny o vydedení), a to 

vtedy, ak by mal dostať potomok poručiteľa podľa závetu menej, ako je jeho 
zákonný dedičský podiel, ak ide o maloletého potomka alebo ak by mal do
stať menej, ako je polovica zákonného dedičského podielu, ak ide o plnoleté
ho potomka (§ 479 v spojení s § 40a OZ). Môže sa teda stať, že podľa závetu 
by potomok nemal dostať nič. Ak nenapadne neplatnosť závetu, nebude vôbec 
účastníkom konania.
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Rozdiel oproti výkladu podanom pod bodom 2.2 je v tom, že na relatívnu 
neplatnosť právneho úkonu (závetu) súd neprihliada ex offo, ale len na námiet
ku toho, kto je takýmto úkonom dotknutý. To znamená, že sa vyžaduje aktivita 
účastníka (dediča), pričom jeho pasivita nemôže byť vytýkaná súdu ako ne
správny postup alebo nesprávne rozhodnutie. Preto si možno položiť otázku, či 
je možné, aby pasivita dediča bola tou skutočnosťou, ktorá mu znemožní do
máhať sa po právoplatnom skončení konania o dedičstve svojho práva žalobou 
podľa § 485 OZ.

Domnievame sa, že aj v tomto prípade je opodstatnené zaujať názor, že 
ani prípadná skoršia vedomosť dediča o tom, že právny úkon poručiteľa uro
bený mortis causa je relatívne neplatný, nemôže byť prekážkou, ktorá by mu 
znemožnila podať žalobu proti nepravému dedičovi. Zákonnou podmienkou 
pre podanie takejto žaloby totiž je, že došlo k skončeniu konania o dedičstve  
(t. j. k právoplatnosti rozhodnutia od dedičstve) a žalobu podáva ten, kto nebol 
jeho účastníkom. Skutočnosť, že sa mohol svojho práva domáhať už skôr, počas 
konania o dedičstve, je v zmysle zákonného textu § 212 ods. 2 CMP irelevantná.

3.  Dedič bol účastníkom konania o dedičstve len v časti, ale už ním nebol 
v čase vydania rozhodnutia súdu o dedičstve
Pod takýto prípad možno subsumovať najmä dve situácie:

a) účasť dediča v konaní predčasne skončila z dôvodu, ktorý predpokladá § 193 
ods. 1 CMP. Teda z dôvodu, že súd spor o dedičské právo, ktorý závisel iba 
na právnom posúdení skutočností, ktoré medzi účastníkmi neboli sporné, 
rozhodol v prospech iného dediča,

b) účasť dediča v konaní predčasne skončila z dôvodu, ktorý predpokladá § 194 
ods. 1 CMP. Teda z dôvodu, že rozhodnutie o dedičskom práve záviselo 
od zistenia sporných skutočností, preto súd odkázal toho z dedičov, ktoré
ho dedičské právo sa javilo ako menej pravdepodobné, aby určenie spornej 
skutočnosti uplatnil žalobou, no napriek tomu žaloba v súdom stanove-
nej lehote nebola podaná, alebo konanie o takejto žalobe bolo zastavené  
alebo bola žaloba odmietnutá (§ 194 ods. 3 CMP).

3.1  Rozhodnutie sporu o dedičské právo závisí iba na právnom posúdení 
skutočností, ktoré nie sú medzi účastníkmi sporné (§ 193 ods. 1 CMP)
Ust. § 193 ods. 1 CMP upravuje situáciu, keď v rámci konania o dedičstve 

vznikne spor o dedičské právo a súčasne sú splnené dve zákonné podmienky. 
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Prvou podmienkou je, že rozhodnutie o tomto spore závisí iba na právnom po
súdení skutočností a druhou podmienkou je, že tieto skutočnosti nie sú medzi 
účastníkmi konania o dedičstve sporné.

Určité zamyslenie vyvoláva časť textu zákona z druhej podmienky, a to že 
„skutočnosti nie sú sporné medzi účastníkmi konania“. Okruh účastníkov ko
nania o dedičstve je vymedzený v § 165 – 172 CMP a nie je obmedzený len na 
dedičov. Okrem dedičov sú účastníkmi aj ďalšie subjekty, a to štát, ak mu má 
dedičstvo pripadnúť ako odúmrť, ten, kto sa postaral o poručiteľov pohreb, za 
zákonom stanovených podmienok veriteľ poručiteľa, manžel poručiteľa v roz
sahu vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov a v určitej časti 
konania aj správca dedičstva a notár. Doslovný text zákona preto môže zvádzať 
k výkladu, že skutočnosti môže spochybniť každý účastník konania.

Výklad však nie je možné robiť izolovane. Zákonná definícia pojmu „spor  
o dedičské právo“ je vymedzená v § 192 CMP. V zmysle nej ide o spor o dedič
ské právo vtedy, ak niekto pred potvrdením nadobudnutia dedičstva tvrdí, že 
je dedičom a popiera dedičské právo iného dediča, ktorý dedičstvo neodmietol. 
Z takto vymedzenej definície jednoznačne vyplýva, že spor o dedičské právo 
môže vzniknúť len medzi dvoma dedičmi, nie medzi dedičom a iným účast
níkom konania. Vyslovený záver možno podporiť aj znením § 189 ods. 1 CMP, 
podľa ktorého súd upovedomí o dedičskom práve tých, o ktorých sa možno 
dôvodne domnievať, že sú dedičmi. Teda aj tento text pojednávajúci o dedič
skom práve je obmedzený zo všetkých účastníkov konania len na dedičov. Preto 
by zrejme bola presnejšia napr. formulácia: „Ak rozhodnutie sporu o dedičskom 
práve závisí iba na právnom posúdení skutočností, ktoré nie sú sporné medzi tými 
(resp. medzi tými účastníkmi konania), o ktorých sa možno dôvodne domnievať, 
že sú poručiteľovými dedičmi.“

Vymedzenie sporu o dedičské právo by ale malo byť rozšírené ešte aj na de
diča a štát, ak mu má dedičstvo pripadnúť ako odúmrť. Inými slovami povedané, 
právo popierať dedičské právo dediča by mal mať aj štát, ak by mu malo dedič
stvo pripadnúť ako odúmrť (ak štát vystupuje ako závetný dedič, toto právo 
mu prislúcha ako dedičovi). Nie je totiž možné vylúčiť, že v konaní o dedičstve 
bude účastníkom len štát a následne sa zistí dedič, no jeho dedičské právo nie je 
jednoznačné. Alebo opačne, v konaní vystupuje ako jediný dedič niekto, koho 
dedičské právo nie je jednoznačné, avšak jeho dedičské právo by nemal kto 
spochybniť alebo síce vystupujú v konaní ako účastníci dvaja (prípadne viacerí) 
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domnelí dedičia, no títo sa medzi sebou dohodnú, že si nebudú popierať navzá
jom svoje dedičské právo. Je však dôvodná pochybnosť, že by nemali dediť po 
poručiteľovi. Preto by bolo súčasne vhodné navrhovanú formuláciu ešte doplniť, 
a to nasledovne: „prípadne medzi týmito osobami a štátom, ak mu má dedičstvo 
pripadnúť ako odúmrť.“ To by umožnilo zabrániť dediť osobe, ktorá z nejakého 
dôvodu nemá právo dediť po poručiteľovi alebo naopak, umožnilo by to dediť 
dedičovi a zabránilo by sa tomu, aby dedičstvo pripadlo štátu ako odúmrť.

Tomu, čo možno rozumieť pod právnym posúdením nesporných skutoč
ností, resp. čo sú len právne otázky, sa venoval napr. JUDr. Svitana23. Najčas
tejšie to je nedostatok formálnych náležitostí závetu, napr. ak závet neobsahuje 
dátum alebo ak pod alografným závetom nie sú podpisy dvoch svedkov. Ak 
nikto z dedičov nespochybňuje, že tieto skutočnosti absentujú, (znamená to, 
že ide len o právne posúdenie nesporných skutočností), rozhodne notár sám. 
V prípade, že tvrdená skutočnosť naozaj vylučuje účastníka konania z okruhu 
dedičov, ukončí mu notár účasť v konaní o dedičstve. Pre prípadnú neskoršiu 
obranu takéhoto (vylúčeného) dediča je rozhodujúce ust. § 193 ods. 3 CMP, 
podľa ktorého dedičské právo toho, koho účasť v konaní bola ukončená, neza
niká; len sa na neho v konaní o dedičstve ďalej neprihliada. Zákon mu tak, na 
rozdiel od predchádzajúcej úpravy zakotvenej v § 175k ods. 1 OSP, garantuje za
chovanie jeho dedičského práva. Keďže už ale nie je účastníkom konania o de
dičstve, nemôže sa proti rozhodnutiu o dedičstve brániť podávaním opravných 
prostriedkov. Jeho jedinou možnou obranou je preto žaloba proti nepravému 
dedičovi o vydanie dedičstva podľa § 485 OZ v spojení s § 212 ods. 2 CMP. 
Zachovanie dedičského práva dedičovi, ktorý síce bol účastníkom určitej časti 
konania o dedičstve, nebol však už jeho účastníkom v čase vydania rozhodnutia 
o dedičstve, sa javí ako spravodlivé riešenie. Keďže uznesenie o ukončení účasti 
tohto dediča v dedičskom konaní nie je meritórnym rozhodnutím, právne po
súdenie, ktoré v ňom notár vykoná, nie je záväzné ani pre účastníkov dedičské
ho konania (ktorí sa následne stanú účastníkmi sporového konania o vydanie 
dedičstva) ani pre súd, a teda v sporovom konaní na podklade žaloby podľa  
§ 485 OZ v spojení s § 212 ods. 2 CMP môže súd posúdiť tie isté právne otázky 
inak. Vzhľadom na novú právnu úpravu obsiahnutú v § 193 ods. 3 CMP už 

23 SVITANA, R. Spory o dedičské právo a určovacie žaloby. In FICOVÁ, S., IVANČO, M., RAKO
VÁ, K. Dedičské právo v hmotnoprávnych a procesnoprávnych súvislostiach. Bratislava: Wolters 
Kluwer SR, 2022, s. 122.



104

Vybrané otázky dedičského práva v úvahách de lege ferenda

preto neobstojí záver právnej doktríny24, ktorá takéhoto dediča nepovažovala 
za oprávneného dediča, čím mu nepriznávala právo podať žalobu o vydanie 
dedičstva podľa § 485 OZ.

3.2  Rozhodnutie o dedičskom práve závisí od zistenia sporných 
skutočností (§ 194 ods. 1 CMP)
Ust. § 194 ods. 1 CMP upravuje situáciu, keď v rámci konania o dedičstve 

vznikne spor o dedičské právo, pričom rozhodnutie o ňom závisí od zistenia 
sporných skutočností.

Čo je to dedičský spor a medzi kým môže vzniknúť, je opäť vymedzené  
v § 192 CMP. Tak z § 192 CMP aj z § 194 ods. 1 CMP zhodne vyplýva, že tento 
spor môže vzniknúť len medzi dedičmi (nie medzi účastníkmi vo všeobecnos
ti, ako je to v § 193 CMP). Zákonný text však výslovne nepokrýva spor medzi 
dedičom a štátom, ktorému by malo dedičstvo pripadnúť ako odúmrť, preto 
možno odkázať na túto časť úvah uvedenú pod bodom 3.1.

Čo treba rozumieť pod spornou skutočnosťou, sa dosť podrobne pokú
sil vysvetliť JUDr. Svitana25. Dá sa súhlasiť s jeho názorom, že ňou môže byť 
napr. to, či podpis na závete patrí poručiteľovi, či poručiteľ nekonal v duševnej  
poruche alebo pod nátlakom, či určitá osoba žila s poručiteľom aspoň jeden rok 
pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti, spochybnenie prítomnosti svedkov 
pri vyhlásení poručiteľa, že ide o jeho poslednú vôľu.

Spornú skutočnosť nemôže vyriešiť notár sám, ale musí odkázať toho  
z dedičov, ktorého dedičské právo sa javí ako menej pravdepodobné, aby urče
nie spornej skutočnosti uplatnil žalobou. Vzhľadom na zameranie príspevku 
nie je priestor venovať sa úvahám o tom, či rozhodnutie zákonodarcu žalo
vať o určenie spornej skutočnosti bolo správne najmä z hľadiska praktického  
a ekonomického, resp. či by bolo vhodnejšie žalovať o určenie, že daný dedič 
je dedičom poručiteľa. Nás zaujíma znenie § 194 ods. 3 CMP z hľadiska jeho 
spravodlivosti.

24 ELIÁŠ, K. a kolektiv Občanský zákoník. Velký akademický komentář. 1. svazek § 1 – 487. Praha :  
Linde 2008, s. 1373, alebo FEKETE, I.: Občiansky zákonník. 3. zväzok (Dedenie, Záväzkové prá-
vo – všeobecná časť). Veľký komentár. 2. vydanie. Bratislava : Eurokódex 2015, s. 248.

25 SVITANA, R. Spory o dedičské právo a určovacie žaloby. In FICOVÁ, S., IVANČO, M., RAKO
VÁ, K. Dedičské právo v hmotnoprávnych a procesnoprávnych súvislostiach. Bratislava: Wolters 
Kluwer SR, 2022, s. 118 – 124.
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V zmysle citovaného paragrafu platí fikcia, že spor o dedičské právo bol 
rozhodnutý v neprospech žalobcu, ak nastala jedna z nasledujúcich skutočností:
a) žaloba nebola podaná v lehote,
b) konanie o žalobe bolo zastavené alebo
c) žaloba bola odmietnutá.

Najprv sa treba zamyslieť nad tým, čo treba rozumieť pod slovným spoje
ním “spor o dedičské právo bol rozhodnutý v neprospech žalobcu”. Znamená to 
len to, že stráca štatút dediča, a teda súčasne aj účastníka konania o dedičstve? 
Ak zákon súčasne neuvádza, že jeho dedičské právo nezaniká (ako je uvedené  
v § 193 ods. 3 CMP), znamená to, že súčasne stráca aj možnosť podať po prá
voplatnom skončení konania o dedičstve žalobu proti nepravému dedičovi  
o vydanie dedičstva podľa § 212 ods. 2 CMP v spojení s § 485 OZ?

Domnievame sa, že takýto výklad by bol veľmi nespravodlivý až nezákonný. 
Dôvodom je skutočnosť, že fikcia rozhodnutia v neprospech žalobcu nie je za
ložená na meritórnom vyriešení sporu o dedičské právo.

Ad a) Ak žaloba nebola podaná v lehote, dokonca neexistuje žiadne, teda 
ani nemeritórne rozhodnutie. Dôvod, prečo dedič, ktorý bol odkázaný na po
danie žaloby, túto žalobu nepodal, nie je relevantný. Pritom rozhodnutie dediča 
nepodať žalobu mohlo byť založené na tom skutkovom základe, že v danom 
okamihu si bol vedomý dôkaznej núdze, teda toho, že neunesie v konaní dô
kazné bremeno. Je pravda, že neúspech takejto žaloby by mu zachoval právo na 
prípadné neskoršie podanie žaloby na obnovu konania, ak by zistil nové sku
točnosti alebo nové dôkazy [§ 397 písm. a) CSP]. Je však záujem na takomto 
silenom riešení? Určite nie.

Ad b) Zastavenie konania o žalobe pripúšťa zákon vtedy, ak ide o nedosta
tok procesnej podmienky, ktorý nemožno odstrániť (§ 161 ods. 2 CMP), ale
bo ak ide o nedostatok procesnej podmienky, ktorý síce možno odstrániť, ale 
napriek urobeným vhodným opatreniam sa ho nepodarilo odstrániť (§ 161  
ods. 3 CMP), alebo ak po prerušení konania na základe zhodného návrhu strán 
nebol v zákonnej lehote podaný návrh na pokračovanie v konaní (§ 163 CMP). 
V zmysle zákonnej fikcie platí, že spor o dedičské právo bol rozhodnutý v nepro
spech žalobcu, preto s ním súd nebude ďalej pokračovať v konaní o dedičstve. 
Následkom toho je, že takýto dedič stratil právo obrany proti neskôr vydané
mu meritórnemu rozhodnutiu v konaní o dedičstve cez opravné prostriedky.  
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Ak zákon u takéhoto dediča neuvádza, že jeho dedičské právo ostáva zachované, 
znamená to, že súčasne stratil aj právo podať žalobu proti nepravému dedičovi 
po právoplatnom skončení konania o dedičstve? Domnievame sa, že takýto 
výklad by bol nespravodlivý, pretože by neposkytoval danému subjektu žiadnu 
možnosť obrany. Kvôli praktickosti z hľadiska včasného ukončenia dedičského 
konania možno súhlasiť so zákonnou fikciou, v dôsledku ktorej stratí možnosť 
obrany v dedičskom konaní. Nedá sa ale súhlasiť s tým, že by mal súčasne stratiť 
aj možnosť obrany cez § 485 OZ v spojení s § 212 ods. 2 CMP, najmä keď v kona
ní o žalobe proti nepravému dedičovi by svoje dedičské právo musel preukázať. 
Inak by mohlo ísť o denegatio iustitiae s výrazným zásahom do vlastníckych 
práv dediča. 

Ad c) Odmietnutie žaloby predpokladá § 129 CSP vtedy, ak je podanie ne
úplné alebo nezrozumiteľné. Nejde o res iudicatae, preto odmietnutie žaloby 
nebráni žalobcovi podať takú istú žalobu znova. Jeho právo je však obmedzené 
lehotou, ktorej dĺžku stanovuje súd. Ust. § 194 ods. 1 CMP stanovuje len jej 
minimálnu dĺžku, a to jeden mesiac. Táto lehota je však prepadná, prekluzív
na. To znamená, že jej márnym uplynutím dedič stráca právo podať žalobu, na 
základe ktorej by sa riešil spor o jeho dedičské právo. Má to praktický význam 
pre ďalší priebeh dedičského konania, v ktorom sa bude ďalej pokračovať, len sa 
na takéhoto dediča už nebude prihliadať. Možno však vysloviť názor, že takýto 
dedič nemôže stratiť svoje právo podať žalobu podľa § 212 ods. 2 CMP v spojení  
s § 485 OZ. Inak by išlo o denegatio iustitiae.

Z uvedených výkladov možno vyvodiť záver, že žaloba podľa § 212 ods. 2 
CMP v spojení s § 485 OZ môže byť vylúčená len u toho dediča, ktorého žaloba 
o určenie právnej skutočnosti (resp. žaloba o určenie, že je dedičom po poruči
teľovi) bola právoplatne zamietnutá. Takémuto dedičovi však ostáva zachované 
právo podať proti rozhodnutiu v sporovom konaní, ktoré vyznelo v jeho nepro
spech, žalobu o obnovu konania a v prípade jej úspechu môže byť pribratý späť 
ako účastník konania o dedičstve, ak ešte nebolo právoplatne skončené, resp. 
ak už bolo právoplatne skončené, má právo podať žalobu proti nepravému de
dičovi o vydanie dedičstva. To, že bol účastníkom časti konania o dedičstve, ho 
nemôže zbaviť jeho zákonného práva na súdnu ochranu.

De lege ferenda by preto bolo vhodné, keby právo podať žalobu proti nepra
vému dedičovi o vydanie dedičstva bolo formulované napr. nasledovne: „O koho 
dedičskom práve nebolo rozhodnuté v konaní o dedičstve, môže sa svojho práva 
domáhať žalobou proti nepravému dedičovi.“
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Pre úplnosť výkladov treba povedať, že ak bol dedič účastníkom konania 
o dedičstve v momente vydania rozhodnutia súdu o dedičstve, ale mu bol 
priznaný menší dedičský podiel než na aký mal právo, môže sa brániť proti 
právoplatnému rozhodnutiu len prostredníctvom žaloby na obnovu konania  
(§ 75 CMP), nie prostredníctvom žaloby podľa § 485 OZ v  spojení s § 212  
ods. 2 CMP.

ZÁVER
Procesnoprávna úprava osoby oprávnenej domáhať sa svojho práva na vy

danie dedičstva žalobou vyvoláva viaceré interpretačné problémy.
Formulačné obmedzenie na toho, kto nebol účastníkom konania o dedič

stve vyvoláva otázku, či právo podať žalobu má len dedič alebo aj iné subjekty, 
ktoré mali byť v zmysle zákona účastníkmi konania o dedičstve. Vzhľadom na 
skutočnosť, že zodpovedanie tejto otázky nebolo predmetom vedeckého výsku
mu, ďalší výklad sa robil len v obmedzení na dediča.

Napriek tomu formulačné obmedzenie len na toho (dediča), ktorý nebol 
účastníkom konania o dedičstve vyvoláva ďalšiu otázku, a to či právo podať 
žalobu proti nepravému dedičovi má len ten dedič, ktorý vôbec nebol účastní
kom konania, alebo aj dedič, ktorý ním síce bol, ale len v časti konania ale nie 
až do jeho skončenia. To znamená, že o jeho dedičskom práve sa nerozhodlo 
v rozhodnutí o dedičstve napr. preto, že nenamietal neplatnosť závetu alebo 
išlo o spor o dedičské právo, ktoré vyriešil notár v neprospech daného dediča, 
ak išlo len o právne posúdenie nesporných skutočností alebo bol takýto dedič 
odkázaný na podanie žaloby o určenie právnej skutočnosti, ale dedič vôbec 
nepodal žalobu v stanovenej lehote alebo ak bola žaloba odmietnutá alebo ak 
bolo konanie zastavené.

Na základe analýzy právnej úpravy, možností obrany, ktorú zákon na jednej 
strane poskytuje dedičovi, o ktorého dedičskom práve sa rozhodlo v rozhodnutí 
o dedičstve a na druhej strane dedičovi, ktorý prestal byť účastníkom konania 
skôr, ako sa rozhodlo o dedičstve, je vyslovený záver, že v záujme zachovania 
rovnakých možností obrany by právo podať žalobu proti nepravému dedičovi 
podľa § 485 OZ v spojení s § 212 ods. 2 CMP mal mať nielen dedič, ktorý vôbec 
nebol účastníkom konania, ale aj dedič, o ktorého dedičskom práve sa neroz
hodlo v rozhodnutí o dedičstve, pretože jeho účasť v konaní zanikla už skôr. 
Výnimkou je len prípad, keď spor o jeho dedičskom práve bol v samostatnom 
sporovom konaní právoplatne meritórne rozhodnutý v jeho neprospech. Len 
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také rozhodnutie zakladá prekážku res iudicatae pre opätovné riešenie otázky, 
kto je dedičom po poručiteľovi, ktorá sa ako predbežná musí riešiť v konaní 
o žalobe proti nepravému dedičovi. Jej právoplatné vyriešenie v neprospech de
diča znamená súčasne stratu jeho aktívnej legitimácie na podanie žaloby proti 
nepravému dedičovi podľa § 485 OZ v spojení s § 212 ods. 2 CMP.

Pochybnostiam o to, ako vykladať právnu úpravu, by sa dalo predísť jej 
spresnením.
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Abstrakt:
Príspevok predstavuje prípady konkurencie nárokov a žalôb, ale i povinnos

tí, princípov a hodnôt v práve vo vzťahu k súdnemu určovaniu, že vec patrí do 
dedičstva. Autor ponúka návody na riešenie jednotlivých prípadov konkurencií.

Kľúčové slová: konkurencia, určenie do dedičstva, nárok, žaloba, reštitúcia

Abstract:
The paper presents cases of competing claims and actions, as well as obliga

tions, principles and values in law in relation to the resolution of the judicial 
determination that a thing belongs to inheritance. The author offers guidelines 
for dealing with individual cases of concurrence/competition.

Key words:  competition, determination of inheritance, claim, action, restitution

Úvod
Jednou z doteraz komplexne nespracovaných tém slovenskej civilistiky je 

i téma „konkurencie“ v civilnom práve, a to ako v práve hmotnom, tak i pro
cesnom. Ako jeden z príkladov z hmotného práva tu možno uviesť napríklad 
vzťah nárokov z držby, vyplývajúcich z § 130 Občianskeho zákonníka, a náro
kov z bezdôvodného obohatenia, kde rozdiel medzi týmito nárokmi spočíva 
v inej úprave a) vydania plodov a úžitkov z veci, a b) úhrade nákladov spoje
ných s vecou. Doktrína tu pri riešení problému konkurencie identifikovaného  
sub a) prichádza s návrhom, aby nároky z držby mali voči bezdôvodnému obo
hateniu povahu lex specialis, a teda aby mali pred nárokmi z bezdôvodného 

1 Príspevok je výstupom grantového projektu APVV200171 Konkurencia nárokov z deliktov 
a kvázideliktov v mimozmluvných vzťahoch a na pomedzí zmluvného a vecného práva. Autor 
priznáva, že v argumentácii vychádza z prebiehajúceho súdneho konania, avšak snaží sa o ob
jektívnu argumentáciu, ktorá poukazuje na všetky aspekty a možné interpretačné aj argumen
tačné prístupy pri riešení nastolených výskumných (a zároveň výsostne praktických) otázok.
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obohatenia prednosť.2 Vo vzťahu k riešeniu konkurencie nárokov ohľadom 
úhrady nákladov spojených s vecou (sub b), kde oprávnený držiteľ má menší 
nárok na náhradu ako osoba vracajúca bezdôvodné obohatenie, sa uvedené za 
predpokladu prednosti nárokov z držby vysvetľuje tým, že oprávnený držiteľ má 
len nárok na náhradu účelne vynaložených nákladov, ktorými došlo k zhodno
teniu veci, nakoľko vec považoval za svoju, zatiaľ čo osoba povinná vrátiť bez
dôvodné obohatenie má nárok na náhradu všetkých potrebných nákladov, teda 
aj nákladov, ktoré vynaložila na údržbu a prevádzku veci.3 I tu tak platí vzťah 
lex specialis vo vzťahu k prednosti nárokov z § 130 a až subsidiarity nárokov 
z bezdôvodného obohatenia.   

Vo vzťahu k procesnému právu nám zasa príkladom na konkurenčný vzťah 
môže byť riešenie vzťahu určovacích žalôb a žalôb na plnenie (v kontexte pre
ventívnej teórie určovacích žalôb),4 alebo tiež konkurencia žalôb na určenie, 
či tu právo je alebo nie je, so žalobami na určenie právnej skutočnosti (klasicky 
napr. na určenie neplatnosti zmluvy), prípustnými podľa ust. § 137 písm. d) 
Civilného sporového poriadku (ďalej len „CSP“) len tam, kde to vyplýva z práv
neho predpisu. Primárny návod pri prvej konkurencii tu je určený doktrinálne 
tým, že žaloba na plnenie má prednosť pred žalobou na určenie, ktorou by sa 
len množili súdne spory. V prípade druhej uvedenej konkurencie výslovne zo 
zákona (CSP) platí, že žaloba na určenie právnej skutočnosti je prípustná iba 
tam, kde to vyplýva z osobitného predpisu; predsa sa však v praxi pod uvede
ným ustanovením § 137 písm. d) môže vzhľadom na obsah petitu v praxi podať 
i taká žaloba, kde určenie neplatnosti zmluvy nevyplýva z osobitného predpisu, 
a dokonca je zrejmé, že podstatou má byť určenie vlastníckeho práva žalobcu –  
ak je totiž zo žaloby zrejmé, že žalobca sleduje, aby bol zapísaný ako vlastník 
vo verejnom registri,5 v takomto prípade, i keď zo strany žalobcu dôjde k ne
správnemu podradeniu pod § 137 písm. d), nad formou bude mať prednosť 
matéria, a na základe uvedeného kritéria sa vec prejedná ako žaloba o určenie 
(vlastníckeho) práva.

2 FEČÍK, M.: In: ŠTEVČEK, M. a kol.: Občiansky zákonník I. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2019,  
s. 944. 

3 Tamže.
4 Prednosť majú žaloby na plnenie pred žalobami určovacími, osobitne pokiaľ určením práva 

samotným nie je možné efektívne zjednať nápravu. Pozri TOMAŠOVIČ, M.: In: ŠTEVČEK, 
M. a kol.: Civilný sporový poriadok. Praha: C.H.Beck, 2016, s. 500.

5 Tamže, s. 505.
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Obdobné prípady konkurencie a snahy o hľadanie návodov na ich riešenie 
pozná aj nemeckorakúska civilistika, po ktorej ako zdroji riešenia našich prí
padov konkurencie najčastejšie siahame, pričom návody sa hľadajú a nachádza
jú buď vo výslovnej právnej úprave, alebo v doktrinálnych teóriách príslušnej 
právnej úpravy (odvetvia, disciplíny), či napokon v princípoch výstavby práv
neho poriadku (lex specialis, lex posterior, lex superior...).6 V tomto príspevku 
sa však nebudeme venovať bližšiemu rozpracovaniu všeobecného návodu na 
riešenie prípadov konkurencie, čo si necháme na iný príspevok. Zameriame 
sa tu zásadne iba na riešenie spolu úzko previazaných konkurenčných otázok 
vo vzťahu k nárokom a žalobám o určenie, že vec patrí do dedičstva. Aj uvede
ný okruh problémov, súvisiacich s  dedičskými nárokmi, totiž otvára viacero 
problémov konkurencie nielen nárokov a žalôb, ale tiež procesných povinností, 
právnych výkladov, hodnôt a princípov. 

1.  Žaloba o určenie, že vec patrí do dedičstva – určenie práva alebo 
právnej skutočnosti?
Primárnou praktickou otázkou vyvstávajúcou v súvislosti s určením, že vec 

patrí do dedičstva, je otázka správneho podradenia tohto nároku pod žalobu 
v zmysle § 137 písm. c) alebo pod žalobu v zmysle § 137 písm. d) CSP, teda či 
ide o žalobu o určenie, či tu právo je alebo nie je, alebo na druhej strane či ide 
o žalobu o určenie právnej skutočnosti.

Vo všeobecnosti pritom možno mať za to, že v zmysle hmotnoprávnych usta
novení Občianskeho zákonníka sa pýtame, či ide o právo na to, aby vec patrila 
do dedičstva, alebo o určenie vlastníckeho práva poručiteľa ku dňu jeho smrti, 
alebo o určenie osobitného druhu právnej skutočnosti, že vec patrí do dedič
stva (ako by to naznačoval zaužívaný názov takejto žaloby), alebo či napokon 
v širšom zmysle ide o právo na vydanie dedičstva podľa § 105 a § 485 Občian
skeho zákonníka, podľa ktorého „Ak ide o právo oprávneného dediča na vydanie 
dedičstva (§ 485), začína plynúť premlčacia doba od právoplatnosti rozhodnutia, 
ktorým sa dedičské konanie skončilo.“ V zmysle § 485 pritom platí, že:  „(1) Ak sa 

6 Za všetky diela nemeckej civilistiky tu môžeme uviesť najmä: LIEBS, D.: Die Klagenkonkurrenz 
im römischen Recht. 1972; DIETZ, R.: Anspruchskonkurrenz bei Vertragsverletzung und De
likt. 1934; KLEIN, A.: Konkurrenz und Auslegung – Der deliktsrechtliche Gehalt vertragsrecht
licher Normen,1997; SCHLECHTRIEM, P.: Vertragsordnung und außervertragliche Haftung: 
Eine rechtsvergleichende Untersuchung zur Konkurrenz von Ansprüchen aus Vertrag und De
likt. 1972; GEORGIADES, A.: Die Anspruchskonkurrenz im Zivilrecht und Zivilprozessrecht, 
1968; AMSBERG, Y. G. von: Anspruchskonkurrenz, Cumul und Samenloop, 1994 a i.
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po prejednaní dedičstva zistí, že oprávneným dedičom je niekto iný, je povinný ten, 
kto dedičstvo nadobudol, vydať oprávnenému dedičovi majetok, ktorý z dedičstva 
má, podľa zásad o bezdôvodnom obohatení tak, aby nemal majetkový prospech 
na ujmu pravého dediča. (2) Nepravý dedič má právo, aby mu oprávnený dedič 
nahradil náklady, ktoré na majetok z dedičstva vynaložil; takisto mu patria úžitky 
z dedičstva. Ak však vedel alebo mohol vedieť, že oprávneným dedičom je niekto 
iný, má právo len na náhradu nevyhnutných nákladov a je povinný oprávnenému 
dedičovi okrem dedičstva vydať i jeho úžitky.“ Táto konkrétna a špeciálna úprava 
v § 485 sa však už i vzhľadom na svoju formuláciu celkom jasne týka iba takých 
prípadov, kde ide o uplatnenie práva na vydanie dedičstva touto osobitnou ža
lobou voči nepravému dedičovi samotnému, a nie voči prípadným aktuálnym 
vlastníkom veci, pričom navyše tu ide o osobitné „právo na vydanie dedičstva“ 
s osobitným žalobným nárokom. Platí tu preto už v úvode naznačené pravidlo 
prednosti špeciálnej hmotnoprávnej úpravy v Občianskom zákonníku a prí
padne i prednosti špeciálnej procesnoprávnej úpravy žaloby na plnenie pred 
žalobou určovacou. Na riešenie tejto potenciálnej konkurencie sa tak pomerne 
priamočiaro aplikuje návod, podľa ktorého tu má prednosť lex specialis.

V prípade „klasických“ žalôb o určenie, že vec patrí do dedičstva, nejde na
opak zásadne o žalobu na plnenie (vydanie dedičstva) od nepravého dediča, 
ale zväčša pôjde „len“ o žalobu o určenie, či tu bolo vlastnícke právo poručiteľa 
v okamihu jeho smrti, prípadne či tu je právo na to, aby vec patrila do dedičstva, 
a nepôjde o „žalobu o určenie právnej skutočnosti“, totiž samotnej skutočnos
ti, že vec patrí do dedičstva. Primárnym tu je totiž vlastnícke právo poručite
ľa, alebo potenciálne právo žalobcov na dedičstvo, z ktorého vyplývajú ďalšie 
právne nároky – nadväzujúce prededenie a deklarovanie vlastníckeho práva 
v dedičskom konaní, na rozdiel od jednoduchej žaloby, ktorej podstatou by bolo 
určenie samotnej skutočnosti, že vec patrí do dedičstva, bez akéhokoľvek práva 
k tomuto dedičstvu. Práve posledný uvedený prístup k poňatiu takejto žaloby 
ako žaloby o určenie právnej skutočnosti (na rozdiel od žaloby o určenie práva) 
by totiž vo svetle uvedeného znamenal iba zbytočné množenie žalôb tam, kde 
cieľom i podľa obsahu petitu zjavne bude určenie práva k dedičstvu, a nie ur
čenie výlučne len samotnej skutočnosti, že vec patrí do dedičstva, ako by tomu 
napovedalo samotné označenie žaloby. Uvedené poňatie by neumožňovala ani 
súčasná právna úprava v § 137 písm. d) CSP, pokiaľ absentuje výslovné zákon
né zmocnenie pre takýto druh žalôb o určenie samotnej právnej skutočnosti.  
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To všetko potvrdzuje správnosť podradenia takýchto nárokov pod určovaciu 
žalobu podľa § 138 písm. c) CSP. 

V zmysle materialistického prístupu namiesto formalistického pritom bude 
nerozhodujúcim prípadne v praxi v žalobe použitý nesprávny odkaz na ust. § 137  
písm. d) CSP. V takomto hypotetickom prípade by sa totiž mal súd riadiť nielen 
zásadou prednosti matérie pred formálnym označením žaloby (jej podradením 
pod nesprávne ustanovenie § 137 písm. d) CSP), ale zároveň by mal správne 
rozhodnúť, pod ktorú zo žalôb podľa § 137 CSP by malo ísť – v závislosti od 
toho, či podľa petitu pôjde o žalobu o vydanie dedičstva (splnenie povinnosti 
podľa § 137 písm. a) CSP v spojení s § 105 a 485 Občianskeho zákonníka – voči 
nepravému dedičovi), prípadne o žalobu o určenie skutočnosti – napríklad ne
platnosti závetu, alebo o všeobecnú žalobu (lex generalis) na určenie práva.7 

Uvedené postupy – využívanie žaloby o určenie práva v kontexte žaloby 
o určenie, že vec patrí do dedičstva, nám pritom potvrdzuje nielen doktrína,8 
ale i súdna prax. V zmysle uznesenia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 
zo dňa 20. 3. 2019, sp. zn. 8Cdo/156/2018 tak síce platí, že určovacou žalobou 
môže byť určené len jestvovanie práva, prípadne právneho vzťahu, existujúceho 
ku dňu vyhlásenia rozsudku, pričom však obsahom žaloby nemôže byť urče
nie práva za dobu minulú a ani do budúcnosti (pozri rozhodnutia Najvyššieho 
súdu Slovenskej republiky sp. zn. 2 Cdo 32/98, 2 Cdo 131/06), z tohto pravidla 
však judikatúra pripúšťa výnimky, a to práve v podobe žalôb o určenie, že určitá 
osoba bola ku dňu smrti vlastníkom veci, resp. žalôb, že určitá vec patrí do de
dičstva (pozri rozhodnutia Najvyššieho súdu sp. zn. 1 Cdo 26/07, 3 Cdo 44/08). 
Rozhodujúcim okamihom tu je teda deň smrti poručiteľa. Zároveň je však v tej
to súvislosti prípustná len taká určovacia žaloba, ktorou sa vytvára právny zá
klad pre právny vzťah strán sporu, a tým sa predíde prípadne ďalším žalobám 
(pozri rozhodnutie Najvyššieho súdu sp. zn. 6 Cdo 392/2013, ZSP 40/96). Preto 
v takomto prípade nemá veľký význam žaloba len na určenie právnej skutoč
nosti, ale v skutočnosti ide o žalobu o určenie práva k dedičstvu. Vlastníctvo 
sa pritom síce nadobúda už smrťou poručiteľa, ale až prejednaním dedičstva je 

7 K problematike formulovania petitu pri takýchto žalobách pozri bližšie MASLÁK, M.: For
mulácia petitu žaloby v konaniach o určenie, že vec patrí do dedičstva. In: Bulletin slovenskej 
advokácie, 2017, č. 1, s. 24 a nasl. 

8 Ktorá v tomto prípade hovorí pri takejto určovacej žalobe osobitne aj o „skrytej žalobe na pl
nenie“, resp. o „skrytej reivindikačnej žalobe“. Porovnaj TOMAŠOVIČ, M.: In: ŠTEVČEK, M. 
a kol.: Civilný sporový poriadok. Praha: C.H.Beck, 2016, s. 504.
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preukázaná legitimita nadobúdaného vlastníctva, pretože toto môže napr. dedič 
odmietnuť. Rozhodnutie o prejednaní dedičstva má teda síce len deklaratórny 
charakter, ale je podmienkou potvrdenia vlastníckeho práva. Práve kvôli absen
cii „prededenia“ dotknutých nehnuteľností preto žalobcovia v takomto prípa-
de nemôžu využiť žalobu na plnenie, ani žalobu na určenie svojho vlastného 
vlastníckeho práva, ale musia ako prvý krok na zmenu svojej právnej situácie 
a postavenia využiť žalobu na určenie, že nehnuteľnosti patria do dedičstva 
po ich právnom predchodcovi, a to v zmysle žaloby o určenie práva k tomuto 
dedičstvu (hoci doteraz nie je celkom ujasnené, či ide o určenie vlastníckeho 
práva ich právneho predchodcu ku dňu smrti alebo práva samotných dedičov 
k dedičstvu,9 ktorí práve preto na základe požiadavky súdnej praxe podávajú 
žalobu vždy spoločne a preukazujú tiež svoju dedičskú postupnosť10).

Na tomto mieste možno osobitne uviesť uznesenie NS SR sp. zn. 3 Cdo 
154/2010, ktoré v tejto súvislosti konštatuje, že: „Súdna prax akceptuje žaloby, 
ktorými sa dedič domáha určenia, že tá – ktorá vec patrí do dedičstva po poruči-
teľovi. V konaní o takých žalobách ide o posúdenie, či poručiteľ bol v čase smrti 
vlastníkom tejto veci. Požadované určenie sa tu vzťahuje ku dňu smrti poruči-
teľa a okolnosti, ktoré nastali po tomto dni, nemôžu mať vplyv na rozhodnutie 
súdu. Treba dodať, že ak súd vyhovie žalobe požadujúcej uvedené určenie a vec je 
následne prejednaná v konaní o dedičstve ako majetok poručiteľa, nepotvrdzuje 
rozhodnutie o dedičstve (osvedčenie o dedičstve), že dedič je v súčasnosti vlast-
níkom veci. Po smrti poručiteľa môžu vo všeobecnosti nastať právne skutočnosti,  
s ktorými právny poriadok spája vznik vlastníctva niekoho iného (napríklad vy-
držaním); v konaní, v ktorom sa zisťuje, či určitá vec bola v čase smrti poručiteľa 
v jeho vlastníctve, sú však takéto (neskoršie) skutočnosti právne bezvýznamné.“ 
Uvedené tak naznačuje, že v konaní ide o určenie vlastníckeho práva poručiteľa 
v čase jeho smrti, hoci v tomto prípade ide zároveň a primárne o záujem žalobcu 
uplatniť si následne ďalšie právo – konkrétne v dedičskom konaní právo k pred
metu patriacemu do dedičstva, hoci je pravdou, že okolnosti ďalších prípad
ných prevodov alebo zápisov v katastri nehnuteľností môžu ovplyvniť výsledok –  
či sa žalobca nakoniec skutočne stane vlastníkom veci, alebo nie.

9 FAJNOR, M.: Žaloba o určenie, že vec patrí do dedičstva po poručiteľovi z hľadiska predmetu 
konania. In: Súkromné právo, 2018, č. 3.

10 Hoci tento postup a požiadavka súdov sú kritizovanými. Pozri GEDRA, M.: Žaloba „že nehnu-
teľnosť patrí do dedičstva“ - K takejto žalobe je oprávnený ktorýkoľvek z potencionálnych dedičov 
samostatne. Dostupné na internete: https://www.lexforum.sk/489 
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Pritom však platí, že zásadne v takýchto konaniach je vždy naplnená aj po
žiadavka naliehavého právneho záujmu podľa ust. § 137 písm. c) CSP, a to bez 
ohľadu na to, či medzičasom došlo k prevodom na tretiu osobu, a  teda bez 
ohľadu na to, či sa skutočne žalobca domôže svojho dedičstva a vlastníckeho 
práva11 – podľa rozhodnutia NS SR sp. zn. 1 Cdo 26/2007 totiž platí: „Kto je 
dedičom poručiteľa (do úvahy prichádzajúcim dedičom) má naliehavý právny 
záujem na určení, že určitá vec (hnuteľná alebo nehnuteľná) patrí do dedičstva 
po poručiteľovi aj proti osobe, ktorá nie je poručiteľovým dedičom.“ Podobne, 
podľa rozhodnutia NS SR sp. zn. 1 Cdo 44/03: „Ak žalobca žaloval o určenie, 
že žalovaní nie sú vlastníkmi nehnuteľnosti (tzv. negatívne určenie) a súčasne aj  
o určenie, že tá istá nehnuteľnosť patrí do dedičstva po jeho právnom predchodcovi 
(tzv. pozitívne určenie), na jeho strane nie je daný naliehavý právny záujem na 
negatívnom určení“ – z čoho výkladom a contrario možno vyvodiť, že naopak 
naliehavý právny záujem je prítomný na pozitívnom určení, akého sa domáhajú 
žalobcovia v prípade určenia, že vec (nehnuteľnosť) patrí do dedičstva. 

Uvedené pritom platí aj bez toho, aby sa muselo nutne nariadiť neodkladné 
opatrenie spočívajúce v zákaze nakladať s majetkom – pokiaľ totiž nehrozí jeho 
scudzovanie počas konania, súd nemusí byť presvedčený o nutnosti nariadiť 
neodkladné opatrenie napriek tomu, že je prítomný naliehavý právny záujem 
na určení, že vec patrí do dedičstva. Na samotné akceptovanie žaloby podľa  
§ 137 písm. c) CSP sa teda nemusí preukazovať ani tvrdiť existencia bezprostred
ne hroziacej ujmy – tá totiž hrá rolu iba pri nariaďovaní neodkladného opatre
nia a nie je podmienkou možnosti využitia určovacej žaloby k dedičstvu.

Zásadne pritom naozaj platí, že tu ide zväčša len o prvý krok na ceste  
k zmene právnej situácie žalobcov, ktorí sa chcú domôcť prededenia a následne 
vydania predmetu vlastníckeho práva od jeho aktuálneho držiteľa. Že však ide 
o bežný, a dokonca právom predpokladaný postup, pritom možno preukázať 
poukazom na nález Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 482/201350, 
podľa ktorého „Skutočnosť, že prípadné určenie, že sporné nehnuteľnosti pat-
ria do dedičstva po otcovi sťažovateľa (ani v spojení s následným osvedčením, že 
tieto nehnuteľnosti ku dňu smrti poručiteľa nadobudol do vlastníctva sťažova-
teľ), nemôže vyvolať zmenu v zápise vlastníkov v katastri nehnuteľností, nemôže 
viesť striktne k záveru, že sa tým žiadnym spôsobom nezmení právne postavenie  

11 Hoci existuje aj opačný doktrinálny náhľad – pozri MASLÁK, M.: Formulácia petitu žaloby  
v konaniach o určenie, že vec patrí do dedičstva. In: Bulletin slovenskej advokácie, 2017, č. 1, 
s. 24 a nasl.
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sťažovateľa. Naopak, práve meritórne posúdenie existencie vlastníctva právneho 
predchodcu sťažovateľa k sporným nehnuteľnostiam môže zmeniť právne posta-
venie sťažovateľa, keďže jedine úspech sťažovateľa v konaní o jeho návrhu mu 
umožní uplatnenie svojich prípadných nárokov voči subjektom, ktoré boli 
alebo sú stále vedené v katastri nehnuteľností ako vlastníci spornej nehnu-
teľnosti. Opačný záver by znamenal denegatio iustitiae v prípadoch, ak po smrti 
poručiteľov dôjde k právnym úkonom, ktorých predmetom je nakladanie s ma-
jetkom, ktorý patril poručiteľovi ku dňu jeho smrti. Pokiaľ podľa okresného súdu 
k zmene právneho postavenia sťažovateľa spočívajúcej v prípadnom zápise jeho 
vlastníctva v katastri nehnuteľnosti môže viesť jedine žaloba o určenie jeho vlast-
níckeho práva (ktorá by umožňovala aj prejudiciálny prieskum platnosti úkonov, 
ku ktorým došlo po smrti poručiteľa), uvedenému je nutné prisvedčiť. Avšak práve 
predpokladom aktívnej legitimácie sťažovateľa na podanie takéhoto návrhu 
je meritórne posúdenie vlastníctva jeho predchodcu v namietanom konaní  
a osvedčenie nadobudnutia  vlastníctva sťažovateľom v nesporovom dedič-
skom konaní, ktoré nemôže subsumovať všeobecný súd v sporovom konaní o ur-
čenie vlastníctva. Ústavný súd preto konštatuje, že z ústavného hľadiska je neak-
ceptovateľný právny názor vyslovený krajským súdom v napadnutom rozsudku,  
v zmysle ktorého nedostatok právneho záujmu na určení, že nehnuteľnosti patria 
do dedičstva po poručiteľovi, je daný tým, že po úmrtí poručiteľa došlo k ďalším 
právnym úkonom, predmetom ktorých bol prevod vlastníctva k týmto nehnu-
teľnostiam, a teda určením, či nehnuteľnosti patrili ku dňu smrti do vlastníctva 
poručiteľa, žiadnym spôsobom nemôže byť dotknuté právne postavenie jeho dedi-
ča (navrhovateľa), keďže takéto určenie nemôže viesť k zmene zápisu vlastníkov 
označených nehnuteľností v katastri nehnuteľností, resp. k zápisu poručiteľa či 
navrhovateľa ako vlastníka nehnuteľností.“ Z uvedeného tak vyplýva, že v tomto 
prípade môže byť isté množenie žalôb nevyhnutným, nakoľko je možné, že po 
určení, že vec patrí do dedičstva, sa dedič po prededení bude musieť domáhať 
ochrany svojho vlastníckeho práva v ďalšom osobitnom konaní. 

Na okraj tu tiež môžeme podotknúť, že z tohto rozhodnutia zároveň vyplý
va, že i podľa Ústavného súdu žaloba o určenie, že vec patrí do dedičstva, je 
žalobou o určenie práva osobitne v tom zmysle, že ide o určenie vlastníckeho 
práva poručiteľa k okamihu jeho smrti. Či už uvedený záver budeme v rámci 
dogmatiky akceptovať alebo nie, resp. či budeme trvať na tom, že ide zároveň 
aj o určenie práva dedičov k dedičstvu, na podstate, ktorou je aplikovateľnosť 
žaloby o určenie práva podľa § 137 písm. c) CSP, sa tým nič nemení. 
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2. Konkurencia určovacej žaloby a reštitučných predpisov
Osobitne v prípade konaní, ktoré sa týkajú určenia, že vec patrí do dedičstva, 

v súvislosti s prevodmi vlastníckeho práva, ktoré sa realizovali na našom úze
mí po roku 1948, sa nám však prirodzene otvára zároveň otázka ďalšej možnej 
konkurencie žalôb – a to žaloby o určenie práva (určovacej žaloby podľa § 137 
písm. c) CSP) verzus žaloby reštitučnej – vnímanej ako žaloba o splnenie po
vinnosti – vydanie veci podľa osobitného predpisu – lex specialis, ktorým bol 
osobitne zákon č. 229/1991 Zb. 

V zmysle úvodných ustanovení zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníc
kych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších 
predpisov bolo pritom snahou zákonodarcu prijatím tohto zákona zmiernenie 
majetkových krívd spôsobených v rozhodnom období oprávneným osobám. Či 
však neuplatnením si nároku tento nárok zaniká a nie je možné si ho uplatniť 
vlastníckou či všeobecnou určovacou žalobou, predstavovalo dlhodobo v slo
venskej judikatúre i doktríne problém,12 a to osobitne pri hľadaní odpovede na 
otázku, či tieto žaloby sú vo vzťahu alternatívnosti (alternatívnej konkurencie13), 
alebo nekumulovateľnej konkurencie s pevne danou prednosťou reštitučnej 
žaloby a zánikom možnosti využiť určovaciu žalobu tam, kde nebola uplatnená 
reštitučná žaloba v zákonom určených lehotách.

Pri určovaní nehnuteľnosti do dedičstva vo vzťahu k nehnuteľnostiam po
stihnutým práve spornými prevodmi po roku 1948 (najmä výkupom alebo vy
vlastnením v prospech štátu) v tejto súvislosti vyvstáva navyše aj niekoľko ďal
ších otázok – hlavne, či vôbec ide o prípad reštitučný, nakoľko tu nejde o žalobu 
o vydanie či vrátenie vlastníctva, ale o žalobu o určenie práva k predmetným 
nehnuteľnostiam. 

V § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 229/1991 Zb. a v § 3 ods. 1 písm. b) zákona 
č. 503/2003 Z. z. o navrátení vlastníctva k pozemkom a o zmene a doplnení 
zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opat
reniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov  

12 SUDZINA, M.: Vzťah reštitučných a vlastníckych žalôb. In: STUDIA IURIDICA Cassoviensia, 
ročník 1, 2013, číslo 1, s. 90 a nasl. Dostupné na internete: http://sic.pravo.upjs.sk/files/8_su
dzina__vztah_restitucnej_a_vlastnickej_zalob.pdf 

13 K rôznym druhom konkurencie pozri  MAGNUS, U.: Anspruchskonkurrenz. Dostupné na 
internete: https://hwbeup2009.mpipriv.de/index.php/Anspruchskonkurrenz; tiež JAHR, G.: 
Anspruchsgrundlagenkonkurrenz und Erfüllungskonnexität. Dostupné na internete: http://
archiv. jura.unisaarland.de/projekte/Bibliothek/text.php?id=155
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(ďalej len „zákon o navrátení vlastníctva k pozemkom“), sa zhodne uvádza:  
„1) Oprávneným osobám sa vydajú nehnuteľnosti, ktoré prešli na štát alebo na 
inú právnickú osobu v dôsledku: b) odňatia bez náhrady postupom podľa zá-
kona č. 142/1947 Zb. o revízii prvej pozemkovej reformy alebo podľa zákona  
č. 46/1948 Zb. o novej pozemkovej reforme.“ 

Titul na uplatnenie reštitučného nároku podľa ust. § 6 ods.1 písm. b) záko
na o navrátení vlastníctva k pozemkom, by mali zrejme žalobcovia v takejto 
situácii daný, ak by si ho uplatnili v tom zmysle, že by akceptovali zbavenie 
ich právneho predchodcu vlastníctva a považovali by sa za oprávnené osoby 
v zmysle uvedených reštitučných právnych úprav. Ak však žalobcovia popiera-
jú platnosť prevodu na štát, nemusí ísť o nárok uplatniteľný (výlučne) v reš-
titučnom konaní, ale i v konaní o určenie veci do dedičstva, ako predpoklad 
pre ďalšie uplatnenie vlastníckeho práva dedičov – po príslušnom prededení. 
V tejto súvislosti pritom opäť môžeme poukázať na rozhodovaciu prax súdov, 
ktoré sa vyrovnávajú s argumentáciou o konkurencii určovacej žaloby (žaloby 
o určenie, že nehnuteľnosť patrí do dedičstva) a reštitučnej žaloby aj tak, že pri
púšťajú možnosť využiť aj určovaciu žalobu – osobitne žalobu o určenie veci do 
dedičstva, za čo sa prihovárame aj my, vzhľadom na špecifiká takých prípadov, 
kde pôvodný vlastník v skutočnosti nemusel byť platne zbavený vlastníckeho 
práva, a jeho dedičia sa preto domáhajú určenia, že vec patrí do dedičstva. Po
núkame však i ďalšie argumenty pre tento záver, a to osobitne vyplývajúce zo 
špecifík vzťahu termínovaného lex specialis a netermínovaného lex generalis.  

O vzťahu reštitučných predpisov a určovacej alebo vlastníckej žaloby v ju
dikatúre dlhodobo existovali dva rôzne právne názory, pričom jeden tvrdil, že 
nemožnosť oprávnenej osoby domáhať sa po uplynutí reštitučných lehôt svojich 
nárokov vlastníckou žalobou podľa všeobecných predpisov (Občiansky zákon
ník) by znamenala stav, že reštitučné zákony legalizovali vlastníctvo štátu k ma
jetku, ktorý štát získal výkupom, vyvlastnením, znárodnením a ďalšími majet
kovými opatreniami (prevzatie veci štátom bez právneho dôvodu, t. j. fyzickou 
okupáciou), čo je v rozpore s princípmi ochrany základných práv. Zástancovia 
odlišného názoru tu však naopak argumentovali tým, že reštitučné predpisy 
boli prijaté práve kvôli tomu, aby dočasne uľahčili uplatnenie reštitučného vlast
níckeho nároku a po uplynutí reštitučných lehôt už preto nie je možné domá
hať sa ochrany vlastníckeho práva podľa všeobecných predpisov (Občiansky 
zákonník) bez ohľadu na to, že vec bola prevzatá štátom bez právneho dôvodu.
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Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky zo dňa 24. 04. 2013,  
sp. zn. III. ÚS 177/2013, tak napríklad obsahovalo nasledujúci názor: „Po uply-
nutí reštitučných lehôt už nie je možné uplatniť si všeobecnou vlastníckou ža-
lobou určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti. Reštitučné predpisy majú 
povahu lex specialis vo vzťahu k Občianskemu zákonníku, ktorý predstavuje  
lex generalis. Ak oprávnená osoba zmeškala lehotu na uplatnenie reštitučného 
nároku, nemôže sa brániť žalobou o vydanie veci (vypratanie nehnuteľnosti), resp. 
určenie vlastníckeho práva podľa § 126 Občianskeho zákonníka s odvolaním sa na 
nepremlčateľnosť vlastníckeho práva (§ 100 ods. 2 Občianskeho zákonníka) a na 
to, že ak niečo nie je upravené v reštitučnom predpise (špeciálny predpis), potom je 
možné subsidiárne použiť ustanovenia Občianskeho zákonníka, ktoré vo všeobec-
nosti upravujú ochranu vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam. Z povahy reštituč-
ných zákonov ako predpisov špeciálnych vyplýva, že nároky nimi upravené nie je 
možné riešiť inak než podľa ich ustanovení v zmysle všeobecnej zásady o zákone 
všeobecnom a osobitnom (lex specialis derogat legi generali). Ak stanoví reštitučný 
predpis určité podmienky na uplatnenie reštitučného nároku, nie je možné ten istý 
nárok uplatňovať podľa iného predpisu. Pokiaľ by i naďalej bolo možné domáhať 
sa vydania veci (vypratania nehnuteľnosti) podľa § 126 Občianskeho zákonníka, 
ktoré bolo možné uplatniť si podľa reštitučného predpisu, prípadne požadovať 
určenie vlastníctva k tejto veci, bola by hromadne narušená právna istota osôb, 
ktoré až potom, ako bolo zrejmé, že k vydaniu nehnuteľnosti podľa reštitučného 
predpisu už nedôjde, na základe riadnych právnych skutočností túto nehnuteľnosť 
získali od povinnej osoby (od štátu alebo jeho právnych nástupcov), ako aj právna 
istota budúcich nadobúdateľov tohto majetku.“ Ústavný súd tu za využitia prin
cípu výstavby právneho poriadku – lex specialis derogat legi generali – vylúčil 
možnosť domáhať sa vydania veci alebo určenia vlastníckeho práva „všeobec
nou vlastníckou žalobou“. Súd tak mohol konštatovať, že žalobcovia sú nedbalí 
vlastníci, ktorým z toho dôvodu neprináleží poskytnutie súdnej ochrany. 

V tejto súvislosti však odkazujeme na nález Ústavného súdu Slovenskej re
publiky zo dňa 20.12.2017, sp. zn. I. ÚS 460/2017, v ktorom Ústavný súd v skut
kovo podobnej veci vyslovil trochu iný názor: „V naznačenom smere sa mali 
všeobecné súdy po kasačnom náleze predovšetkým zamerať na otázku, či existujú 
v súdenom prípade konkrétne okolnosti, pre ktoré žalobcovia nemohli reálne 
využiť jednoduchšie uplatniteľné reštitučné predpisy [v danom prípade zákon  
č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodár-
skemu majetku v znení neskorších predpisov (ďalej len,,zákon č. 229/1991 Zb.)],  
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alebo či im nezostalo nič iné, než sa majetku po svojich rodičoch domáhať určova-
cou žalobou. Zatiaľ sa javí, že formálne včasnému uplatneniu reštitučného nároku 
podľa zákona č. 229/1991 Zb. nebránila žiadna objektívna skutočnosť, bola to skôr 
zrejme iba ich subjektívna okolnosť, ktorou sa však nedá obchádzať reštitučný 
predpis, ktorý počítal aj s možnosťou riešiť reštitučný nárok v prípade, keď nemož-
no pozemok vrátiť „in natura“ (pre jeho zastavanosť), preto nemali mať otvorenú 
cestu na uplatnenie určovacej žaloby; v takomto prípade skutočne mala prevá-
žiť zásada „vigilantibus iura“ nad nedbanlivosťou a laxnosťou žalobcov.“ Pokiaľ 
by teda žalobcovia nepreukázali vážne objektívne dôvody, ktorých dôsledkom 
bolo neuplatnenie nárokov k sporným nehnuteľnostiam v zmysle reštitučných 
právnych predpisov, ich nárok podľa súdu zanikol a v rámci konkurencie žalôb 
už nemôžu uplatniť svoje nároky určovacou žalobou (bez špecifikácie či má ísť 
o určenie vlastníckeho práva žalobcov, alebo určenie veci do dedičstva).

V uznesení zo dňa 02.12.2020, sp. zn. IV. ÚS 628/2020 Ústavný súd Sloven
skej republiky k citovanému nálezu sp. zn. I. ÚS 460/2017 uviedol: „Ústavný 
súd v tomto konkrétnom prípade konštatuje, že ak oprávnená osoba, prípadne 
jej právny nástupca mohli žiadať o vydanie veci podľa reštitučného predpisu  
a neexistujú konkrétne okolnosti, pre ktoré nemohli reálne využiť jednoduch-
šie uplatniteľné reštitučné predpisy, nemôžu sa potom domáhať ochrany svoj-
ho vlastníckeho práva podľa všeobecných predpisov (Občiansky zákonník). 
Existencia špeciálnej úpravy v reštitučných predpisoch vylučuje naliehavý právny 
záujem na určení vlastníctva tam, kde podľa týchto predpisov bolo možné uplatniť 
nárok na vrátenie veci a nárok uplatnený nebol alebo z nejakých dôvodov tejto po-
žiadavke nebolo vyhovené. Reštitučné predpisy majú povahu lex specialis vo vzťa-
hu k Občianskemu zákonníku, ktorý predstavuje lex generalis. Z povahy reštituč-
ných zákonov ako predpisov špeciálnych vyplýva, že nároky nimi upravené 
nie je možné riešiť inak než podľa ich ustanovení v zmysle všeobecnej zásady 
o predpise všeobecnom a osobitnom (lex specialis derogat legi generali). Ak sta-
noví reštitučný predpis určité podmienky na uplatnenie reštitučného nároku, nie je 
možné ten istý nárok uplatňovať podľa iného predpisu (m. m. III. ÚS 177/2013).“ 

Z uvedeného jednoznačne vyplýva, že môžu existovať osobitné objektívne 
okolnosti, z dôvodu ktorých sa žalobcovia nemohli domáhať svojich práv rešti
tučnou žalobou, a vtedy majú zachovaný svoj nárok uplatniteľný i po uplynutí 
reštitučných lehôt inou žalobou. Tým sa pripúšťa spätný postup a návrat od 
lex specialis k lex generalis. Ak sa pritom  takýto postup pripúšťa z určitých 
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objektívnych dôvodov, o to viac by sa pritom mohol pripúšťať v situácii, kde už 
reštitučné predpisy neumožňujú po uplynutí lehôt príslušné práva uplatňovať, 
resp. v situáciách, kde nie je zrejmé, či sa na žalobcov vôbec reštitučné predpisy 
vzťahovali. Situácia totiž potenciálne môže byť iná, ak žalobcovia majú za to, že 
ich právny predchodca, ktorý bol evidovaný v pozemkovej knihe ako vlastník 
sporných nehnuteľností, až do svojej smrti neprestal byť vlastníkom predmet
ných nehnuteľností. Vlastníckeho práva nebol platne zbavený, a to z dôvodu, že 
výkup alebo vyvlastnenie v prospech štátu sú absolútne neplatné. Preto podľa 
žalobcov nemusel byť potrebný, ba dokonca ani možný postup podľa tzv. rešti
tučných zákonov, keďže nebola splnená podmienka skutočného prechodu veci 
do vlastníctva štátu, ba prípadne ani faktického užívania týchto pozemkov štá
tom. Podľa doterajšej súdnej praxe totiž práve podmienka nadobudnutia vlast
níctva veci štátom (alebo aspoň faktické zbavenie vlastníctva právneho pred
chodcu) bola nevyhnutná pre úspešné uplatnenie reštitučných nárokov. 

Polemizovať tu však osobitne možno práve s názorom o permanentnom 
vylúčení lex generalis dočasne aplikovateľným lex specialis. Lex specialis totiž 
neruší platnosť (účinnosť a záväznosť) lex generalis, len jeho primárnu apli
káciu vylučuje až do tej doby, než je zistené (napr. v súdnom konaní a pod.), 
že ustanovenia lex specialis na daný prípad nedopadajú, a preto ich nemož
no naň uplatniť; aplikácia ustanovení lex generalis nastupuje preto za týchto 
predpokladov až sekundárne (rozsudok Najvyššieho súdu SR z 29.4.1998 sp. zn.  
Cdo 1/98). Aj sám Ústavný súd SR v uzneseniach sp. zn. II. ÚS 231/09,  
III. ÚS 178/06 vyslovil totiž aj taký právny názor, že slovenský právny poriadok 
nevylučuje uplatnenie práv určovacou žalobou za súčasnej existencie reštituč
ného zákonodarstva v prípade, ak žalobca, ktorý nevyužil možnosť uplatniť si 
svoj nárok na základe reštitučných predpisov, podal žalobu, ktorou žiadal určiť, 
resp. deklarovať existenciu vlastníckeho práva. Reštitučné predpisy totiž neboli 
vydané pre ten účel, aby spôsobili zánik vlastníckeho práva oprávnených osôb, 
ale aby im uľahčili obnovenie tohto vlastníckeho práva. Preto, ak osoba platne 
nestratila svoj vlastnícky vzťah k majetku, nič nebráni tomu, aby sa svojho 
nároku domáhala ona alebo iná oprávnená osoba žalobou opierajúcou sa  
o všeobecné predpisy občianskeho práva (podľa nástrojov ochrany vlastníc-
keho práva - žalôb určovacích, vindikačných /na vydanie veci/, negatórnych 
a pod.). 

V prípade, ak ide o vzťah všeobecnej a špeciálnej právnej normy, tak síce 
na jednej strane platí zásada, že reštitučné zákony majú voči Občianskemu  
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zákonníku povahu osobitného predpisu so všetkými dôsledkami z toho pre 
aplikáciu práva plynúcimi, ale na druhej strane, ak (už) režim reštitučných 
zákonov neplatí pre určité osoby či prípady, potom platí úprava všeobecná,  
t. j. v danom konaní Občiansky zákonník. Obdobne to potvrdzuje aj nález 
Ústavného súdu SR sp. zn. IV. ÚS 295/201237 zo dňa 28.8.2012, v ktorom 
ústavný súd uviedol, že: „Ústavný súd sa už v minulosti zaoberal otázkou, či 
právny poriadok Slovenskej republiky nevylučuje uplatnenie práv určovacou ža-
lobou za súčasnej existencie reštitučného zákonodarstva v prípade, ak si žalobca, 
ktorý nevyužil možnosť uplatniť si svoj nárok na základe reštitučných predpisov, 
podal žalobu, ktorou žiadal určiť, teda deklarovať existenciu svojho vlastnícke-
ho práva (II. ÚS 231/09). S odkazom na svoju staršiu rozhodovaciu prax dospel  
k záveru, že reštitučné predpisy neboli vydané pre ten účel, aby spôsobili zánik 
vlastníckeho práva oprávnených osôb, ale aby im uľahčili obnovenie tohto vlast-
níckeho práva. Preto ak došlo k zabratiu majetku štátom bez právneho dôvodu, 
osoba nestratila svoj vlastnícky vzťah k tomuto majetku a nič nebráni tomu, 
aby sa svojho nároku, resp. finančnej náhrady domáhala žalobou opierajúcou 
sa o všeobecné predpisy občianskeho práva [podľa nástrojov ochrany vlastnícke-
ho práva - žalôb určovacích, vindikačných (na vydanie veci), negatórnych a pod. 
(III. ÚS 178/06)].“

Aj v prípade akceptovania názoru, že nárok si žalobca mohol a mal uplatniť 
primárne v reštitučnom konaní, zistený skutkový stav musí príslušný súd podľa 
doterajšej judikatúry najprv podrobiť preskúmaniu, či žalobcovia spĺňali všetky 
zákonné podmienky pre možnosť jeho úspešného uplatnenia v reštitučnom ko
naní. Pretože až v prípade jednoznačne pozitívneho záveru v tomto smere mož
no hovoriť o následnom strete špeciálnej reštitučnej právnej úpravy a všeobecnej 
právnej úpravy, ku ktorej otázke sa Najvyšší súd Slovenskej republiky vyjadril 
už v rozhodnutí sp. zn. 4Cdo/130/2007, v rozhodnutí sp. zn. 6Cdo/71/2011   
a tiež v rozhodnutí sp. zn. 6Cdo/67/2012. Pokiaľ však z objektívnych dôvodov 
reštitučná žaloba nebola uplatnená, príp. nemohla byť uplatnená, a už nemôže 
byť uplatnená, zostáva žalobcom stále zachovaná možnosť domáhať sa ochrany 
vlastníckeho práva podľa všeobecných predpisov, a to aj žalobou o určenie veci 
do dedičstva, pričom určovacia žaloba v takomto prípade neobchádza zmy
sel a účel reštitučného zákonodarstva. Preto ju ako prostriedok ochrany práva 
nemožno vylúčiť. Tu možno poukázať aj na nález Ústavného súdu SR sp. zn.  
III.ÚS 16/201232 zo dňa 28. 3. 2012 a nález Ústavného súdu SR sp. zn.  
II.ÚS 249/201130 zo dňa 29. 11. 2011, podľa ktorých sú pri riešení  
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konkurencie zmienených právnych úprav rozhodujúce konkrétne okolnosti 
v každej posudzovanej veci. Ústavný súd teda v zásade pripustil použitie  
určovacej žaloby aj v prípade konkurencie s reštitučnými predpismi. 

V tomto duchu tak už recentne v konaní pod sp. zn. 25Co/34/2019 Kraj
ský súd Trnava riešil otázku konkurencie reštitučných predpisov a určovacej 
žaloby. Odvolací súd tu potvrdil argumentáciu okresného súdu, podľa ktorého 

„reštitučné zákony sú voči všeobecnej občianskoprávnej úprave predpismi špeciál-
nymi. Lex specialis však neruší platnosť (a záväznosť) lex generalis, len jeho pri-
márnu aplikáciu vylučuje až do tej doby, než je zistené (napr. v súdnom konaní 
a pod.), že ustanovenia lex specialis na daný prípad nedopadajú a preto ich ne-
možno naň uplatniť; aplikácia ustanovení lex generalis nastupuje preto za týchto 
predpokladov až sekundárne (rozsudok Najvyššieho súdu SR z 29.4.1998 sp. zn.  
Cdo 1/98). Ústavný súd SR v uzneseniach sp. zn. II. ÚS 231/09, III. ÚS 178/06 
vyslovil právny názor, že slovenský právny poriadok nevylučuje uplatnenie práv 
určovacou žalobou za súčasnej existencie reštitučného zákonodarstva v prípade, 
ak žalobca, ktorý nevyužil možnosť uplatniť si svoj nárok na základe reštitučných 
predpisov, podal žalobu, ktorou žiadal určiť, teda deklarovať existenciu svojho 
vlastníckeho práva.“ Podľa okresného súdu tiež: „Lehoty podľa reštitučných zá-
konov už uplynuli. Podľa reštitučných zákonov sa jedná o špecifický titul získania 
majetku. Nemožno však pripustiť, že by zákonodarca uplynutím lehôt na uplatne-
nie nárokov podľa reštitučných zákonov zamýšľal legalizovať prevzatie veci štátom 
bez právneho dôvodu, pretože v takomto prípade by reštitučné zákony, ktorých 
účelom je náprava niektorých majetkových krívd, upravovali tiež vznik krívd no-
vých. Súd teda má za to, že popri nároku podľa reštitučných zákonov nemožno 
vylúčiť i nárok na ochranu vlastníctva podľa Občianskeho zákonníka. V prípade, 
ak ide o vzťah všeobecnej a špeciálnej právnej normy, na jednej strane platí zásada, 
že reštitučné zákony majú voči Občianskemu zákonníku povahu zvláštneho pred-
pisu so všetkými dôsledkami z toho pre aplikáciu práva plynúcimi, ale na druhej 
strane ak už režim reštitučných zákonov neplatí pre určité osoby či prípady, potom 
platí úprava všeobecná, t. j. v danom konaní Občiansky zákonník.“ Aj odvolací 
súd – Krajský súd Trnava – sám vyslovil: „odvolací súd poukazuje napr. na nález 
Ústavného súdu SR sp. zn. IV. ÚS 295/2012-37 zo dňa 28.8.2012, v ktorom ústav-
ný súd uviedol, že: „Ústavný súd sa už v minulosti zaoberal otázkou, či právny 
poriadok Slovenskej republiky nevylučuje uplatnenie práv určovacou žalobou za 
súčasnej existencie reštitučného zákonodarstva v prípade, ak si žalobca, ktorý 
nevyužil možnosť uplatniť si svoj nárok na základe reštitučných predpisov, podal 
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žalobu, ktorou žiadal určiť, teda deklarovať existenciu svojho vlastníckeho práva 
(II. ÚS 231/09). S odkazom na svoju staršiu rozhodovaciu prax dospel k záveru, 
že reštitučné predpisy neboli vydané pre ten účel, aby spôsobili zánik vlastníckeho 
práva oprávnených osôb, ale aby im uľahčili obnovenie tohto vlastníckeho práva. 
Preto ak došlo k zabratiu majetku štátom bez právneho dôvodu, osoba nestratila 
svoj vlastnícky vzťah k tomuto majetku a nič nebráni tomu, aby sa svojho nároku, 
resp. finančnej náhrady domáhala žalobou opierajúcou sa o všeobecné predpisy 
občianskeho práva [podľa nástrojov ochrany vlastníckeho práva - žalôb určovacích, 
vindikačných (na vydanie veci), negatórnych a pod. (III. ÚS 178/06)].“ Z uvede-
ného vyplýva, že skutočnosť, že žalobcovi uplynula lehota pre uplatnenie práva 
na navrátenie vlastníctva v zmysle reštitučného zákona neznamená, že sa nemôže 
domáhať určenia svojho vlastníckeho práva v zmysle všeobecnej právnej úpravy 
podľa Občianskeho zákonníka.“

Sumárne tak možno konštatovať, že v  rámci domáhania sa vlastníckeho 
práva určovacou žalobou, je potrebné rozlišovať situácie, keď je (bolo) ešte stá
le možné využiť reštitučnú žalobu namiesto žaloby určovacej. Až po uplynutí 
lehôt na podanie reštitučnej žaloby nastáva otázka pretrvávania konkurencie 
v tom zmysle, že neuplatnením nároku na vydanie majetku v rámci reštitúcie 
zanikla možnosť domáhať sa vlastníckeho práva úplne. S uvedeným extrémnym 
záverom sa však podľa nášho náhľadu nemožno stotožniť, a naopak sa nám 
ako akceptovateľnejšie javí pripustiť následne aj určovaciu žalobu, a to osobit
ne v takých prípadoch, kde dôvody na neuplatnenie reštitučného nároku boli 
objektívne prítomné, resp. naopak, neboli prítomné podmienky na uplatnenie 
reštitučného nároku. 

Aj pri uplatnení princípu lex specialis derogat legi generali tu nevyhnutne 
treba poukázať i na to, že dočasný (časovo obmedzený) lex specialis by nemal 
rušiť a vylučovať následnú aplikabilitu legi generali. Po uplynutí reštitučných le
hôt by teda v rámci konkurencie žalôb mala byť prípustná všeobecná určovacia 
žaloba alebo žaloba na plnenie bez akýchkoľvek výhrad, pokiaľ právna úprava 
výslovne nekonštatovala zánik práv ich neuplatnením v reštitučnom konaní. 

Osobitne by však pritom určovacia žaloba mala byť prípustná tam, kde 
by sa rovnako dal nárok úspešne uplatniť – vzhľadom na okolnosti prípa-
du – i bez existencie osobitnej reštitučnej úpravy, ktorá predstavovala iba 
časovo obmedzenú snahu o rýchlejšie a ideálne aj mimosúdne vydanie veci 
oprávnenej osobe.  
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3.  Konkurencia procesných povinností – dôkazné bremeno pri 
dokazovaní negatívnej skutočnosti
Vo vzťahu k súdnym sporom týkajúcim sa určenia, že vec patrí do dedič

stva po osobách, ktoré boli svojho vlastníckeho práva po roku 1948 buď úplne 
zbavené, alebo ktorých vlastnícke právo bolo obmedzené (štát ich vlastníctvo 
odňal alebo obmedzil bez právneho titulu, najmä na základe neplatného vý
kupu alebo vyvlastnenia), platí, že žalobcovia môžu byť v konaní o určenie, že 
vec patrí do dedičstva úspešní, ak preukážu, že vec by mala patriť do dedičstva 
po ich právnom predchodcovi, z objektívnych dôvodov si neuplatnili nároky 
reštitučnou žalobou, trvajú na aplikabilite všeobecných ustanovení o vlastníc
kych, resp. určovacích žalobách, a namietajú zároveň neplatnosť výkupu alebo 
vyvlastnenia ako dôvod pre určenie nepretržitého vlastníckeho práva ich práv
neho predchodcu až do okamihu jeho smrti.

Uvedené právnohistorické skutočnosti výkupu alebo vyvlastnenia a dokazo
vania neplatnosti výmeru o výkupe či výmeru o vyvlastnení, však zároveň pred
stavujú ďalšiu osobitnú agendu konkurenčných otázok, hodnú našej pozornosti 
na tomto mieste – osobitne vo vzťahu k rozloženiu dôkazného bremena o ne
platnosti príslušných výmerov. Kým sa však dostaneme k tejto otázke, musíme 
najprv priblížiť problematiku dobových výkupov a vyvlastňovaní.

Výkup bol ako osobitný právny inštitút do nášho právneho poriadku za
vedený zákonom o novej pozemkovej reforme č. 46/1948 Zb. Štát v zmysle 
tohto zákona nadobúdal vlastnícke právo k pôde, resp. k iným nehnuteľnos
tiam výkupom. Pritom bol nutný následný zápis do pozemkovej knihy, o kto
rý požiadal miestne príslušný okresný národný výbor v zmysle § 7 vyhlášky  
č. 1447/1948 Ú.l.I, ktorou sa vykonávali niektoré ustanovenia zákona o novej 
pozemkovej reforme, a to po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o vý
kupe. Žiadosť smerovala k zapísaniu poznámky právoplatného výkupu. Takto 
zapísaná poznámka právoplatného výmeru o výkupe v pozemkovej knihe podľa 
zákona mala mať účinky prechodu vlastníctva k vykúpenej pôde na štát (§ 10 
ods. 3 zákona). 

Uvedený postup pri nadobúdaní vlastníckeho práva štátom vykonaním 
poznámky v pozemkovej knihe platil od účinnosti zákona č. 46/1948 Zb.  
t. j. od 14. 4. 1948 do 31. 12. 1950. Od 1. 1. 1951, kedy nadobudol účinnosť 
Občiansky zákonník č. 141/1950 Zb., stratili zápisy do pozemkovej knihy pre 
vznik vlastníckeho práva konštitutívne účinky. Po 1. 1. 1951 štát nadobudol  
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vykúpené nehnuteľnosti podľa zákona do vlastníctva už na základe právoplat
ného rozhodnutia o výkupe.14

Vyvlastňovací proces sa naproti tomu vykonával podľa § 20 zákona  
č. 280/1949 Zb. o územnom plánovaní a výstavbe obcí (ďalej len „zákon  
o ÚPaVO“) a § 40 a nasl. vládneho nariadenia č. 93/1950 Zb. o výstavbe obcí 
(ďalej len „vládne nariadenie“). Podľa § 20 ods. 4 zákona o ÚPaVO: „Vyvlastniť 
možno v prospech štátu, sväzkov ľudovej správy, štátnych, národných a komunál-
nych podnikov, podnikov určených alebo zriadených na prevádzanie zahraničné-
ho obchodu a medzinárodného zasielateľstva alebo ľudových družstiev; v prospech 
iných osôb možno vyvlastniť, ak ide o stavbu zaradenú do jednotného hospodár-
skeho plánu alebo ak ide o asanačnú úpravu podľa § 17, ods. 4“. Podľa § 20 ods. 7 
zákona o ÚPaVO: „Vláda upraví nariadením vyvlastňovacie konanie, predbežné 
užívanie nehnuteľností, poskytovanie zábezpeky, spôsob poskytovania náhrady za 
vyvlastnenie, za predbežné užívanie nehnuteľností a náhrady za zaniknuté práva 
tretích osôb, ako i účinky, vykonanie a zrušenie vyvlastňovacieho výmeru“. Spô
sob poskytnutia náhrady bol teda upravený vládnym nariadením. 

Podľa § 42 vládneho nariadenia: „Len čo vyvlastňovací výmer nadobudol prá-
voplatnosť a náhrada (prvá splátka) bola poskytnutá, poprípade náhrada (prvá 
splátka) alebo zábezpeka bola složená na knihovnom súde, odovzdá okresný ná-
rodný výbor vyvlastnený pozemok vyvlastniteľovi do držby výmerom, proti ktoré-
mu niet opravného prostriedku. Po odovzdaní pozemku vloží súd na vyvlastnite-
ľovu žiadosť do verejnej knihy vlastnícke právo na vyvlastnenú nehnuteľnosť alebo 
vecné právo alebo prechod, obmedzenie alebo zrušenie takého práva“. 

V prípade snahy o úspech v konaní o určenie, že vec patrí do dedičstva, je 
v takýchto prípadoch nutné preukázať, že uvedené postupy výkupu a/alebo vy
vlastnenia sú neplatné. Tým sa však nemieni preskúmavanie obsahu samotného 
rozhodnutia (výmeru) o výkupe alebo vyvlastnení, ale iba naplnenie základ
ných predpokladov jeho platnosti alebo neplatnosti, ktoré sa môže posudzovať 
aj v určovacom konaní, mimo správneho súdnictva. Nejde teda o preskúmava
nie obsahových náležitostí a hmotnoprávnych podmienok výkupu alebo vy
vlastnenia, čo nie je dnes súd oprávnený preskúmavať v civilnom sporovom ko
naní aj s poukazom na uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky zo dňa 
13. 8. 2014, sp. zn. I. ÚS 419/2014, ktorý v skutkovo podobnej veci týkajúcej sa 

14 ELIÁŠ, K.: Dvě pozemkové reformy a státní nabytí vlastnického práva k nemovitostem.  
In: Právník, 3, 2016, s. 209 – 232.
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konfiškácií majetku na základe tzv. Benešovych dekrétov, uviedol: „K poukazu 
navrhovateľov v odvolaní o tom, že súd prvého stupňa mal skúmať existenciu vec-
nej pôsobnosti k vydaniu rozhodnutia Osídľovacím úradom pre Slovensko v Brati-
slave s ohľadom na naplnenie zákonných podmienok a že sa nejedná o skúmanie 
vecnej správnosti jeho rozhodnutia, odvolací súd dodáva to, že v takomto prípade 
sa jedná stále o posudzovanie vecnej správnosti rozhodnutia z hľadiska splnenia 
zákonných podmienok konfiškácie a správnosti konania tohto orgánu, ktorá súdu 
v tomto súdnom konaní neprináležala. Pri rešpektovaní všeobecného princípu 
správnosti a zákonnosti správnych rozhodnutí je tieto možné preskúmavať len 
príslušným zákonným postupom, a i keby sa v tomto konaní javili i vecne nespráv-
nymi, nemožno na ich účinky a následky neprihliadať. Nešlo o nulitný (ničotný) 
správny akt vydaný absolútne vecne nepríslušným správnym orgánom (z ktorého 
žiadne právne následky nevznikajú) a pri prezumpcii jeho správnosti (platnosti) 
nebolo možné preto naň neprihliadať (§ 135 ods. 2 OSP), a to bez ohľadu na to, či 
došlo k plnej realizácii výmeny (obyvateľstva), lebo jeho účinky nastali. Štát tak 
predmetné nehnuteľnosti (spoluvlastnícke podiely k nim) právne relevantným spô-
sobom (nielen fakticky) prevzal. Výmer zrušený nebol a jeho účinky trvajú, i keby 
prípadne dôvody pre jeho vydanie neexistovali.... Východiskovou premisou napá-
daného rozhodnutia krajského súdu, na základe ktorej verifikoval zamietnutie 
žaloby sťažovateľov o navrátenie im a ich právnej predchodkyni skonfiškovaného 
majetku, je konštatovanie, že v tomto type konania nie je v právomoci krajského 
súdu skúmať vecnú správnosť konfiškačného výmeru, t. j. nie je v jeho právo-
moci skúmať, či na vydanie tohto výmeru boli alebo neboli splnené zákonné 
predpoklady konfiškácie, tak ako sa toho domáhajú sťažovatelia.“ 

Vzhľadom na uvedené, t. j. vzhľadom na vylúčenú, resp. neprípustnú prá
vomoc dnešného súdu skúmať v konaní o určovacej žalobe zákonnosť, resp. 
vecnú správnosť rozhodnutia vydaného správnym orgánom, platí, že všeobec
nému súdu neprináleží právomoc posudzovať vecnú správnosť výkupového 
výmeru alebo výmeru o vyvlastnení. Môže však skúmať jeho (právo)platnosť  
a neplatnosť z hľadiska naplnenia procesnoprávnych podmienok jeho platnosti –  
ako je najmä otázka doručovania príslušných výmerov, ako podmienky nado
budnutia ich právoplatnosti. 

Ako sme pritom už vyššie uviedli, po 1. 1. 1951 bola podmienkou precho
du vlastníckeho práva iba skutočnosť, že podkladové správne rozhodnutie 
bolo perfektné, a to okrem iného aj z hľadiska právnej moci (právoplatnosti).  
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Možno tu poukázať na rozsudok Najvyššieho súdu SR zo dňa 20. 10. 1999,  
sp. zn. 2 Cdon 1754/97 podľa ktorého, ak nebola realizovaná poznámka preve
denia výkupu v pozemkovej knihe do 31. 12. 1950, nadobudol štát vlastnícke 
právo k vykúpeným pozemkom dňom 1. 1. 1951, t. j. dňom účinnosti Občian
skeho zákonníka č. 141/1950 Zb.; to však len za predpokladu, že vo vzťahu  
k dotknutým nehnuteľnostiam bolo vydané právoplatné rozhodnutie príslušné
ho správneho orgánu o výkupe pôdy podľa zákona č. 46/1948 Zb. 

Obdobne Ústavný súd v náleze uverejnenom pod č. 166/1995 Zb. dospel 
k záveru, že po účinnosti Občianskeho zákonníka z roku 1950, t. j. dňom  
1. 1. 1951, bol výslovne opustený intabulačný princíp a jedinou podmienkou 
nadobudnutia vlastníctva po tomto dátume zostalo dokončenie príslušného 
správneho konania. K rovnakému záveru dospela aj dobová judikatúra (napr. 
rozhodnutie Krajského súdu v Bratislave zo dňa 28. 1. 1953, sp. zn. Rc 106/53). 

Z uvedeného vyplýva, že ak nebola realizovaná poznámka prevedenia vý
kupu v pozemkovej knihe do 31. 12. 1950, nie je poznámka pre nadobudnutie 
vlastníckeho práva štátom relevantnou a štát nadobudol vlastnícke práva k vy
kúpeným pozemkom len za predpokladu, že vo vzťahu k dotknutým nehnuteľ
nostiam bolo vydané právoplatné rozhodnutie príslušného správneho orgánu o 
výkupe pôdy podľa zákona č. 46/1948 Zb. Súd by preto mal skúmať, či v rámci 
formálnoprávnych podmienok predmetné výmery o výkupe alebo vyvlastnení 
nadobudli právoplatnosť. Základnou a najčastejšou vadou tu je pritom nedo
statok ich doručenia. Súd by sa preto mal osobitne a primárne zaoberať otázkou 
doručenia výmerov pôvodnému vlastníkovi. Ak totiž výmery nikdy neboli do
ručené pôvodnému vlastníkovi, nenadobudli právoplatnosť a nemohlo platne 
dôjsť k zmene vlastníctva (pozri tiež rozhodnutie Krajského súdu v Bratislave 
sp. zn. 13 OK 198/52). 

Účinky má totiž len také rozhodnutie, ktoré bolo riadne doručené a nebolo 
napadnuté opravným prostriedkom. Okrem doručenia je tak potrebné skúmať 
aj to, či bolo podané proti príslušnému výmeru odvolanie, a či aj rozhodnutie 
o odvolaní bolo účastníkom konania doručené, čím by sa stali výkup alebo 
vyvlastnenie právoplatnými. V rámci uvedeného tak treba doložiť tzv. „spiatoč
né lístky“ (doručenky). Znenie výmeru, podľa ktorého sa proti nemu nemož
no odvolať, v žiadnom prípade nie je dôkazom o doručení výmeru právnemu 
predchodcovi žalobcov, a už vôbec nemôže nahradiť doložku právoplatnosti 
tohto výmeru. Absencia dokladov o doručení rozhodnutia o výkupe a o ich  
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právoplatnosti je z hľadiska neunesenia dôkazného bremena na škodu toho, kto 
mal nehnuteľnosti nadobudnúť a nie na škodu žalobcu. Zistené vady a nedo
statky v správnom konaní zaťažujú vlastníka, resp. štátne orgány, a nemôžu sa 
započítať v neprospech žalobcu. 

Ak by však aj uvedené výmery boli právoplatné a doručené, konanie  
z 50. rokov 20. storočia mohlo mať aj ďalšiu vadu zmätočnosti, spočívajúcu  
v nedodržaní postupu pre zápis poznámky do pozemkovej knihy. I keby sa totiž 
výmery naozaj podarilo doručiť a tieto by naozaj nadobudli právoplatnosť, nie
kedy boli v pozemkovej knihe zapísané poznámky výkupu predčasne. Poznám
ka v pozemkovej knihe tak niekedy uvádza výkup pre Československý štát už  
k skoršiemu dňu, ako bol samotný výmer vydaný, či ako nadobudol právo
platnosť. Tým bol zjavne a očividne porušený postup podľa § 10 ods. 3 zákona  
o novej pozemkovej reforme č. 46/1948 Zb. Týmto zákonom bolo totiž uzáko
nené, že Československý štát mohol podať knihovnú žiadosť len vtedy, keď už 
bolo rozhodnutie o výkupe pozemkov právoplatné. Podľa vyhlášky ministra 
pôdohospodárstva č. 1008/1948 Ú.v., ktorou sa publikovalo znenie vyhlášky  
č. 1447/1948 Ú.l.I na vykonanie niektorých ustanovení zákona o novej pozem
kovej reforme, konkrétne podľa § 7 ods. 1 citovanej vyhlášky, miestne príslušný 
ONV požiada, keď rozhodnutie o výkupe nadobudlo právoplatnosť, knihov
nou žiadosťou knihovný súd, aby poznamenal prevedenie výkupu v pozemkovej 
knihe, ktorá poznámka má účinky prechodu vlastníctva k vykúpenej pôde na 
Československý štát. Zápisy teda nemohli byť predmetom poznámky predtým, 
ako rozhodnutia (výmery) nadobudli právoplatnosť. 

V tejto súvislosti poukazujeme na dve rozhodnutia Krajského súdu Trnava 
v obdobnej veci, sp. zn. 25Co/34/2019 a 9Co/413/2012, v ktorých Krajský súd 
Trnava riešil práve otázku platnosti výmeru o výkupe, pri ktorom neexistuje 
dôkaz o doručení, a pri ktorom bol zápis do pozemkovej knihy vykonaný bez 
časovej súvislosti s vydaním samotného výmeru o výkupe. Z rozsudku Kraj
ského súdu Trnava sp. zn. 25Co/34/2019 poukazujeme najmä na nasledujú
ce skutočnosti a závery súdu: „v konaní vedenom na Okresnom súde Skalica 
pod sp. zn. 1C/158/2012 bol vyslovený právny názor o nenadobudnutí vlastníc-
tva Slovenskou republikou z dôvodu, že rozhodnutia, na základe ktorých mala 
Slovenská republika nadobudnúť vlastníctvo nenadobudli právoplatnosť, nakoľ-
ko nikdy neboli doručené právnemu predchodcovi žalobcu.“ Súd prvej inštan
cie pri svojom rozhodovaní vychádzal z toho, že „odpis výmeru o výkupe pôdy  
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zn. 611-26/6-1950 z 7.7.1950 obsahuje označenie orgánu ktorý výmer vydal,  
t. j. o zmene vlastníctva rozhodoval, označenie vlastníka, označenie pozemno-

-knižných vložiek, z ktorých označené parcely o celkovej výmere 14.4983 ha vy-
kupuje Československý štát, ďalej obsahuje odôvodnenie a poučenie o možnosti 
odvolať sa proti uvedenému rozhodnutiu v lehote 15 dní odo dňa doručenia na 
Krajský národný výbor v Bratislave. Vo výmere je uvedené kto sa upovedomuje  
o tomto rozhodnutí, úradný odtlačok pečiatky a podpis konajúcej osoby, ďalej je  
v odpise uvedené, že tento výmer je právoplatný a vykonateľný, s dátumom  
22. decembra 1957. Predmetný výmer o výkupe pôdy bol vydaný Okresným ná-
rodným výborom v Skalici, teda na to oprávneným orgánom.“ Žalobca však  
v konaní namietal, že predmetný výmer o výkupe pôdy nebol jeho otcovi doru
čený. Súd preto skúmal, či v rámci formálnoprávnych podmienok predmetný 
výmer nadobudol právoplatnosť. Súd prvej inštancie sa predovšetkým zaoberal 
otázkou doručenia výmeru pôvodnému vlastníkovi. Zo spisového materiálu 
Štátneho archívu Bratislava, pobočka Skalica súd prvej inštancie zistil, že tento 
neobsahuje žiadne listinné dôkazy o tom, že by výmer Okresného národného 
výboru v Skalici Zn. 61126/61950 zo dňa 7.7.1950 bol doručený pôvodnému 
vlastníkovi  otcovi žalobcu, či vôbec bol doručovaný. Podľa súdu prvej inštan
cie, „žiadnym dôkazom nebolo preukázané z akého dôvodu rozhodnutie vyda-
né v roku 1950 malo nadobudnúť právoplatnosť a vykonateľnosť až v roku 1957  
a prečo by malo nadobudnúť právoplatnosť uvedeným dňom (nie je dôkaz o doruče-
ní).“ Súd prvej inštancie poukázal na rozhodnutie Najvyššieho súdu ČR sp. zn.  
28 Cdo 1762/2006, v ktorom súd zaujal stanovisko, že absencia dokladov o do-
ručení vyvlastňovacieho výmeru, na základe ktorého štát nadobudol vlast-
nícke právo k predmetu vyvlastnenia, ide z hľadiska neunesenia dôkazného 
bremena k okolnostiam doručenia výmeru na škodu toho, kto má nehnuteľ-
nosť vydať. Prípadné zistené vady či nedostatky v správnom konaní zaťažujú 
štátne orgány (obdobne tiež nález Ústavného súdu ČR sp. zn. I. ÚS 147/03). Súd 
prvej inštancie teda uzavrel, že v konaní nebolo preukázané, že právnemu 
predchodcovi žalobcu bolo rozhodnutie o výkupe pôdy doručené, resp. žalo-
vaný neuniesol dôkazné bremeno vo vzťahu k tvrdeniu opačnému. Súd preto 
poukazujúc na ust. § 10 ods. 3 zákona č. 46/1948 Zb. dospel k záveru, že „žalo-
vaný nemohol platne nadobudnúť vlastnícke právo k sporným nehnuteľnostiam. 
Preto súd určil, že žalobca je vlastníkom sporných nehnuteľností bez ohľadu na to, 
že v čase smrti otca žalobcu bol ako vlastník predmetných nehnuteľností zapísaný 
žalovaný, nakoľko rozhodujúce je skutočné vlastníctvo.“ Odvolací súd (Krajský 
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súd Trnava) v rámci odvolacieho konania dospel k záveru, že „V danom prí-
pade nebola spochybňovaná správnosť predmetného správneho aktu – výmeru  
o výkupe pôdy, avšak spochybnená žalobcom bola skutočnosť, či bolo toto rozhod-
nutie právoplatné, keď podľa žalobcu nebolo jeho otcovi nikdy doručené.“ Podľa 
odvolacieho súdu, „v danom prípade neexistuje žiaden dôkaz o doručení pred-
metného rozhodnutia... preto aj so zreteľom na právny záver prijatý v rozhodnutí 
Najvyššieho súdu ČR sp. zn. 28 Cdo 1762/2006, žalovaný v tomto smere neuniesol 
dôkazné bremeno k okolnostiam doručenia predmetného výmeru o výkupe pôdy č. 
611-26/6-1950 zo dňa 7.7.1950, ktorý mal byť právnym titulom, na základe kto-
rého malo dôjsť k prechodu vlastníckeho práva k predmetným pozemkom na štát.“ 

V nadväznosti na uvedené poukazujeme tiež na rozsudok Krajského súdu 
Trnava vo veci 9Co/413/2012. V predmetnej veci bolo rozhodnuté rozsud
kom Okresného súdu Dunajská Streda č. k. 4C/74/200978 tak, že súd určil, 
že žalovaný nie je vlastníkom nehnuteľnosti. Súd prvého stupňa mal za to, že  

„výmer Okresného národného výboru Dunajská Streda č. X611-4/5-1950 zo dňa 
04.05.1950 nenadobudol nikdy právoplatnosť, pretože nebol doručený pôvodným 
vlastníkom, a preto nedošlo k platnému prechodu vlastníctva na štát.“ Odvolací 
súd sa stotožnil s rozsudkom prvostupňového súdu aj s odôvodnením napad
nutého rozhodnutia: „Súd prvého stupňa... zistil, že tento neobsahuje žiadne lis-
tinné dôkazy o tom, že by výmer Okresného národného výboru Dunajská Streda 
zo dňa 04.05.1950 bol doručený pôvodným vlastníkom P. C. a manželke C. P., 
bytom Maďarsko... Najvyšší súd ČR v rozhodnutí 28 Cdo 1762/2006 zaujal sta-
novisko, že absencia dokladov o doručení vyvlastňovacieho výmeru, na základe 
ktorého štát nadobudol vlastnícke právo k predmetu vyvlastnenia, ide z hľadiska 
neunesenia dôkazného bremena k okolnostiam doručenia výmeru na škodu toho, 
kto má nehnuteľnosť vydať.“ Odvolací súd v tejto veci vyslovil právny názor, že 

„z toho, že k zápisu poznámky o uskutočnení výkupu stačila iba žiadosť okresného 
národného výboru a nebolo treba pripojiť výmer o vykúpení pôdy neplynie, že 
poznámka má byť v pozemkovej knihe zapísaná ešte pred nadobudnutím právo-
platnosti výkupu.... Preto aj pozemnoknižnému súdu z úradnej povinnosti pri-
slúchalo skúmať, či rozhodnutie alebo dohoda o výkupe žalobcom predložená je 
právoplatná. Mal trvať na tom, aby žiadosť okresného národného výboru tento 
údaj obsahovala.“

Podľa § 35 ods. 1 vládneho nariadenia č. 8/1928 Zb. z. a n., ktoré upravovalo 
všeobecné správne konanie aj na území Slovenska až do roku 1955, totiž platilo,  
že „Řádně vyhotovená doručenka je formálním průkazem o doručení. Důkaz 
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opaku je připuštěn.“ Podľa § 91 ods. 2 nariadenia č. 8/1928 Zb. z. a n. platilo, že 
„Vykonatelnost rozhodnutí uvedených v § 90, odst. 1, potvrzuje úřad, před kterým 
se řízení konalo v prvé stolici. Tento úřad zařídí výkon politické exekuce nebo na-
vrhne povolení soudní exekuce (§ 93, odst. 2).“ Ak na výmeroch nie je vyznačená 
právoplatnosť a vykonateľnosť, a pritom zápis do pozemnoknižnej vložky bol 
datovaný skôr ako vôbec mohol výmer nadobudnúť právoplatnosť, osobitne  
v prípade, že proti nemu bolo podané odvolanie, pozemnoknižný súd pochybil – 
mal totiž podľa vyhlášky k zákonu č. 46/1948 Zb. skúmať právoplatnosť výmeru 
o výkupe, a napriek tomu poznámku výkupu zapísal predčasne. 

Ťarcha dokazovania vo vzťahu k doručovaniu tu spočíva na žalovanom. Platí 
to pritom aj pre doručovanie rozhodnutia o prípadnom odvolaní proti výmeru. 
Nedoručenie rozhodnutia o odvolaní je totiž rovnako procesnou vadou, ktorá 
bráni právoplatnosti a vykonateľnosti oboch výmerov. Iba doručené rozhod
nutie, proti ktorému nie je prípustné odvolanie, je totiž právoplatným (tak tiež 
Krajský súd Trnava vo veci 25Co/34/2019).  

Práve nepreukázanie doručenia, prípadne preukázanie nedoručenia, sú teda 
v takomto zmysle kľúčovými pre úspech v spore. Či však možno dokazovať 
nedoručenie ako negatívnu skutočnosť, je osobitnou procesnou otázkou,  
s ktorou sa je tiež nutné osobitne teoreticky aj prakticky vysporiadať.

V tejto súvislosti je možné poukázať na rozsudok Nejvyššího soudu ČR zo 
dňa 3. 2. 2005, sp. zn. 22 Cdo 1400/2004, ktorý akoby spochybňoval možnosť 
otvárať historické otázky doručovania: „…extenzivním přístupem nelze zpo-
chybňovat či otevírat záležitosti, které před mnoha lety založily právní vztahy. Ve 
sporech, v nichž časový odstup od rozhodných skutečností podstatně překračuje 
i vydržecí lhůty nebo lhůty skartační, je požadavek dokládat existenci právních 
úkonů, k nimž nebylo třeba ani písemné formy a k nimž pravidelně, resp. obvykle, 
docházelo, nepatřičný…“ V našom prípade však naopak ide o úkon, ku ktorému 
malo dôjsť písomne, s výslovnou zákonnou požiadavkou jeho preukázateľného 
doručenia. 

Podľa uznesenia Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 22 Cdo 3028/2006, zo dňa  
24. 4. 2007,,,Účastníci mají právo na spravedlivý proces. Podle čl. 36 odst. I Lis-
tiny základních práv a svobod, každý se může stanoveným způsobem domáhat 
svého práva u nezávislého a nestranného soudu. Podle čl. 38 odst. 2 této Listiny 
každý má právo, aby jeho vec byla projednána veřejně, bez zbytečných průta-
hů a v jeho přitomnosti a aby se mohl vyjadrit ke všem prováděným důkazům. 
Toto právo zahrnuje i jistotu, ze rozhodnuti vynesena před řadou let, účastníky 
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respektována, nebudou po letech zpochybněna prostřednictvím tvrzených závad  
v doručování. Pokud se rozsudek (jeho kopie a stejnopis) prokazatelne dostal do 
dispoziční sfery účastníka, lze tak mít zato, ze byl řádně doručen. Protože v daném 
případě je nepochybné, že o takový případ šlo, nebylo možné dovolacím námitkám 
žalobce přisvědčit.“ Obdobne aj v rozsudku NS ČR zo dňa 25. 2. 2014, sp. zn.  
22 Cdo 3542/2013 a v rozsudku zo dňa 14. 2. 2013, sp. zn. 22 Cdo 4707/2010: 
,,Právo na spravedlivý proces zahrnuje i jistotu, že rozhodnutí  vynesena před  řa-
dou  let  a účastníky  respektovaná,  nebudou  po letech zpochybněna prostřednic-
tvím tvrzených závad v doručovaní (usnesení Nejvyššího soudu ze dne 24. 4. 2007, 
sp. zn. 22 Cdo 3028/2006, Soubor c. C 5051)“.,,Není-li důvod k pochybnostem, že 
se určité věci v době dávno minulé (tj. když časový odstup od rozhodných skuteč-
ností podstatně překračuje i vydržecí lhůty nebo lhůty skartační) děly obvyklým 
či pravidelným způsobem, resp. (ůredním) postupem, je důkazní břemeno o tom, 
že v daném případě tomu tak nebylo, na tom, kdo to tvrdí (rozsudek Nejvyšího 
soudu ze dne 3. unora 2005, sp. zn. 22 Cdo 1400/2004, Soubor c. C 3255).“ Tým 
sa už dostávame priamo k otázke dokazovania negatívnej skutočnosti a konku
rencii dôkazných bremien v takomto prípade. Z uvedenej judikatúry zreteľne 
vyplýva, že žalobcovia by mali spochybniť bežný priebeh veci, a poukázať 
na nezrovnalosti v konaní o vyvlastnenie alebo v konaní o výkupe. Nakoľko 
však samotné nedoručenie výmerov je negatívnou skutočnosťou, dokazovanie 
doručenia sa v tejto otázke prenáša na druhú stranu sporu – na žalovaného. 
V tejto súvislosti ale zaiste nemožno trvať na tom, že samotné nepreukázanie 
či nezachovanie doručeniek (spiatočných lístkov) samo osebe postačuje na 
úspech žalobcu  a neúspech žalovaného. Naopak, žalobca musí preukázať, 
že dobový postup bol neštandardný – čo do časových súvislostí, nevyznače-
nia právoplatnosti a vykonateľnosti, nejasných okolností podania odvolania 
proti príslušnému výmeru, k čomu nepreukázanie doručenia pristupuje už 
iba ako jedna z okolností – hoci najpodstatnejšia pre určenie právoplatnosti 
a vykonateľnosti príslušných výmerov. Už z uvedeného však tiež vyplýva, že 
dokazovanie doručenia práve v  takomto prípade zostáva na bedrách žalova
ného, keďže žalobcovia nemôžu dokázať negatívnu skutočnosť nedoručenia –  
a to bez ohľadu na to, či a ako možno negatívne skutočnosti v súdnom konaní 
dokazovať.15 

15 V tejto súvislosti sa zvykne citovať dielo Petra Lavického: LAVICKÝ, P.: Důkazní břemeno  
v civilním řízení soudním. Praha: Leges, 2017, s. 148 a nasl.
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Aj rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo dňa 24. 2. 2010,  
sp. zn. 5 Cdo 71/2008 tak uvádza:,,V súvislosti s nadobudnutím vlastníctva ro-
zhodnutím štátneho orgánu sa často v praxi objavuje otázka nemožnosti dokázať, 
že rozhodnutie, vydané pred desaťročiami, obsahovalo všetky zákonom predpísa-
né náležitosti a nadobudlo právnu moc, spojenú s vlastníckym právom. V takom 
prípade nie je možno vylúčiť zistenie existencie takýchto rozhodnutí i nepriamymi 
dôkazmi a to s prihliadnutím k správaniu účastníkov po nimi tvrdených zmenách 
vlastníctva. Ak nie je dôvod k pochybnostiam, že sa určité veci v čase dávno 
minulom (t. j. ak časový odstup podstatne prekračuje i vydržacie lehoty alebo 
lehoty skartačné) diali obvyklým, resp. úradným postupom, je dôkazné bre-
meno na tom, že v konkrétnom prípade tak nebolo, na tom, kto takúto sku-
točnosť tvrdí.“ V prípadoch, na aký poukazujeme, je zrejmé, že úradný postup 
bol neštandardný, a vykazuje viacero vád, z ktorých neexistencia doručeniek je 
iba jednou z vád, ktorá však podčiarkuje neplatnosť a nevykonateľnosť výme
rov o výkupe alebo vyvlastnení tam, kde žalobcovia v rámci bremena tvrdenia 
a dôkazného bremena úspešne spochybnili tvrdenia žalovaného a ním predlo
žené dôkazy. 

Nemožno teda síce paušálne tvrdiť, že negatívne skutočnosti nemožno do
kazovať, ale každý takýto prípad treba posudzovať osobitne  a jednotlivo, a ne
gatívnu dôkaznú teóriu neabsolutizovať. Máme za to, že práve spomenutým 
preukázaným nedostatkom doložky právoplatnosti a vykonateľnosti, ako 
aj predčasným zápisom do pozemkovej knihy žalobcovia môžu preukázať, 
že rozhodovanie o výmere neprebehlo štandardne, resp. nebolo úspešne 
ukončené, a zjavne ani rozhodnutie nebolo právnemu predchodcovi žalob-
cov doručené. Žalobcovia by tu teda skutočne dokázali negatívnu skutoč-
nosť – nedoručenie výmerov, neprávoplatnosť a nevykonateľnosť výmerov  
a nedodržanie zákonnosti konania o výkupe. V takom prípade žalovanému 
nezostáva pre úspech v spore nič iné ako dokázať skutočné doručenie, a to 
i napriek časovému odstupu od dobových udalostí. 

4. Konkurencia výkladov právnych predpisov 
Po novembri 1989 došlo v Československu, resp. v dnešnej Českej a Slo

venskej republike, k závažným politickým a ekonomickým zmenám. V ich dô
sledku bol zavedený nový hodnotový systém modernej demokratickej spoloč
nosti, ktorého pohľadom treba vykladať i staré právne normy, čo znamená aj 
povinnosť poskytovať náležitú ochranu vlastníckemu právu, ktoré patrí medzi  
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základné ľudské práva. Štát a štátne orgány, resp. subjekty bývalého socialistické
ho vlastníctva a ich právni nástupcovia, sa preto nemôžu dovolávať vlastníckeho 
práva, ktoré nadobudli nedobromyseľne, dokonca za porušenia a nedodržania 
dobových právnych predpisov a na nich postavených procesov vyvlastňovania 
a vykupovania. Ani právny nástupca bývalého socialistického vlastníka alebo 
správcu štátneho majetku (štátu, resp. štátneho podniku), sa tak nemôže dovo
lávať dobromyseľnosti svojho právneho predchodcu, a vyvodzovať z minulej 
držby oprávnenosť a dobromyseľnosť súčasnej držby a vlastníckeho práva ža
lovaného subjektu.  

Bolo by nepochybne v rozpore s dobrými mravmi, keby súd v súčasnosti 
poskytol ochranu neplatnému úradnému postupu a neprávoplatným výmerom, 
ktorými boli spôsobené majetkové krivdy právnemu predchodcovi žalobcov. 
Podľa čl. 152 ods. 1 Ústavy SR síce platí, že „Ústavné zákony, zákony a ostatné 
všeobecne záväzné právne predpisy zostávajú v Slovenskej republike v platnosti, 
ak neodporujú tejto ústave. Meniť a zrušovať ich môžu príslušné orgány Sloven-
skej republiky.“ Avšak zároveň podľa čl. 152 ods. 4 Ústavy SR platí, že „Výklad  
a uplatňovanie ústavných zákonov, zákonov a ostatných všeobecne záväzných 
právnych predpisov musí byť v súlade s touto ústavou.“ K vyvlastneniu veci 
(hoci i formou núteného výkupu), ktorá bola v súkromnom vlastníctve, už do
bovo mohlo a i dnes môže dôjsť len v dôležitom záujme spoločnosti, na základe 
zákona a za náhradu. 

Stret „starého práva“ s demokratickým právnym štátom vyriešil v súlade  
s týmto aj Ústavný súd Českej republiky (nález Ústavného súdu Českej repub
liky sp. zn. II. ÚS 2048/09 z 2. novembra 2009), ktorý konštatoval, že princíp 
právneho štátu je viazaný na formálne charakteristiky, ktoré musia vykazovať 
právne pravidlá v danom právnom systéme, na právne normy je ale potrebné 
klásť aj obsahové požiadavky, pretože v materiálnom právnom štáte založenom 
na myšlienke spravodlivosti predstavujú základné práva korektív tak obsahu 
právnych noriem, ako aj ich interpretácie a aplikácie. Z toho vyplýva, že aj 
pri zachovaní (zásadnej) kontinuity so „starým právom“ treba výklad a pou
žitie právnych noriem podriadiť ich obsahovo materiálnemu zmyslu. Ústava 
preto jasne akcentuje hodnotovú diskontinuitu so „starým režimom“ (komu
nistickým) a zdôrazňuje ochranu základných práv a slobôd, ktoré z ústavné
ho poriadku vyplývajú (napr. nálezy Ústavného súdu Českej republiky sp. zn.  
PL. ÚS 19/93 z 21. decembra 1993, PL. ÚS 42/02 z 26. marca 2003, sp. zn.  
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I. ÚS 617/08 z 24. februára 2009, sp. zn. I. ÚS 2050/11 z 26. júna 2012). Pri 
aplikácii „starého práva“ je aplikáciu príslušných právnych predpisov po-
trebné podrobiť testu ústavnosti podľa čl. 152 ods. 4 ústavy a vyhodnotiť, či 
tento výklad a aplikácia obstoja a sú udržateľné. Z takéhoto prístupu by malo 
v zásade byť zrejmé, či dobový výklad a aplikácia týchto právnych predpisov 
neboli prejavom svojvôle, prípadne či neboli v zásadnom rozpore so základ-
nými právami a slobodami, a najmä so všeobecne akceptovanými princípmi 
spravodlivosti vlastnými demokratickému a právnemu štátu. 

Zbavenie vlastníckeho práva bez právoplatného rozhodnutia pritom je  
a aj dobovo bolo neprimeraným zásahom v zásadnom rozpore so základný-
mi právami a slobodami, a najmä so všeobecne akceptovanými princípmi 
spravodlivosti vlastnými demokratickému a právnemu štátu, čo by nebolo 
možné pokladať za prípustné ani z hľadiska článku 1 dodatkového protokolu  
k Európskemu dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd. 

Podľa čl. 20 ods. 1 Ústavy SR aj čl. 11 ods. 1 Listiny základných práv a slo
bôd má každý právo vlastniť majetok. Vlastnícke právo všetkých vlastníkov má 
rovnaký zákonný obsah a ochranu. Podľa čl. 20 ods. 4 Ústavy vyvlastnenie alebo 
nútené obmedzenie vlastníckeho práva je možné iba v nevyhnutnej miere a vo 
verejnom záujme a to na základe zákona a za primeranú náhradu. Súčasne má 
dnes podľa čl. 20 ods. 1 Ústavy každý, kto vlastní majetok, zaručené, že jeho 
vlastníctvo bude mať rovnakú právnu ochranu ako vlastníctvo iných vlastníkov. 
Slovné spojenie „právo na ochranu“, ktoré je použité aj v čl. 20 ods. 1 Ústavy, 
implikuje v sebe aj potrebu minimálnych garancií procesnej povahy, ktoré sú 
ustanovené priamo v tomto čl. 20 ods. 1 ústavy a ktorých nedodržanie môže 
mať za následok jeho porušenie, popri porušení práva na súdnu a inú právnu 
ochranu podľa čl. 46 a nasl. Ústavy (I. ÚS 23/01). 

Z uvedeného tak vyplýva, že nemožno poskytnúť právnu ochranu protipráv
nemu postupu, ktorému boli v 50. rokoch 20. storočia odnímané či obmedzova
né vlastnícke práva fyzických osôb Československým štátom, v konaniach, ktoré 
dokonca už i dobovo vykazovali vady, hoci sa i tieto vady opakovali a mohli by 
byť považované za „bežnú prax“. Dobové právne úpravy, ale i postupy a kona
nia realizované na ich podklade treba vykladať a vnímať vo svetle súčasných 
hodnôt Ústavy Slovenskej republiky a ochrany vlastníckeho práva, ako to 
vyžaduje pravidlo ústavnokonformného výkladu.



138

Vybrané otázky dedičského práva v úvahách de lege ferenda

5.  Konkurencia hodnôt a právnych princípov – vydržanie 
a dobromyseľnosť vs. ochrana práv a nemo plus iuris 
Vlastnícke právo je právom absolútnym a požíva právnu ochranu. Vlast

níctvo je právny inštitút, ktorý vyjadruje vzťah osoby (subjektu práva) k veci  
(objektu práva). Vlastnícke právo je najvyššou absolútnou mocou nad vecou, 
ktorá pôsobí voči všetkým (erga omnes). Zahŕňa oprávnenie vec držať (ius po
ssidendi), užívať a požívať (ius utendi et fruendi) a disponovať s ňou (ius dispo
nendi). Zásadným a dôležitým faktorom je to, že vlastnícke právo môže (s urči
tými zákonom stanovenými výnimkami) previesť na iného iba vlastník – inými 
slovami, nikto nemôže na iného previesť viac práv ako sám má (nemo plus 
iuris). Nadobudnutie práva od nepravého vlastníka nemá v žiadnom prípade 
účinky nadobudnutia vlastníckeho práva – maximálne sa môže nadobúdateľ 
stať dobromyseľným držiteľom veci.

Podľa ustálenej judikatúry NS SR, či držiteľ veci je v zmysle ustanovení Ob
čianskeho zákonníka dobromyseľný, treba hodnotiť vždy objektívne. Nestačí 
jeho subjektívne presvedčenie, že mu vec patrí. Rozhodujúce pritom je, či držiteľ 
pri normálnej opatrnosti, ktorú možno so zreteľom na okolnosti konkrétneho 
prípadu rozumne požadovať od každého subjektu, mal, resp. nemal, prípadne 
nemohol mať pochybnosti o tom, že mu vec patrí (pozri rozh. V 5/1989). Tvr
denie držiteľa o tom, že mu vec patrí a že s ňou nakladal ako s vlastnou, musí 
byť podložené konkrétnymi okolnosťami, z ktorých sa dá usúdiť, že toto pre
svedčenie držiteľa bolo po celú vydržaciu dobu dôvodné (R 8/1991). Dôkazné 
bremeno tu pritom zaťažuje toho, kto tvrdí, že nehnuteľnosť vydržal.16

V rozhodnutí I. Ús 151/2016 Ústavný súd SR k otázke stretu dvoch práv, 
konkrétne dobromyseľného nadobúdateľa a nedbalého vlastníka, uviedol nasle
dovný právny názor:,,Princíp dobrej viery chrániaci účastníkov súkromnopráv-
nych vzťahov je jedným z kľúčových prejavov princípu právnej istoty odvíjajúceho 
sa od princípu právneho štátu. Nadobúdateľovi vlastníckeho práva, pokiaľ toto 
právo nadobudol v dobrej viere, musí byť poskytovaná široká ochrana, pretože  
v opačnom prípade by si nikdy nemohol byť istým svojim vlastníctvom, čo by 
bolo v rozpore s poňatím materiálneho právneho štátu (porovnaj aj R 14/2009). 
Otázkou dobrej viery takého nadobúdateľa vlastníckeho práva sa tak všeobecné 

16 Z hľadiska dokazovania vydržania dôkazné bremeno viazne na tom, kto tvrdí, že nadobu
dol vlastníctvo vydržaním. Pozri ŠTEVČEK, M. a kol.: Občiansky zákonník II. 2. vyd. Praha:  
C. H. Beck, 2019, s. 942.
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súdy musia vždy riadne zaoberať pri jeho spochybňovaní treťou osobou. Ústavný 
súd z hľadiska poskytnutia ústavnoprávnej ochrany musí tak postaviť na rovnakú 
úroveň vlastnícke právo pôvodného vlastníka a nadobudnutie vlastníckeho práva 
k nehnuteľnosti novým nadobúdateľom na základe jeho dobrej viery. Tým sa do-
stavajú do vzájomnej kolízie obidve ústavné hodnoty – princíp ochrany dobrej 
viery ďalšieho nadobúdateľa (princíp dobrej viery, dôvery v akty štátu a práv-
nej istoty v demokratickom právnom štáte) a princíp ochrany vlastníckeho 
práva pôvodného vlastníka (princíp nemo plus iuris ad alium transfere potest 
quam ipse habet, t. j. nikto nemôže previesť na iného viac práv, než koľko sám 
ma). Pokiaľ však nemožno zachovať maximum z obidvoch základných práv, 
treba prihliadnuť na princíp všeobecnej spravodlivosti, keď je nutné zvažovať 
všeobecné súvislosti tohto typu kolízie základných práv, ako aj individuálne 
okolnosti konkrétneho rozhodovaného prípadu. Vyššie riziko ma niesť nedbalý 
vlastník než nadobúdateľ v dobrej viere, pretože tento nie je schopný sa nijako 
dozvedieť o tom, ako vec opustila vlastníkovu sféru a dostala sa na list vlastníctva 
prevodcu po zákonom určenom správnom (katastrálnom) konaní. K rovnakým 
záverom došla aj naša predvojnová judikatúra či neskoršia jurisprudencia (roz-
hodnutie č. 10750 – „poctivé nadobudnutie nahradzuje len nedostatok vlastníctva 
predchodcu, nie však ostatné podmienky platnej zmluvy..“, či rozhodnutie č. 9836 
alebo Luby, Š. Nadobudnutie vlastníctva od nevlastníka. Výber z diela a myšlienok. 
Bratislava : Iura edition, 1998, s. 449), ako aj zahraničná právna úprava (napr.  
čl. 1153 talianskeho Codice civile, maďarský občiansky zákonník, 5. Kniha, 2. časť, 
titul V, kapitola IX, čl. 5:39, alebo komentár k čl. 169 civilného kódexu Poľskej re-
publiky, C.H.Beck 2014, s. 366, či k § 367 rakúskeho občianskeho práva, Springer 
Verlag, 2010 Wien, s. 133, alebo Tégl, P.: Niektoré teoretické problémy nadobúda-
nia od neoprávneného, Právní rozhledy č. 10/2009, s. 344, či „Spôsob, akým vec 
opustila sféru vplyvu vlastníka, ako kritérium dôležité pre ochranu nadobúdateľa 
pri nadobúdaní od neoprávneného“, Právní rozhledy č. 4/2016, s. 120n. a pod), 
preto ústavný súd nevidí dôvod sa k nim opäť neprihlásiť a prevziať ich tak, že ak 
sťažovateľ pri nadobudnutí nehnuteľnosti evidovaných v katastri nehnuteľnosti 
konal v dobrej viere v konštitutívny akt štátu, mal by požívať ústavnú ochranu.“

V prípade konkurencie prípadov ochrany vlastníckeho práva u jeho dvoch 
potenciálnych nositeľov sa tak v prípade nedbalého vlastníka má podľa Ústav
ného súdu dávať prednosť dobromyseľnému nadobúdateľovi a  jeho právam, 
pred nedbalým vlastníkom. Do akej miery však v prípade vlastníkov postih
nutých minulým režimom ide o nedbalosť vlastníka a do akej miery môže byť  
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dobromyseľným ten, kto nadobúda nehnuteľnosti pôvodne vykúpené či vy
vlastnené štátom, na ktorých navyše spočíva prípadne i prebiehajúce reštitučné 
konanie alebo súdne konanie o určenie vlastníckeho práva, či o určenie, že vec 
patrí do dedičstva, je zrejme nutné vyhodnocovať opäť podobne ako pri posu
dzovaní konkurencie reštitučnej a vlastníckej/určovacej žaloby – objektívne, ale 
zároveň s prihliadnutím na všetky okolnosti jednotlivého prípadu, ale zároveň 
ústavnokonformne a v prospech súčasných právnych hodnôt. 

Práve konkrétne okolnosti prípadu pritom tiež preukážu, či šlo naozaj 
o  pôvodného vlastníka nedbalého, či naozaj šlo o  vlastníka (nadobúdateľa) 
dobro myseľného, a či tento dokáže svoju dobromyseľnosť v rámci tvrdené-
ho vydržania preukázať. Len samotná dobromyseľnosť totiž na nadobudnutie 
vlastníckeho práva od nevlastníka nestačí – dobromyseľnosť je iba predpokla
dom nadobudnutia vlastníckeho práva vydržaním, ako konštatoval recentne  
NS SR vo veci pod sp. zn. 1VObdo/2/2020: „Dobrá viera nadobúdateľa, že hnu-
teľnú alebo nehnuteľnú vec nadobúda od vlastníka, má vplyv na nadobudnutie 
vlastníckeho práva, len pokiaľ zákon v taxatívne vymedzených prípadoch nado-
budnutie vlastníckeho práva s poukazom na dobrú vieru ich nadobúdateľa vý-
slovne upravuje. V iných prípadoch právna úprava de lege lata nadobudnutie 
vlastníckeho práva od nevlastníka s poukazom na dobrú vieru nadobúdateľa 
neumožňuje.“ Len sama evidencia vlastníctva nehnuteľnosti v katastri nehnu
teľnosti nezakladá dobrú vieru evidovaného vlastníka v to, že je vlastník.

Záver
Na záver nášho príspevku môžeme iba stručne sumarizovať, že civilistika 

v jej vetve hmotnoprávnej aj procesnoprávnej bežne pracuje s konkurujúcimi si 
inštitútmi, žalobami, nárokmi, povinnosťami, princípmi, hodnotami a výklad
mi, čo je zrejme prirodzené s ohľadom na to, že upravuje zväčša situácie s pro
tikladnými záujmami účastníkov právnych vzťahov. Systematickosť a štruktu
ralizmus právneho myslenia však prirodzene aj u právnika 21. storočia vedú 
k snahe o systematické riešenia – riešenia konkurencií určitým a predvídateľ
ným spôsobom. Na úrovni hodnôt a princípov je takýmto riešením iba po
merne neurčitá požiadavka proporcionality, či primeranosti. Na úrovni platnej 
právnej úpravy vo forme právnych noriem sa však vyžaduje buď normatívna 
odpoveď, alebo aspoň dogmatický – doktrinálny návod na riešenie kolízií či 
konkurencií. Do akej miery je právna veda a právna úprava v Slovenskej re
publike schopná tieto požiadavky naplniť, sa líši pri každej jednotlivej situácii  
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konkurenčných nárokov a žalôb. V tomto príspevku sme predstavili konkuren
cie a ich riešenia zásadne vo vzťahu k nárokom a konaniam súvisiacim s urče
ním, že vec patrí do dedičstva, a to osobitne v kontexte zbavovania a obmedzo
vania vlastníckych práv fyzických osôb Československým štátom po roku 1948. 
Už len s takýmto pomerne úzko vymedzeným skutkovým stavom sa nám spájalo 
početné množstvo prípadov právnej konkurencie, ktoré sme si tu v základných 
črtách predstavili, spolu s návodom na riešenie jednotlivých typov konkurencií. 
Obdobný postup mienime uplatňovať v našich nasledujúcich príspevkoch vo 
vzťahu k ďalším okruhom problematickej konkurencie v slovenskej civilistike, 
za účelom podrobnejšieho preskúmania jednotlivých konkurenčných prípadov, 
a následne ich všeobecného metodologického uchopenia.  
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Abstrakt:
Jedným zo základných spoločenských konceptov platných po stáročia je  

medzigeneračný prechod vlastníckeho práva, prípadne ďalších práv a povinnos
tí, k majetku poručiteľa po jeho smrti na právnych nástupcov (dedičov). Slo
venský právny poriadok nepozná legálnu definíciu pojmu dedičstvo, ani pojmu 
majetok. To, čo z majetku poručiteľa je možné považovať za dedičstvo, podlie
ha neustálym zmenám, ktoré sú okrem iného podmienené vývojom samotnej 
spoločnosti. Obzvlášť na prelome 20. a 21. storočia je tento vývoj podmienený 
výrazným technologickým rozvojom, v dôsledku ktorého sa veľká časť života 
fyzických osôb, vrátane majetku a súvisiacich práv a povinností, presúva do 
virtuálneho, online, digitálneho prostredia. Cieľom tohto príspevku je preto 
poukázať na rozsah majetku, nachádzajúceho sa v tomto online (virtuálnom) 
prostredí, ktorý by bolo možné považovať z pohľadu dedičského práva za akési 

„virtuálne dedičstvo“.

Kľúčové slová:  dedičstvo, majetok, virtuálny majetok, digitálne dedičstvo, vir
tuálne dedičstvo

Abstract:
The intergenerational transfer of the ownership or other rights and obli

gations to the property of the testator after his death to his legal successors 
(heirs) is one of the basic social concepts valid for centuries. The Slovak legal 
system does not have a legal definition of the notion of inheritance nor prop
erty. What of the testator’s property can be considered as inheritance is subject 
to constant changes, which are conditioned, inter alia, by the development of 
so ciety itself. Particularly at the turn of the 20th and 21st centuries, this evolution  

1 Publikačný výstup je výstupnou úlohou plnenou v rámci grantu s názvom Zásadná reforma 
dedičského práva  nevyhnutnosť či nepodstatnosť?, ktorý bol schválený Vedeckou grantovou 
agentúrou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pod registrač
ným č. 1/0610/21 s dobou riešenia v rokoch 2021 až 2023.
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is conditioned by significant technological developments, which have resulted 
in moving into a virtual, online digital environment of a large part of the lives 
of individuals, including property and related rights and obligations. Therefore, 
the paper aims to highlight the extent of property located in this online (virtual) 
environment that could be considered a kind of “virtual inheritance” from the 
perspective of inheritance law.

Key words:  inheritance, property, virtual property, digital inheritance, virtual 
inheritance

Úvod
„Dedenie je nadobudnutie majetku po poručiteľovi.“2 Jedným zo základných 

predpokladov dedenia je existencia „dedičstva“ (hereditas), centrálneho pojmu 
tohto príspevku. V zmysle ustanovenia § 460 zákona č. 40/1964 Zb. Občian
sky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“  
alebo „OZ“) je to „dedičstvo“, ktoré sa nadobúda smrťou poručiteľa. Prechod 
vlastníckeho práva, prípadne ďalších práv k dedičstvu po smrti poručiteľa je 
zároveň jedným zo základných ľudských práv a slobôd, reflektovaný aj v čl. 20 
ods. 1 ústavného zákona č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky, ktorá 
zaručuje nielen právo vlastniť „majetok“, ale aj „dedenie“. Samotným dedením 
dochádza k zachovávaniu pomyselného (i keď predovšetkým majetkovo zalo
ženého) vzťahu medzi poručiteľom a jeho dedičmi (najčastejšie blízkymi rodin
nými príslušníkmi), posilňujúc tak, medzigeneračné rodinné väzby, no zároveň 
reflektujúc záujem štátu na čo najefektívnejšom prechode práv zo zosnulého 
na jeho právnych nástupcov, a to pokiaľ možno, vo vzťahu ku všetkým právam 
poručiteľa, ktoré sú na tento prechod spôsobilé.

Legálna definícia pojmu dedičstvo neexistuje. Občiansky zákonník použí
va vo svojej siedmej časti výlučne pojem „dedičstvo“, pri ktorom len v rámci 
ustanovení o ochrane oprávneného dediča (§ 485 OZ) uvádza pojem „majetok“  
v kontexte hodnoty, ktorú neoprávnený dedič nadobudol z dedičstva. Na druhej 
strane ale zákon č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok v znení ne
skorších predpisov (ďalej len „CMP“), v časti konania o dedičstve, používa aj 
pojem „majetok“, či už v súvislosti so zisťovaním majetku a dlhov poručiteľa  
(§ 197 CMP) alebo v súvislosti so zastavením konania o dedičstve, ak poručiteľ  

2 LUBY, Š. Základy všeobecného súkromného práva. 3 vydanie pôvodného diela. Šamorín: Heuré
ka, 2002., s. 246
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nezanechal žiadny majetok (§ 187 CMP). V rámci zisťovania predmetu dedič
stva sa ustanovenie § 175 CMP obmedzuje na zisťovanie poručiteľovho „majet-
ku a jeho dlhov“.

Právna doktrína za dedičstvo, pozostalosť,3 označuje „tú masu majetku, 
ktorá v prípade smrti fyzickej osoby zostane ako jeden celok po poručiteľovi“.,4 
resp. majetok poručiteľa, ktorý je spôsobilý dedenia, keďže „nie všetok majetok 
je dediteľný.,“5 a teda „majetkové súkromné práva a povinnosti poručiteľa, pokiaľ 
(právnym predpisom alebo vôľou strán) nie je ustanovené, že smrťou poručiteľa 
zanikajú.“6

Legálna definícia pojmu majetok rovnako absentuje a dotvára ju doktrína, 
ktorej interpretácie sa rôznia.7 Vo všeobecnosti možno s prihliadnutím na 
ustanovenie § 118 Občianskeho zákonníka konštatovať, že do majetku poruči
teľa patria tak veci hmotné (hnuteľné i nehnuteľné, vrátane bytov a nebytových 
priestorov), živé zvieratá, ako aj statky nehmotné, práva, pohľadávky a iné ma
jetkové hodnoty.

Pojem dedičstvo a majetok na základe vyššie uvedeného nie sú synonymický
mi pojmami, keďže dedičstvo je pojmom užším. Absencia legálnej definície poj
mu majetok, či pojmu dedičstvo alebo pozostalosť, môže zdanlivo spôsobovať  

3 FAJNOR a ZÁTURECKÝ nepovažujú na rozdiel od novšej literatúry pojmy dedičstvo a pozo
stalosť za synonymá, keď rozlišujú: „Pozostalosť vo vzťahu k dedičovi, ktorému ona prislúcha, 
nazývame dedičstvom.“ In: FAJNOR, V., ZÁTURECKÝ, A. Nástin súkromného práva platného 
na Slovensku a Podkarpatskej Rusi. (1935), III. vydanie pôvodného diela., Šamorín: Heuréka., 
1998, s. 485.

4 FEKETE, I. Občiansky zákonník 3. zväzok (Dedenie, Záväzkové právo – všeobecná časť). Veľký 
komentár, 2. aktualizované a rozšírené vydanie. Bratislava: Eurokódex, 2015, s. 21.

5 LUBY, Š. Základy všeobecného súkromného práva. 3 vydanie pôvodného diela. Šamorín: Heuré
ka, 2002., s. 245

6 KRČMÁŘ, J. Právo občanské V. Právo dědické., Praha: Wolters Kluwer, 2014 (reprint pôvodné
ho vydania z roku 1936), s. 5.

7 Luby napr. majetok považuje za hromadný právny predmet, „ktorým je súhrn subjektívnych práv 
hospodárskeho významu, patriacich určitému subjektu, pričom sa do majetku zahrnujú aj práva, 
ktoré hospodársky znamenajú pasíva.“ In: LUBY, Š. Základy všeobecného súkromného práva.  
3. vydanie pôvodného diela. Šamorín: Heuréka, 2002., s. 67. Vojčík majetok vymedzuje nasledu
júco: „Majetok fyzickej alebo právnickej osoby tvoria veci hmotné a veci nehmotné (najmä pred-
mety duševného vlastníctva), záväzky a pohľadávky majetkovej povahy a iné peniazmi oceniteľné 
hodnoty (najmä obchodné podiely, dematerializované cenné papiere, prírodné sily ovládateľné  
a slúžiace ľudským potrebám), ktoré majú majetkovú hodnotu a s ktorými je možné na základe 
právnych skutočností disponovať.“ In: VOJĆÍK, P. a kol. Občianske právo hmotné. 3. vyd., Plzeň: 
Aleš Čeněk, 2021, s. 116. 
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aplikačné problémy, no zároveň umožňuje reflektovať aj na aktuálne, dosiaľ jed
noznačne nekategorizované hodnoty patriace, napr. do virtuálneho dedičstva 
(kryptoaktíva, a ďalší digitálny majetok).

Dedičstvom možno rozumieť všetky tie hmotné veci (hnuteľné i nehnuteľné, 
vrátane bytov a nebytových priestorov), živé zvieratá, a nehmotné statky (pred
mety duševného vlastníctva, a pod.), práva, pohľadávky a iné peniazmi oceniteľ
né majetkové hodnoty (ovládateľné a užitočné prírodné sily, obchodné podiely, 
dematerializované cenné papiere, a pod), s ktorými je možné disponovať, ktoré 
smrťou poručiteľa nezanikajú, a ktoré prechádzajú na právnych nástupcov (de
dičov) k momentu smrti poručiteľa.

Nevirtuálne dedičstvo. Pre účely tohto príspevku ním rozumieme tú časť 
dedičstva, ktorá je za dedičstvo typicky považovaná v 20. storočí, resp. na za
čiatku 21. storočia, nereflektujúc pritom parciálny presun mnohých ľudských 
činností do virtuálneho prostredia, a teda dedičstvo v „reálnom“ svete, nie ne
vyhnutne v materializovanej, hmotnej, podobe (napr. obchodný podiel).

Virtuálne dedičstvo.8 Virtuálnym dedičstvom rozumieme tú časť dedič
stva po poručiteľovi, ktorá je tvorená nehmotnými statkami, právami a inými 
majetkovými hodnotami nachádzajúcimi sa v online svete (kyberpriestore vy
tvorenom modernými technológiami), ku ktorému mal v momente smrti po
ručiteľ práva, a ktoré prechádzajú dedením na dedičov. K virtuálnemu dedič
stvu ex natura nemôžu patriť veci (či už hnuteľné alebo nehnuteľné), ani živé 
zvieratá, i keď hnuteľné veci vo forme hardvéru sú nevyhnutnými pre užívanie 
virtuálneho dedičstva, resp. sú hmotným substrátom, na ktorom je tento virtu
álny majetok uložený.

Zisťovanie existencie dedičstva po poručiteľovi (nevirtuálneho aj virtuál
neho), ako aj jeho rozsahu, a prípadne charakteru vykonáva notár ako súdny 

8 Pre účely tohto príspevku sme sa rozhodli používať pojmy „virtuálne dedičstvo“ a „virtuálny 
majetok“, ktorý čitateľovi azda väčšmi priblíži podstatu a povahu takéhoto majetku poručiteľa. 
Vhodným by bolo taktiež použitie pojmov „digitálne dedičstvo“ a „digitálny majetok“. I keď 
nejde o synonymá (virtuálny znamená prevažne simulovaný, neexistujúci v realite a digitálny 
predovšetkým informáciu v binárnom kóde), slovenská legislatíva tieto pojmy používa často 
synonymicky a zmätočne. Napríklad ustanovenie § 96d zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný po
riadok v znení neskorších predpisov normuje zaistenie „virtuálnej“ (nie digitálnej) meny, na 
druhej strane zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti v znení neskorších predpisov 
hovorí o poskytovateľoch digitálnych služieb, a pod. Do legislatívneho definovania relevantnej 
terminológie preto nie je účelné medzi pojmami pre účely tohto príspevku rozlišovať. Dedič
stvo totiž môže zahŕňať nielen digitálne, ale pro futuro aj virtuálne majetkové hodnoty. 
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komisár v rámci predbežného vyšetrenia podľa ustanovenia § 175 CMP. Účelom 
predbežného vyšetrenia je zistenie všetkých informácií a vykonanie všetkých 
potrebných úkonov nevyhnutných pre vydanie rozhodnutia v dedičskom kona
ní, a to vrátane informácií o majetku a dlhoch poručiteľa. Najhospodárnejším je 
v rámci predbežného vyšetrenia k dedičstvu po poručiteľovi (majetku) vypočuť 
osobu, ktorá má o poručiteľovom majetku čo najkomplexnejší prehľad, čo ne
musí zodpovedať aplikačnej praxi, v ktorej sa spravidla vypočúva osoba, ktorá 
obstarala poručiteľov pohreb. V súlade s konštantou judikatúrou, súd je po
vinný ex offo vykonať ďalšie potrebné zisťovanie v záujme zistenia skutočného 
stavu veci nevyhnutného pre rozhodnutie vo veci samej.9 Súdny komisár zis
ťuje dedičstvo po poručiteľovi, okrem iného lustráciou potenciálneho majetku  
v rôznych registroch a následným dožiadaním príslušných orgánov o súčinnosť, 
či už vo vzťahu k nehnuteľnostiam, zaknihovaným cenným papierom, predme
tom duševného vlastníctva, obchodným podielom, majetkovým hodnotám na 
bankových účtoch, a pod. Napriek potenciálnej možnosti generálneho zisťova
nia majetku je súdny komisár v záujme hospodárnosti konania o dedičstve de 
facto závislý na informáciách od účastníkov konania o dedičstve, a to obzvlášť 
vo vzťahu k tomu majetku poručiteľa, ktorý nepodlieha akejkoľvek registrácii. 
Takýmto majetkom je väčšina hodnôt nadobúdaných vo virtuálnom priestore. 
Mimo pozornosti súdu, a teda mimo rámca konania o dedičstve, prechádza 
k momentu smrti poručiteľa na dedičov poručiteľa (na základe delačného prin
cípu a univerzálnej sukcesie) celé dedičstvo (majetok) po poručiteľovi, a to vrá
tane „virtuálneho“ dedičstva, bez ohľadu na to, či bolo alebo nebolo predmetom 
konania o dedičstve.

Pre účely posudzovania (ne)virtuálneho dedičstva je irelevantný dedičský ti
tul, a teda či sa prechod dedičstva uskutočňuje v súlade s explicitným prejavom 
poslednej vôle poručiteľa (ak takýto bol prejavený v podobe závetu, či listiny 
o vydedení) alebo v zákonom predpokladanej dedičskej postupnosti. V oboch 
prípadoch je totiž potrebné v rámci konania o dedičstve zistiť a prejednať celý 
majetok. I keď je možné (skôr len hypoteticky) predpokladať, že poručiteľ spi
sujúci závet neopomenie v závete pojednať aj o svojom „virtuálnom“ majetku, 
v praxi to nateraz nie je častým javom a vôbec nie pravidlom. Poručiteľ nemu
sí v závete naložiť s celým svojím majetkom, pričom tú časť majetku, ktorou  

9 Rozhodnutie Najvyššieho súdu ČSSR zo dňa 28. 02. 1969, sp. zn. 4 Cz 13/69, publikované 
v Zbierke súdnych rozhodnutí a stanovísk ako R 11/1970
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poručiteľ v  závete nedisponoval, dedia zákonní dedičia.10 V  prípade, že 
sa v rámci konania o dedičstve teda objaví virtuálny majetok, ktorý poručiteľ 
v závete opomenul, je potrebné ho taktiež prejednať a za dedičov ustanoviť zá
konných dedičov poručiteľa. Dediť sa pritom bude z oboch dedičských titulov  
(§ 461 ods. 2 OZ).

V prípade oboch dedičských titulov by mal byť prejednaný celý majetok po
ručiteľa, ktorý je spôsobilý prechodu na právnych nástupcov, celé dedičstvo. De
dičia alebo ďalšie osoby vyslýchané v rámci predbežného vyšetrenia, ako bolo 
uvedené vyššie, však o virtuálnom majetku poručiteľa nemusia mať vedomosť. 
Ak sa o takomto virtuálnom majetku poručiteľa dozvedia neskôr, je pre novo
objavený majetok potrebné aplikovať ustanovenie § 211 CMP o dodatočnom 
konaní o dedičstve. Zákon nešpecifikuje o aký majetok pri dodatočnom konaní 
o dedičstve má ísť, preto ako uvádza Čipková, ho je potrebné vnímať v najšir
šom zmysle slova, tzn. tak pre prípady objavenia hnuteľných a nehnuteľných 
vecí, ako aj práv a iných majetkových hodnôt poručiteľa patriacich poručiteľo
vi, pokiaľ ich povaha pripúšťa byť predmetom dedenia.11 Takýmto majetkom 
preto môže byť aj majetok vo virtuálnom priestore, o ktorom by bol súd taktiež 
povinný vykonať dodatočné konanie o dedičstve. Do úvahy prichádza taktiež, 
žaloba o určenie, že „virtuálny“ majetok patrí do dedičstva po poručiteľovi pod
ľa ustanovenia § 137 písm. c) zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok 
v znení neskorších predpisov v spojení s ustanoveniami § 198 a § 212 CMP. 
Žaloba o určenie, že vec patrí do dedičstva, má opodstatnenie v tých situáciách, 
keď sa dedič nazdáva, že určitá virtuálna hodnota, t. j. nehmotný statok, právo, 
či iná majetková hodnota patrí do dedičstva po poručiteľovi, no ako dedičstvo 
po poručiteľovi nebola prejednaná, a to z dôvodu, že v súčasnosti je evidovaná 
ako vlastníctvo inej, tretej osoby.12

Na základe uvedeného možno konštatovať parciálny záver, že je ne
významným, či je dedičstvo tvorené „virtuálnymi“ hodnotami, existujúcimi  

10 FICOVÁ, S. §8. Dedenie zo závetu. In: CIRÁK, J. a kol. Dedičské právo., Šamorín: Heuréka vy
davateľstvo, 2009, s.238 s., ISBN 9788089122554.

11 ČIPKOVÁ, T. Vybrané otázky dodatočného konania o dedičstve. In: FICOVÁ, S. a kol.: Dedič-
ské právo v hmotnoprávnych a procesnoprávnych súvislostiach., 1. vydanie. Bratislava: Wolters 
Kluwer SR s. r. o., 2022, s. 290.

12 IVANČO, M. Žaloba o určenie, že vec patrí do dedičstva, a otázka okruhu sporových strán. 
In: FICOVÁ, S. a kol.: Dedičské právo v hmotnoprávnych a procesnoprávnych súvislostiach.,  
1. vydanie. Bratislava: Wolters Kluwer SR s. r. o., 2022, s. 216.
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vo virtuálnom svete alebo klasickými „nevirtuálnymi“ hodnotami alebo prav
depodobnejšie ich kombináciou, v oboch prípadoch je potrebné tieto hodnoty 
v konaní o dedičstve prejednať.

Cieľom tohto príspevku je preto priniesť stručnú analýzu nevirtuálneho  
a virtuálneho dedičstva, no predovšetkým otvoriť diskusiu o potrebe zahŕňania 

„virtuálneho“ majetku do dedičstva po poručiteľovi v konaní o dedičstve, ktorá 
sa s pribúdajúcim technologickým rozvojom bude len väčšmi prehlbovať tak, 
ako sa bude „majetok“ vo virtuálnom priestore zväčšovať. 

1. Nevirtuálne dedičstvo
Ako bolo uvedené vyššie, pre účely tohto príspevku nevirtuálnym dedič

stvom rozumieme tú časť dedičstva, ktorá je štandardným predmetom konania 
o dedičstve, zohľadňujúc predovšetkým majetok (predmety občianskoprávnych 
vzťahov) v materializovanom „reálnom“, nie virtuálnom svete. Nevirtuálnym 
dedičstvom je všetko to, čo je predmetom občianskoprávnych vzťahov (majetok 
poručiteľa k momentu smrti poručiteľa) a zároveň nezaniká smrťou poručiteľa, 
resp. neprechádza na právnych nástupcov poručiteľa na základe iných skutoč
ností, tzn. prechádza na právnych nástupcov poručiteľa (dedičov) na základe 
univerzálnej sukcesie.

O tom, ktorý majetok poručiteľa je možné považovať za dedičstvo (nevir
tuálne) pojednáva množstvo autorov, z ktorých možno spomenúť napr. Ciráka, 
ktorý menuje subjektívne práva, ktoré sa nededia a následne rozdeľuje medzi 
dedičskými aktívami a pasívami13 alebo Bajánkovej faktografický prehľad ma
jetku, ktorý sa nededí, prechádza na základe iných predpisov a aktíva a pasíva 
dedičstva.14 

Pre naplnenie cieľov tohto príspevku, ktorým je predovšetkým upozorniť na 
existenciu virtuálneho dedičstva, je redundantné podávať detailný výklad o tom, 
ktoré práva patria do dedičstva, ktoré prechádzajú na právnych nástupcov iným 
spôsobom alebo smrťou poručiteľa zanikajú. Preto sa nasledujúce riadky ob
medzia len na základný výpočet, predovšetkým tých z nich, ktoré sú dôleži
té v kontexte virtuálneho dedičstva s marginálnym poukazom na tie ostatné.  

13 CIRÁK, J. §3. Predpoklady dedenia. In: CIRÁK, J. a kol.: Dedičské právo., Šamorín: Heuréka 
vydavateľstvo, 2009, s. 57 a nasl. 

14 porov. BAJÁNKOVÁ, J. § 460 [Nadobúdanie dediťstva]. In: ŠTEVČEK, M. a kol.: Občiansky 
zákonník II. § 451 – 880. 2. vydanie. Komentár. Praha: C. H. Beck, 2019, s. 1760 a nasl.
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Pre komplexný pohľad na nevirtuálne aj virtuálne dedičstvo sa však tento prí
spevok nevenuje len dedičstvu stricto sensu, ale aj ďalšiemu majetku poručiteľa.

1.1 Nevirtuálne práva a povinnosti, ktoré smrťou poručiteľa zanikajú

Do dedičstva po poručiteľovi nepatria tie práva a povinnosti poručiteľa, kto
ré smrťou poručiteľa zanikajú, a to z dôvodu, že ide o práva a povinnosti výlučne 
osobnej povahy, a preto ich realizácia inými osobami, právnymi nástupcami 
poručiteľa, nie je možná.

V kontexte ďalšej časti pojednávajúcej o virtuálnom dedičstve k právam 
a povinnostiam, ktoré zanikajú smrťou poručiteľa možno radiť predovšetkým:
• práva súvisiace s ochranou osobnosti poručiteľa. Ide o široké spektrum 

osobných a osobnostných práv upravených demonštratívnym výpočtom 
v ustanovení § 11 Občianskeho zákonníka, počnúc životom, zdravím (teles
nou integritou), cez občiansku česť, ľudskú dôstojnosť, súkromie (vrátane 
rodinného života), až po meno a prejavy osobnej povahy (písomnosti, po
dobizne, obrazové snímky, obrazové a zvukové záznamy);15

• výhradné osobnostné práva autora. V súlade s ustanovením § 18 zákona  
č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„Autorský zákon“), k nim patrí predovšetkým právo na autorstvo k dielu 
poručiteľa, taktiež právo rozhodnúť o zverejnení alebo nezverejnení diela, 
právo byť označený ako autor diela a právo na nedotknuteľnosť diela poru
čiteľa (nejde teda o majetkové práva autora podľa § 19 a nasl. Autorského 
zákona). Uvedené takisto platí pre výhradné osobnostné práva výkonného 
umelca (§ 96 Autorského zákona);16

• práva a povinnosti vyplývajúce zo záväzkov osobnej povahy. Podľa ustano
venia § 579 ods. 1 OZ zaniká smrťou dlžníka povinnosť plniť, pokiaľ ho mal 
osobne vykonať dlžník (poručiteľ). Rovnako tak zaniká podľa ustanovenia 
§ 579 ods. 2 OZ právo veriteľa na plnenie, pokiaľ toto bolo viazané len na 
osobu veriteľa (poručiteľa).

15 Práva zanikajú, no možnosť ich postmortálnej ochrany prechádza na právnych nástupcov  
(viď podkapitolu 1.2).

16 Práva zanikajú, no možnosť ich postmortálnej ochrany prechádza na právnych nástupcov  
(viď podkapitolu 1.2).
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Ku kategórii práv a povinností, ktoré smrťou poručiteľa zanikajú je možné 
radiť aj mnohé ďalšie, pri ktorých je súvislosť s virtuálnym dedičstvom limito
vaná (alebo nemožná), napríklad:

 – povinnosti vyplývajúce zo zastúpenia na základe plnomocenstva v prípade 
smrti splnomocnenca [§ 33b ods. 1 písm. d) OZ], obdobne príkazná zmlu
va v prípade smrti príkazníka (§ 731 OZ), práva a povinnosti však (úplne) 
nezanikajú v prípade smrti splnomocniteľa (§ 33b ods. 6 OZ), či príkazcu 
(§ 731 OZ); 

 – práva a povinnosti vyplývajúce z bezpodielového spoluvlastníctva manželov 
(§ 148 ods. 1 OZ);

 – právo zodpovedajúce vecnému bremenu zriadené in personam (§ 151p  
ods. 4 OZ);

 – právo na bolestné a na náhradu za sťaženie spoločenského uplatnenia  
(§ 444 OZ); 

 – predkupné právo (§ 604 OZ); 
 – právo darcu domáhať sa vrátenia daru (§ 630 OZ);
 – právo na dôchodok na základe zmluvy o dôchodku (§ 842 OZ);
 – práva a povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine v znení 

neskorších predpisov (manželstvo, opatrovníctvo, vyživovacia povinnosť, 
a pod.);

 – práva a povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 311/2001 Z. z. zákonník práce 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“);

 – a ďalšie.

1.2  Nevirtuálne práva a povinnosti prechádzajúce na právnych nástupcov 
inak než dedením 
Do dedičstva po poručiteľovi nepatria ani tie práva a povinnosti poručiteľa, 

ktoré smrťou poručiteľa síce nezanikajú, no zároveň neprechádzajú na právnych 
nástupcov poručiteľa dedením, ale priamo ex lege na základe singulárneho vstu
pu do práv a povinností (bez ohľadu na status dediča). 

V kontexte ďalšej časti pojednávajúcej o virtuálnom dedičstve k právam 
a povinnostiam, ktoré nezanikajú smrťou poručiteľa možno radiť predovšet
kým: 
• právo na postmortálnu ochranu osobnosti poručiteľa. Osobné a osobnostné 

práva poručiteľa (§ 11 OZ) smrťou síce zanikajú, no v zmysle ustanovenia  
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§ 15 Občianskeho zákonníka postmortálna ochrana týchto práv ex lege pre
chádza ako originárne právo na manžela a deti poručiteľa, resp. ak ich niet 
tak rodičov poručiteľa.17

• právo na postmortálnu ochranu výhradných osobnostných práv autora diela 
a výhradných osobnostných práv výkonného umelca (poručiteľa). Predmet
né práva (§ 18 a § 96 Autorského zákona) smrťou síce zanikajú, no v zmys
le ustanovenia § 64 Autorského zákona postmortálna ochrana týchto práv 
v limitovanom rozsahu patrí ktorejkoľvek autorovi, výkonnému umelcovi 
(poručiteľovi) blízkej osobe, dedičovi a príslušnej profesijnej komore alebo 
príslušnej právnickej osobe združujúcej autorov.

Ku kategórii práv a povinností, ktoré smrťou poručiteľa nezanikajú a prechá
dzajú na právnych nástupcov ex lege je možné radiť aj mnohé ďalšie, pri ktorých 
je súvislosť s virtuálnym dedičstvom nereálna, napríklad:

 – práva z nájmu bytu a družstevného bytu (§ 706  708 OZ);
 – právo na plnenie z poistenia osôb, ak je poistnou udalosťou smrť poisteného 

(§ 817 OZ);18
 – nároky poručiteľa vyplývajúce z reštitučných predpisov;19
 – peňažné nároky poručiteľa ako zamestnanca z pracovného pomeru (§ 35 

ods. 1 Zákonníka práce);20

17 Nielen v kontexte „virtuálneho“ dedičstva a ochrany osobnosti, je podľa nášho názoru potrebné 
de lege ferenda okruh oprávnených osôb rozšíriť o blízke osoby.

18 Právo na plnenie vzniká osobe určenej poistníkom. Ak tejto osoby niet právo nadobúda man
žel poisteného, následne deti poisteného. Ak ani ich niet tak rodičia poisteného a následne tzv. 
spolužijúce osoby. V prípade že niet ani týchto osôb, právo na poistné plnenie sa stáva súčasťou 
dedičstva (§ 817 OZ). 

19 Napríklad zákon č. 119/1990 Zb. o súdnej rehabilitácii v znení neskorších predpisov, zákon  
č. 403/1990 Zb. o zmiernení následkov niektorých majetkových krívd v znení neskorších pred
pisov, zákon č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách v znení neskorších predpisov, zákon 
č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku 
v znení neskorších, zákon č. 319/1991 Zb. o zmiernení niektorých majetkových a iných krívd  
a o pôsobnosti orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v oblasti mimosúdnych rehabilitácií 
v znení neskorších predpisov.

20 Mzdové nároky zamestnanca z pracovného pomeru do výšky štvornásobku priemerného me
sačného zárobku prechádzajú postupne priamo na manžela, deti a rodičov poručiteľa, ak s ním 
žili v čase smrti v domácnosti. Pokiaľ takýchto osôb niet, stávajú sa predmetom dedičstva. sa 
stávajú, ak týchto osôb niet.
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 – nároky poručiteľa zo sociálneho poistenia (§ 118 zákona č. 461/2003 Z. z.  
o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov);21

 – nároky poručiteľa z tzv. II. dôchodkového piliera; starobné dôchodkové spo
renie (§ 40 a § 40a zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom spo
rení v znení neskorších predpisov);22

 – nároky poručiteľa z tzv. III. dôchodkového piliera; doplnkové dôchodkové 
sporenie (§ 21 zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom spo
rení v znení neskorších predpisov);23

 – a ďalšie.

1.3  Nevirtuálne práva a povinnosti prechádzajúce na dedičov univerzálnou 
sukcesiou 
Do dedičstva po poručiteľovi patria tie práva a povinnosti poručiteľa súvi

siace s predmetmi občianskoprávnych vzťahov (majetkom) poručiteľa, ktoré 
smrťou poručiteľa nezanikajú, ale na základe univerzálnej sukcesie prechádzajú 
na právnych nástupcov – dedičov, poručiteľa.

V kontexte ďalšej časti pojednávajúcej o virtuálnom dedičstve k takýmto 
predmetom možno radiť predovšetkým:
• nehmotné statky [najmä výhradné majetkové práva k predmetom dušev

ného vlastníctva (§ 20 ods. 3 Autorského zákona), majetkové práva spojené 
s predmetmi priemyselného vlastníctva (ochranné známky, vynálezy, paten
ty, topografie polovodičových výrobkov, a pod.)];

• práva poručiteľa a pohľadávky poručiteľa voči dlžníkom, okrem tých, ktoré 
smrťou veriteľa (poručiteľa) zanikajú (§ 579 ods. 2 OZ);

21 Rôzne nároky na dávku vyplývajúce zo sociálneho poistenia (napr. nemocenské dávky, úrazový 
príplatok, rehabilitačné, rekvalifikačné, dávka garančného poistenia alebo dávka v nezamestna
nosti) prechádzajú ex lege postupne priamo na manžela, deti a rodičov poručiteľa. Pokiaľ týchto 
osôb niet, nároky na dávku sa stávajú predmetom dedičstva.

22 Právo na vyplatenie sumy zodpovedajúcej aktuálnej hodnote osobného dôchodkového účtu 
poručiteľa v starobnom dôchodkovom sporení prechádza ex lege na oprávnenú osobu (fyzickú 
alebo právnickú osobu) určenú poručiteľom (sporiteľom) v zmluve o starobnom dôchodkovom 
sporení. Len v prípade, ak táto osoba nie je určená alebo jej niet, stáva sa suma zodpovedajúca 
aktuálnej hodnote osobného účtu poručiteľa v starobnom dôchodkovom sporení predmetom 
dedenia. Uvedené rovnako platí pre zmluvu o poistení dôchodku.

23 Právo na vyplatenie sumy zodpovedajúcej aktuálnej hodnote osobného účtu poručiteľa v do
plnkovom dôchodkovom sporení prechádza ex lege na fyzickú alebo právnickú osobu určenú 
poručiteľom v účastníckej zmluve. Len v prípade, ak táto osoba nie je určená alebo jej niet, stáva 
sa suma zodpovedajúca aktuálnej hodnote osobného účtu poručiteľa v doplnkovom dôchod
kovom sporení predmetom dedenia.
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• iné majetkové hodnoty (dematerializované cenné papiere, ovládateľné a uži
točné prírodné sily, a pod.);

• pasíva dedičstva, tzn. poručiteľove záväzky a dlhy (pohľadávky veriteľov po
ručiteľa) existujúce v čase smrti poručiteľa, okrem tých, ktoré smrťou poru
čiteľa zanikajú (§ 579 ods. 1 OZ).

Ku kategórii nevirtuálneho dedičstva patria aj mnohé ďalšie práva a povin
nosti súvisiace s predmetmi občianskoprávnych vzťahov (majetok) poručiteľa, 
pri ktorých je súvislosť s virtuálnym dedičstvom limitovaná, napríklad:

 – nehnuteľné veci (pozemky a stavby spojené so zemou pevným základom;  
§ 119 ods. 2 OZ);

 – byty a nebytové priestory (§ 118 ods. 2 OZ);
 – hnuteľné veci (§ 119 ods. 1 OZ);
 – živé zvieratá (§ 119 ods. 3 OZ);24 
 – spoluvlastnícky podiel na vyššie uvedených veciach a tieto veci po vyporia

daní bezpodielové ho spoluvlastníctva manželov (§ 136 ods. 1 OZ);
 – vecné práva k cudzej veci, záložné práva, zádržné práva, vecné bremená in 

rem (§ 151a a nasl. OZ);
 – vklady, vklady na vkladnej knižke, vkladové listy (§ 778 až § 787 OZ);
 – vklady na bežnom účte (§ 708 až 715 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný 

zákonník v znení neskorších predpisov; ďalej len „OBZ“);
 – cenné papiere podľa ustanovenia § 2 ods. 2 zákona č. 566/2001 Z. z. o cen

ných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (zákon o cenných papieroch; ďalej len „ZCP“) (§ 18 ods. 1 ZCP);

 – podnik a podiel v obchodnej spoločnosti (§ 91 OBZ; § 116 OBZ);
 – a ďalšie. 

2. Virtuálne dedičstvo 
Technologický rozvoj a s ním súvisiaca digitálna stopa jednotlivca, fyzic

kej osoby, je od začiatku 21. storočia enormná a neustále sa zväčšuje. V dô
sledku presunu značnej časti životov fyzických osôb do online prostredia, kto
rý bol ešte väčšmi urýchlený celosvetovou pandémiou COVID19, sa mení  

24 Živé zviera je z pohľadu konania o dedičstve potrebné považovať za hnuteľnú vec, ktorá má 
byť zahrnutá do majetku poručiteľa, (nevirtuálneho) dedičstva, avšak je potrebné prihliadať 
na osobitný význam a hodnotu zvieraťa ako živého tvora, ktorý je schopný vnímať vlastnými 
zmyslami, čo znamená, že dedičom zvieraťa by primárne nemal byť ktorýkoľvek z dedičov, ale 
ten z dedičov, ktorý má prípadne k danému zvieraťu vytvorený nejaký vzťah.
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aj štruktúra majetku fyzických osôb, ku ktorému je možné radiť čoraz viac iných 
majetkových hodnôt a práv, ktoré súvisia s týmto online – virtuálnym priesto
rom. 

Po smrti fyzickej osoby je potrebné rozhodnúť o ďalšom osude jej majetku, 
ktorý najčastejšie prechádza na dedičov poručiteľa. Obdobne je to aj v prípade 
majetku virtuálneho, či digitálneho. Majetok poručiteľa tvorený nehmotnými 
statkami, právami a inými majetkovými hodnotami nachádzajúcimi sa v online 
svete, ku ktorému mal v momente smrti poručiteľ práva, je spôsobilým pred
metom dedenia, a preto je tak k nemu v rámci konania o dedičstve potrebné aj 
pristupovať a tento majetok explicitne prejednať.

S virtuálnym dedičstvom sa ale spájajú viaceré praktické problémy, pričom 
poukázať možno napr. na zabezpečenie prístupu k takémuto majetku. Keďže 
tento sa nachádza vo virtuálnom priestore, resp. maximálne v osobných elek
tronických zariadeniach poručiteľa, zväčša je chránený prístupovými obmedze
niami, na ktoré dedičia nemusia mať oprávnenia. Rovnako je potrebné brať 
do úvahy to, že v mnohých prípadoch ide o majetok, ktorý je spravovaný, či 
evidovaný nadnárodnými spoločnosťami, ktoré samotné rôznym spôsobom 
upravujú pravidlá prístupu k tomuto majetku, čo môže pri prípadnom prejed
naní takéhoto majetku v konaní o dedičstve spôsobiť problémy s praktickou 
vymožiteľnosťou uznesenia o dedičstve. V konečnom dôsledku sa tak virtuálne 
dedičstvo poručiteľa môže z týchto dôvodov stať už navždy nedostupným. Pre 
účely tohto článku v nasledujúcich riadkoch budeme prevažne abstrahovať od 
týchto praktických problémov, s cieľom poukázať predovšetkým na jednotlivé 
predmety virtuálneho majetku poručiteľa a vyhodnotenie ich potenciálneho 
zahrnutia do virtuálneho dedičstva.

2.1 Virtuálne práva a povinnosti, ktoré smrťou poručiteľa zanikajú
Do virtuálneho „dedičstva“ po poručiteľovi nebudú patriť tie práva a po

vinnosti poručiteľa, ktoré smrťou poručiteľa zanikajú, a to z dôvodu, že ide  
o práva a povinnosti výlučne osobnej povahy, preto ich nie je potrebné v konaní 
o dedičstve prejednať. 

K uvedeným právam možno radiť predovšetkým práva k hodnotám, ktoré 
súvisia s ochranou osobnosti poručiteľa. Ustanovenie § 11 Občianskeho zákon
níka obsahuje len demonštratívny výpočet hodnôt chránených zákonom. Prí
stup, resp. disponovanie s niektorými z týchto „informácií“ o poručiteľovi, ktoré 
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sú predmetom práv ochrany osobnosti, sú regulované osobitnými predpismi.25 
V súvislosti s virtuálnym priestorom možno poukázať najmä na nasledujúce:
• Digitálna korešpondencia osobnej povahy. Elektronická emailová texto

vá komunikácia, komunikácia prostredníctvom krátkych textových správ 
(sms), či ďalších služieb poskytujúcich možnosť textovej komunikácie 
(WhatsApp, Messenger, Viber, MS Teams, Skype, a mnohé ďalšie). 

• Digitálna obrazová, zvuková, a obrazovo-zvuková korešpondencia. Elek
tronická emailová komunikácia obsahujúca digitálne prílohy, ďalej komu
nikácia prostredníctvom obrazových správ (mms), či ďalších služieb po
skytujúcich možnosť komunikácie prostredníctvom obrazu, zvuku a videí 
(WhatsApp, Messenger, Viber, a mnohé ďalšie).

• Digitálne informácie o poručiteľovi. Akékoľvek informácie o poručiteľovi 
ako fyzickej osobe, ktoré sa týkajú najmä jeho života a zdravia, občianskej cti 
a ľudskej dôstojnosti, taktiež súkromia, rodinného života, mena a priezviska. 
K takýmto údajom môžu patriť rôznorodé informácie o zdravotnom stave 
poručiteľa (napr. lekárske záznamy, údaje zo smart hodiniek), identifikačné 
údaje poručiteľa (odtlačky prstov, sken tváre), informácie o súkromí poruči
teľa (lokalizačné údaje zariadení, nákupná história, užívateľské preferencie, 
a pod.), a mnohé ďalšie informácie, ktoré sú súčasťou väčšiny moderných 
zariadení (mobilné telefóny, notebooky, smarthodinky, a pod.).

• Digitálny obsah na účtoch sociálnych médií. K takémuto obsahu je mož
né radiť tzv. „statusy“, vrátane komentárov, rovnako tak zdieľané fotogra
fie, či videá zachytávajúce prejavy osobnej povahy zverejnené vo virtuál
nom priestore prostredníctvom sociálnych médií (LinkedIn, Facebook,  
Instagram, TikTok, a pod.). 

• Digitálne prejavy osobnej povahy poručiteľa uložené na cloud serveroch. 
K uvedenej kategórii budú patriť tie prejavy osobnej povahy – fotografie,  
videá, a  ďalšie informácie, na ktoré sa vzťahuje ochrana osobnosti po
ručiteľa, ktoré nie sú zverejnené, ale poručiteľ si ich uložil (cielene alebo 
auto matizovaným uložením prostredníctvom používaného zariadenia)  

25 Poukázať možno napr. na Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. aprí
la 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto 
údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), zákon 
č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej 
starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a pod.
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v  elektronickom formáte na serveri poskytovateľa cloudových služieb  
(iCloud, Google drive, One Drive, a pod.).

Následne možno do kategórie práv a povinností súvisiacich s virtuálnym 
priestorom, ktoré smrťou poručiteľa zanikajú radiť výhradné osobnostné práva 
autora podľa ustanovenia § 18 Autorského zákona a výhradné osobnostné práva 
výkonného umelca podľa ustanovenia § 96 Autorského zákona, ktoré smrťou 
taktiež zanikajú, a to najmä vo vzťahu k:
• Digitálnym autorským dielam. Literárne diela, ale aj akékoľvek iné ume

lecké diela v elektronickej podobe, existujúce vo virtuálnom svete (virtuálne 
obrazy, avatary, alter egá vo virtuálne realite, scenérie v počítačových hrách, 
a pod.), vrátane počítačových programov, zdrojových kódov, atď.

• Umeleckým výkonom vo virtuálnom priestore. Umelecký výkon výkon
ného umelca (poručiteľa) vo virtuálnom priestore môže predstavovať obra
zový, zvukový, zvukovoobrazový záznam tohto výkonu, ktorý je dostupný 
vo virtuálnom prostredí, a to či už prostredníctvom sociálnych médií (In
stagram, TikTok) alebo streamovacích služieb (YouTube, Netflix, Spotify), 
a pod.

Smrťou poručiteľa taktiež zanikajú práva a povinnosti vyplývajúce zo záväz
kov osobnej povahy (§ 579 OZ), ktoré poručiteľovi vyplývali zo zmlúv vo vzťa
hu k virtuálnemu priestoru. Môže ísť napríklad o rôzne povinnosti na základe 
zmluvy o spolupráci (niečo osobne vykonať ako hráč v počítačovej hre), a pod. 
V mnohých prípadoch sú však aj mnohé užívateľské účty (nielen sociálnych 
médií) spojené výlučne na konkrétnu fyzickú osobu, poručiteľa (viď bod 2.3 
príspevku).

2.2  Virtuálne práva a povinnosti prechádzajúce na právnych nástupcov 
inak než dedením
Žiaden z právnych predpisov neupravuje explicitne tie práva a povinnosti 

poručiteľa, ktoré súvisia s virtuálnym, či digitálnym dedičstvom, ktoré by smr
ťou poručiteľa nezanikali, no zároveň by prechádzali na právnych nástupcov 
poručiteľa priamo ex lege. Z uvedeného dôvodu je preto potrebné analogicky 
k štandardným právam a povinnostiam prechádzajúcim na právnych nástupcov 
zákonom (viď časť 1.2. tohto príspevku) použiť túto právnu úpravu aj na tie prá
va a povinnosti, ktoré s virtuálnym „dedičstvom“ poručiteľa súvisia.
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Pôjde predovšetkým o tie virtuálne (digitálne) práva a povinnosti, ktoré sú 
uvedené v časti 2.1. tohto príspevku, vo vzťahu ku ktorým síce dochádza k zá
niku, vzhľadom na ich osobný charakter, ale v prípade ktorých vzniká právo na 
postmortálnu ochranu.

Uvedené sa bude vzťahovať tak na postmortálnu ochranu osobnosti poru
čiteľa, digitálnych prejavov osobnej povahy (§ 11 OZ), ktorá ex lege prechádza 
ako originárne právo na manžela a deti poručiteľa, resp. ak ich niet tak rodičov 
poručiteľa (§ 15 OZ), ako aj na postmortálnu ochrany výhradných osobnost
ných práv autora digitálnych (virtuálnych) diel (§ 18 Autorského zákona) a vý
hradných osobnostných práv výkonného umelca vo virtuálnom prostredí (§ 96 
Autorského zákona), ktorá ex lege (§ 64 Autorského zákona) patrí ktorejkoľvek 
autorovi, výkonnému umelcovi (poručiteľovi) blízkej osobe, dedičovi a prísluš
nej profesijnej komore alebo príslušnej právnickej osobe združujúcej autorov.

2.3  Virtuálne práva a povinnosti prechádzajúce na dedičov univerzálnou 
sukcesiou
Do virtuálneho (digitálneho) dedičstva po poručiteľovi patria tie práva a po

vinnosti poručiteľa súvisiace s predmetmi občianskoprávnych vzťahov (majet
kom) poručiteľa, ktoré smrťou poručiteľa nezanikajú, ale na základe univerzál
nej sukcesie prechádzajú na právnych nástupcov – dedičov, poručiteľa, a ktoré 
sa nachádzajú vo virtuálnom priestore.

Hardvér. Výpočet virtuálneho dedičstva poručiteľa je nevyhnutné začať 
neštandardne, a síce „nevirtuálnym“ hardvérom, teda všetkými zariadeniami 
umožňujúcimi prístup k virtuálnemu dedičstvu. Hardvérom rozumieme nie
len počítače poručiteľa, ale aj pevné disky (či už externé alebo zabudované), 
optické disky, USB flash disky, tablety, mobilné telefóny, smartfóny, digitálne 
hudobné prehrávače, elektronické čítačky, digitálne fotoaparáty, a všetky ďalšie 
digitálne zariadenia, ktoré môžu obsahovať „majetok“ poručiteľa. V uvedených 
prípadoch ide síce o hnuteľné veci podľa ustanovenia § 118 ods. 1 Občianske
ho zákonníka, ktoré sú predmetom „nevirtuálneho“ dedičstva po poručiteľo
vi, a v rámci konania o dedičstve sú zahŕňané do pozostalosti častokrát ako 
masa hnuteľných vecí poručiteľa, ktorá pripadne niektorému z dedičov. Uve
dený prístup však nie je možné považovať za adekvátny, nie z pohľadu har
dvéru ako individuálne určenej hnuteľnej veci, ale z dôvodu, že práve tento 
hardvér je zároveň nositeľom (hmotným substrátom), na ktorom sú tieto infor
mácie, dokumenty predstavujúce ďalšie hodnoty majetku poručiteľa uložené  
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(napr. elektronické knihy, súbory zakúpenej hudby, a pod.), a preto ich je po
trebné posudzovať individuálne, keďže tieto môžu predstavovať aj nemalé ma
jetkové hodnoty (napr. rukopis nevydaného literárneho diela, a pod.).

Užívateľské kontá poručiteľa. K užívateľským kontám poručiteľa je po
trebné radiť široké spektrum zmluvných vzťahov poručiteľa s poskytovateľmi 
digitálnych služieb, na základe ktorých boli poručiteľovi vytvorené užívateľ
ské kontá zabezpečujúce poručiteľovi prístup k službám vo virtuálnom, resp. 
online prostredí. Ide o emailové kontá (Gmail, Yahoo), účty ďalších poskyto
vateľov komunikačných služieb (Skype, Microsoft Teams, Zoom), užívateľské 
kontá sociálnych médií (LinkedIn, Facebook, Instagram, TikTok), kontá po
skytovateľov cloudových služieb (iCloud, Google drive, One Drive, Flickr), on
line obchodov (eBay, Amazon), užívateľské kontá poskytovateľov finančných 
služieb (PayPal, Revolut), prepravných služieb (Bolt, Uber), ubytovacích slu
žieb (Booking, Airbnb), či poskytovateľov streamovacích služieb (Netflix, Dis
ney+, Spotify, HBO), a mnohé ďalšie. I keď v prípade dedenia možno hovoriť 
o univerzálnej sukcesii, a  teda dedičia poručiteľa vstupujú do všetkých práv 
a povinností poručiteľa, vrátane tých práv a povinností, ktoré poručiteľovi vy
plývajú zo zmlúv uzatvorených s poskytovateľmi vyššie uvedených služieb, nie 
vždy je tieto zmluvné vzťahy možné prejednať ako súčasť dedičstva. Užívateľ
ské kontá poručiteľa ako predmet virtuálneho dedičstva sú problematickými 
minimálne z dvoch dôvodov. Prvým, praktickým dôvodom, je prístup k tým
to užívateľským kontám, ktorý je vo väčšine prípadov chránený prístupovými 
údajmi (prihlasovacím menom, heslom). Pokiaľ dedičia nedisponujú informá
ciou o prístupových údajoch, tieto sa stávajú prakticky nedosiahnuteľnými, a to 
vrátane iných majetkových hodnôt, ktoré sa na týchto užívateľských účtoch vo 
virtuálnom prostredí môžu nachádzať. Neprístupnosť týchto aktív dedičstva sa 
zvýrazňuje aj medzinárodnoprávnym kontextom, keďže väčšina poskytovate
ľov relevantných služieb sú subjekty podliehajúce zahraničným jurisdikciám. 
Druhým, právnym dôvodom, je spôsob pohľadu jednotlivých poskytovateľov 
na uzatvárané zmluvy a súvisiace užívateľské kontá, ktoré v mnohých prípadoch 
považujú za viazané výlučne len na konkrétnu fyzickú osobu, pričom znemož
ňujú prevoditeľnosť (a tým aj prechod) práv a povinností súvisiacich s užívateľ
ským kontom. V uvedenej rovine je preto namieste (vyplývajúc zo zmluvného 
vzťahu) považovať záväzok vytvoriť užívateľské konto ako záväzok, ktorý je pl
nením obmedzeným na osobu veriteľa (osobnou pohľadávkou), ktoré v zmys
le ustanovenia § 579 ods. 2 OZ smrťou poručiteľa zaniká, a teda nemôže byť 
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predmetom „virtuálneho“ dedičstva. V uvedenom kontexte by bolo potrebné 
analyzovať jednotlivé obchodné podmienky poskytovateľov uvádzaných služieb, 
na čo však v tomto príspevku nie je priestor. Pripodobnením „reálnemu“ svetu 
však možno konštatovať, že predmetom dedenia nie je prístup k samotnému 
účtu, ale samotný obsah týchto účtov, pre nakladanie s ktorým je nevyhnutné 
mať ale tento prístup zabezpečený; obdobne ako napr. pri vklade na bežnom 
účte nie je predmetom dedenia prístup k tomuto účtu, ale samotný vklad, resp. 
právo na výplatu zostatku na tomto bankovom účte. Obdobne tak pri virtuál
nom dedičstve, na dedičov prechádzajú len nároky vyplývajúce zo zániku užíva
teľského konta (výplata zostatkov, a pod.), nie samotné užívateľské konto.

Digitálne majetkové hodnoty na hardvéri. Ako bolo uvedené vyššie, na 
hardvéri vo vlastníctve poručiteľa sa môže nachádzať množstvo elektronických 
dokumentov predstavujúcich „virtuálny“ alebo digitálny majetok poručiteľa, 
ktorý poručiteľ nadobudol počas života a bol jeho vlastníkom k momentu smrti. 
Hodnota tohto majetku je v mnohých prípadoch oceniteľná peniazmi. Môže 
pritom ísť nielen o elektronické knihy, hudobné súbory, fotografie, videá, ale 
aj rôzne počítačové programy, a mnohé ďalšie. Tieto iné majetkové hodnoty by 
podľa nášho názoru mali byť samostatným predmetom dedičstva, oddeleným 
od hardvéru, na ktorom sa nachádzajú. Problematickým v tomto prípade môže 
byť, ak je hardvér chránený prístupovým kódom, o ktorom dedičia nemajú ve
domosť, v dôsledku čoho nebudú môcť virtuálne dedičstvo po poručiteľovi uží
vať (nemajúc na mysli hardvér, ktorý po obnovení systémových nastavení môže 
byť používaný novým užívateľom – dedičom).

Digitálne majetkové hodnoty na cloudovom úložisku a v online pro-
stredí. Rovnako ako na hardvér vo vlastníctve poručiteľa, poručiteľ môže ulo
žiť digitálne (elektronické) dokumenty aj prostredníctvom cloudového úložis
ka, tzn. na serveroch poskytovateľa cloudových služieb (iCloud, Google drive, 
One Drive), prípadne v inom online prostredí (emailové konto, sociálne médiá, 
a pod.). Obdobne ako v predchádzajúcom prípade, ide v prípade uvedených 
elektronických dokumentov o  iné majetkové hodnoty vo vlastníctve poruči
teľa, ktoré majú byť predmetom virtuálneho dedičstva po poručiteľovi a ako 
také smrťou poručiteľa vlastníctvo k nim prechádza na dedičov poručiteľa. Na 
rozdiel od digitálnych majetkových hodnôt na hardvéri poručiteľa, v tomto prí
pade je takmer isté, že predpokladom prístupu k tomuto virtuálnemu majetku 
bude potrebná znalosť dedičov o prístupových údajoch k užívateľským účtom  
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poručiteľa, prípadne spolupráca poskytovateľa digitálnych služieb. Limitovaný 
prístup k týmto účtom môže viesť k nedostupnosti a nemožnosti užívať di
gitálne majetkové hodnoty poručiteľa, ktoré sú v tomto virtuálnom prostredí 
uložené.

Digitálne umelecké diela. V spojení s predchádzajúcou kategóriou je vhod
né spomenúť relatívne novú formu umeleckých diel. Ide o tzv. NFT digitálne 
diela (z angl. non-fungible token), pričom vlastníctvo NFT je spojené zväčša s li
cenciou na používanie takto prepojeného digitálneho diela (prípadne iného ak
tíva). Pokiaľ je poručiteľ vlastníkom (nie nevyhnutne autorom) takejto licencie 
k momentu smrti, sú tieto virtuálne diela spôsobilým predmetom virtuálneho 
dedičstva (opätovne s dôvetkom, že predpokladom ich užívania je zanechanie 
prístupových údajov k takýmto dielam poručiteľom).

Majetkové práva k virtuálnym dielam a k umeleckým výkonom poru-
čiteľa. Majetkové práva, vrátane pohľadávok vzniknutých z majetkových práv, 
k virtuálnym (digitálnym) dielam poručiteľa (digitálne obrazy, fotografie, digi
tálne hudobné nahrávky, digitálne literárne diela, počítačové programy, a pod.) 
smrťou poručiteľa nezanikajú a sú predmetom „virtuálneho“ dedičstva (§ 20 
ods. 3 Autorského zákona), ktoré je potrebné prejednať v konaní o dedičstve. 
Rovnako tak sú predmetom virtuálneho dedičstva aj majetkové práva k umelec
kým výkonom poručiteľa (§ 98 ods. 3 Autorského zákona), ktoré sú zachytené 
napr. prostredníctvom obrazového, zvukového, či zvukovoobrazového zázna
mu v online prostredí.26

Aktíva na virtuálnych majetkových účtoch. Významne narastajúcu časť 
aktív patriacich do poručiteľovho majetku, ktorých zohľadnenie v dedičskom 
konaní je nevyhnutné, predstavujú digitálne aktíva poručiteľa, ktoré má poru
čiteľ deponované u iných než „tradičných“ poskytovateľov finančných služieb.27 
Ide najmä o poskytovateľov rôznych virtuálnych peňaženiek (PayPal, Coinbase), 
virtuálnych bánk (Revolut), či rôznych platforiem online investovania (XTB, 
eToro). Predmetom takéhoto virtuálneho dedičstva budú okrem zostatkov 

26 viď časť 2.1. tohto príspevku
27 Majúc na mysli predovšetkým zahraničných poskytovateľov predmetných služieb, ktorí nie 

sú subjektmi podliehajúcimi dohľadu vykonávaného Národnou bankou Slovenska (zákon  
č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom v znení neskorších prepdisov), a teda subjektom, 
na ktorý sa vzťahujú slovenské právne predpisy ako napr. zákon č. 266/2005 Z. z. o ochrane spo
trebiteľa pri finančných službách na diaľku v znení neskorších predpisov, zákon č. 492/2009 Z. z.  
o platobných službách v znení neskorších predpisov, zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách v znení 
neskorších predpisov, a mnohé ďalšie. 
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predmetných účtov vyjadrených v štandardných menách aj rôzne kryptoaktíva 
(Bitcoin, Ethereum), ktoré budú predstavovať taktiež inú majetkovú hodnotu, 
ktorá smrťou poručiteľa prechádza ex lege na dedičov. Postup pri zahrnutí pred
metných aktív do dedičstva po poručiteľovi je identický štandardným vkladom 
na (bežných, vkladových, investičných) účtoch poručiteľa s už v predchádzajú
cich bodoch naznačenými praktickými problémami.

Aktíva z virtuálnych hazardných hier a stávok. Účty poručiteľa, vrátane 
majetkových hodnôt, vkladov a výhier, ktoré sa na týchto účtoch nachádza
jú, a ktoré sú potrebné pre účasť hráča (poručiteľa) na hazardnej hre. Účty sú 
zriaďované spoločnosťami prevádzkujúcimi hazardné hry a stávky. V sloven
skom právnom prostredí sú tieto regulované zákonom č. 30/2019 Z. z. o ha
zardných hrách v znení neskorších predpisov, ktorý však bližšie neustanovuje 
pravidlá právneho nástupníctva pri týchto kontách. Hráčske kontá (Tipos, Niké, 
Fortuna) vznikajú na základe zmluvy medzi poskytovateľom služby a hráčom, 
pričom ich existencia je viazaná spravidla len na osobu poručiteľa a jeho smr
ťou zaniká (obdobne iným užívateľským účtom). Majetkové hodnoty – aktíva, 
z hráčskeho konta vyplývajúce, resp. nárok na vyplatenie zostatku hráčskeho 
účtu bude predmetom dedičstva. Väčším praktickým problémom vymožiteľ
nosti môžu byť neregulovaný, či zahraničný poskytovatelia týchto služieb, no 
z pohľadu dedičského práva, nie je dôvod na odlišný záver.

Virtuálne peniaze a kredity. Medzi aktíva poručiteľa možno radiť aj rôzne 
virtuálne peniaze, či už vo forme kreditov, rôznych vernostných (zľavových) 
programov, a pod., ktoré sú súčasťou zmluvného vzťahu poručiteľa s poskytova
teľom týchto virtuálnych odmien pri poskytovaní najrôznejších druhov služieb 
[predaj tovaru (eBay, Amazon), prepravné služby (Bolt, Uber), doručovateľské 
služby (Wolt, Bistro.sk, Panda), ubytovacie služby (Booking, Airbnb), a mnohé 
ďalšie služby aj tzv. zdieľanej ekonomiky].

Virtuálne predmety vo videohrách. Obdobne predchádzajúcej kategórii, 
súčasťou vzťahu medzi hráčom (poručiteľom) a poskytovateľom hráčskeho 
konta, najčastejšie súvisiacich s prevádzkovaním rôznych online videohier je 
aj nadobúdanie rôznych aktív (virtuálneho majetku) s hraním videohier sú
visiacich. Takýmto virtuálnym majetkom môžu byť napríklad rôzne virtuálne 
predmety nevyhnutné pre online hranie videohry (napr. predmety vylepšujúce 
herné vlastnosti hráča, jeho virtuálnej postavy). Majetkové práva k virtuálnym 
predmetom (majetku) môžu byť nadobudnuté či už prostredníctvom builtin 
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nákupov v  rámci videohry alebo môžu byť nadobúdané na základe plnenia  
videohrou stanovených úloh, a pod. Z pohľadu virtuálneho dedičstva je dôle
žitým, že tieto virtuálne predmety častokrát predstavujú hodnotu oceniteľnú 
peniazmi aj v „reálnom“ svete (výnimočnými nie sú prípady hodnôt týchto 
predmetov aj v  tisícoch eur). Predpokladom pre to, aby virtuálne predmety 
mali aj reálnu hodnotu je, aby boli spôsobilým predmetom občianskoprávnych 
vzťahov, s ktorým môže hráč (poručiteľ) disponovať. Pokiaľ ide o takéto virtuál
ne predmety, budú predstavovať inú majetkovú hodnotu v zmysle ustanovenia  
§ 118 Občianskeho zákonníka a ako také budú predmetom prechodu práv k nim 
na dedičov poručiteľa, a preto nevyhnutnou súčasťou virtuálneho dedičstva.

Domény. Domény druhej úrovne, s koncovkou „.sk“, evidované v centrál
nom registri domén spravuje spoločnosť SKNIC, a.s., ktorá je výhradnou re
gistračnou autoritou pre doménu najvyššej úrovne „.sk“. V prípade domény 
možno hovoriť o inej majetkovej hodnote, ktorá je v držbe poručiteľa, rovnako 
tak obsah, ktorý sa na nej nachádza je majetkom poručiteľa. Práva k doméne 
sú predmetom dedičstva a prechádzajú na dedičov okamihom smrti poručiteľa. 
Pravidlá registračnej autority reflektujú možnosť prevodu domény na iného po
užívateľa  držiteľa, po predložení „relevantnej právne použiteľnej dokumentácie“, 
uznesenia o dedičstve, na základe ktorého prevedie doménu na nového držite
ľa.28 Samozrejme v prípade virtuálneho dedičstva nemusí ísť len o doménové 
mená slovenskej úrovne, ale o rôzne medzinárodné ekvivalenty, ktoré by taktiež 
mali byť predmetom dedičstva.

Záver

Dedenie je inštitútom, ktorý existuje po stáročia a s najväčšou pravdepo
dobnosťou mnohé stáročia bude naďalej jestvovať. Prispôsobuje sa len jeho ob
sah, jednotlivé inštitúty, okrem iného aj z dôvodov zmien v predmetoch, ktoré 
predstavujú majetok poručiteľa, ktorý by mal byť predmetom dedenia. Výzvou 
prelomu 20. a 21. storočia je značné rozšírenie týchto predmetom o tzv. virtuál
ny (digitálny) majetok poručiteľa, ktorý úž v súčasnosti predstavuje významné 
majetkové hodnoty, ktoré je v rámci konania o dedičstve potrebné prejednať. 
Zároveň je možné očakávať, že v budúcnosti sa bude významnosť a ekonomická 

28 viď bod 4. 3. Pravidiel poskytovania domén v doméne najvyššej úrovne.sk [cit. 10. 11. 2022]. 
Dostupné online: https://sknic.sk/wpcontent/uploads/dokumenty/Pravidla_2019_10_21_fi
nal.pdf
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hodnota týchto predmetov občianskoprávnych vzťahov, vzhľadom na techno
logický rozvoj a prehlbovanie prenosu ľudských životov do online prostredia, 
len zvyšovať.

Cieľom tohto príspevku bolo priniesť len exemplifikatívny výpočet jednotli
vých hodnôt, ktoré by mali (mohli) byť predmetom dedičstva s prepojením na 
virtuálny priestor, teda predmetom virtuálneho alebo digitálneho dedičstva po 
poručiteľovi a pomyselne otvoriť diskusiu o tejto téme, ktorá so sebou prináša 
aj množstvo praktických problémov.

Z pohľadu de lege ferenda sa však nateraz javí, že zákonodarcom (či už 
cielene alebo nie) zvolené zdržanie sa od legálnej definície pojmov „dedičstvo“  
a „majetok“ v právnom poriadku je v tomto prípade výhodou, pretože tak vy
vára priestor pre jeho širokú interpretáciu, vrátane možnosti do týchto pojmov 
involvovať aj moderné virtuálne a digitálne hodnoty a zahrnúť tieto nateraz 
menej štandardné formy majetku do dedičstva, virtuálneho dedičstva, po po
ručiteľovi. Zároveň aj pri ďalšom technologickom rozvoji a kreovaní nových 
foriem iných majetkových hodnôt, a pod. nebude právna úprava predstavovať 
limit pre prejednanie akéhokoľvek predmetu dedičstva.

Z formálneho hľadiska (z pohľadu konania o dedičstve) preto možno kon
štatovať, že nejestvuje rozdiel medzi virtuálnym a nevirtuálnym dedičstvom, 
aplikačným problémom je len častá absencia (ne)reflektovania virtuálneho ma
jetku v uzneseniach o dedičstve.
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Abstrakt:
Príspevok sa zaoberá otázkou započítania hodnoty daru na dedičský podiel 

dediča v prípadoch, kedy poručiteľ za svojho života daroval dedičovi zo zákona 
alebo zo závetu vec určitej hodnoty. Konkrétne sa zameriava na problematiku 
určovania momentu, ku ktorému sa má posúdiť hodnota daru. Príspevok sa tak
tiež venuje otázke obligatórnosti započítanie daru v prípade dedenia zo závetu 
a úvahám de lege ferenda.

Kľúčové slová:  dedenie zo zákona, dedenie zo závetu, dedič, kolácia, hodnota 
daru, Občiansky zákonník

Abstract:
The article deals with the question of counting the value of the donation 

to the heir‘s inheritance share in cases when the testator during his lifetime 
donated the testamentary or statutory heir a gift of a certain value. The article 
also deals with the question of the mandatory inclusion of a gift in the case of 
intestate succesion and considerations of de lege ferenda.

Key words:  intestate succession, testate succesion, heir, collation, value of the 
gift, Civil Code

Úvod
Kolácia, t. j. započítanie daru na dedičský podiel dediča v prípadoch, kedy 

dedič za života poručiteľa bezodplatne dostal od poručiteľa dar, nepredstavuje 
v našom právnom poriadku inštitút, ktorý by sme mohli označiť za nový. Za
počítanie, hoci v inej podobe upravoval tak Občiansky zákonník z roku 19501, 
ako aj súčasne platný zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník (ďalej aj ako 

„OZ“) s účinnosťou od 01.07.1969. 

1 Zákon č. 141/1950 Zb.
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Právna úprava kolácie je obsiahnutá v jednom jedinom ustanovení OZ, a to 
v ustanovení § 484. Uvedené ustanovenie sa venuje inštitútu kolácie vo svojej 
druhej a tretej vete, kým prvá veta ustanovenia generálne pojednáva o povin
nosti súdu potvrdiť nadobudnutie dedičstva podľa dedičských podielov v prí
padoch, kedy sa nevyporiadajú medzi sebou dedičia vo forme dedičskej dohody 
(§ 482 ods. 1 OZ). Zmysel samotnej kolácie spočíva najmä v ochrane dedičov 
pred neopodstatneným zvýhodnením iného dediča, ktorý od poručiteľa za jeho 
života dostal bezodplatne určitú majetkovú hodnotu, ktorá by inak bola pred
metom dedenia. Ani ochrana dedičov prostredníctvom inštitútu kolácie však 
nemôže byť bezbrehá, preto zákon ustanovuje, že na obvyklé darovanie nemož
no prihliadať.

Ustanovenie § 484 OZ teda vo svojej druhej a tretej vete dáva odpoveď na 
otázku, kedy a za akých podmienok dochádza k započítaniu daru na dedičský 
podiel dediča. Druhá veta § 484 OZ sa v súlade s jej hypotézou uplatní na dede
nie zo zákona, tretia veta tohto ustanovenia na dedenie zo závetu. 

Cieľom tohto príspevku je zistiť, či je súd povinný vykonať koláciu tak  
v prípade dedenia zo zákona, ako aj pri dedení zo závetu, a tiež ponúknuť mož
né odpovede na otázku, ku ktorému momentu sa má posudzovať hodnota veci 
ako predmetu daru, ktorá sa započítava podľa § 484 OZ do dedičského podielu 
obdarovaného dediča. 

1. Obligatórnosť vykonania kolácie 
Normatívny text ustanovenia § 484 OZ okrem podmienok započítania upra

vuje aj subjekt, ktorý je oprávnený realizovať započítanie a taktiež aj (ne)obliga
tórnosť vykonania takéhoto započítania. Z uvedeného ustanovenia jednoznač
ne vyplýva, že subjektom oprávneným na realizáciu započítania je súd. 

Čo sa týka otázky (ne)obligatórnosti vykonania započítania, je potrebné roz
lišovať medzi dedením zo zákona a zo závetu. Vo vzťahu k dedeniu zo zákona 
je z 2. vety ustanovenia § 484 OZ2, najmä zo slovného spojenia „sa dedičovi 
do jeho podielu započíta“, zrejmé, že súd musí vykonať započítanie obliga-
tórne. Súd nedisponuje voľnou úvahou vo vzťahu k tomu, či započítanie vykoná 
alebo nie. Pri dedení zo zákona je teda súd povinný vykonať započítanie vždy, ak 
zákonný dedič dostal bezodplatne od poručiteľa dar, ktorý nespadá do kategórie  

2 „Pri dedení zo zákona sa dedičovi do jeho podielu započíta to, čo za života poručiteľa od neho 
bezplatne dostal, pokiaľ nejde o obvyklé darovania; ak ide o dediča uvedeného v ustanovení § 473 
ods. 2, započíta sa okrem toho aj to, čo od poručiteľa bezplatne dostal dedičov predok.“
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„obvyklého darovania“. K rovnakému názoru dospela taktiež právna teória3 aj 
rozhodovacia prax súdov4. Súd započítanie bude musieť vykonať ex offo bez 
akéhokoľvek návrhu ak zistí, že zákonný dedič za života poručiteľa dostal od 
poručiteľa dar, ktorý nespadá do kategórie obvyklého darovania. 

Pri dedení zo závetu je určujúce znenie 3. vety ustanovenie § 484 OZ5.  
V tomto prípade už zákonodarca nepristúpil k použitiu formulácie „sa zapo
číta to“, ako je tomu pri zákonnom dedení, ale operuje so slovným spojením 
„treba započítať to“. Je preto možné povedať, že v prípade dedenia zo závetu nie 
je súd povinný vykonávať započítanie? V literatúre aj v judikatúre sa spravidla 
povinnosť vykonať zápočet, ako bolo uvedené vyššie, výslovne uvádza len pri 
dedení zo zákona. Vo vzťahu k dedeniu zo závetu sa obligatórnosť vykonania 
započítania nezdôrazňuje tak jednoznačne, ako je to pri dedení zo zákona. Ba
janková uvádza, že „povinnosť uskutočniť započítanie je rozdielne upravená pri 
dedení zo zákona a zo závetu. Pri dedení zo zákona sa započítanie musí vykonať 
obligatórne a voči všetkým dedičom. Pri dedení zo závetu len za predpokladu, že 
na to dal poručiteľ výslovný príkaz, alebo ak by inak obdarovaný dedič bol oproti 
neopomenuteľnému dedičovi neodôvodnene zvýhodnený.“6 

Obdobný názor prezentovali aj Fekete7 alebo Valová8. Ani uvedení autori 
výslovne nespochybňujú v súvislosti s dedením zo závetu povinnosť súdu vy
konať zápočet, z nejakého dôvodu však rozlišujú medzi započítaním v prípa
de dedenia zo zákona a dedenia zo závetu. Práve jedine pri dedení zo zákona 
upozorňujú na obligatórnosť vykonania započítania. Samozrejme, podmienky 

3 Pozri napríklad BAJÁNKOVÁ, J. in ŠTEVČEK, M., DULAK, A., BAJÁNKOVÁ, J., FEČÍK, 
M., SEDLAČKO, F., TOMAŠOVIČ, M. a kol. Občiansky zákonník II. § 451 ‒ 880. 2. vydanie. 
Komentár. Praha: C. H. Beck, 2019, s. 1822 alebo FEKETE, I. Občiansky zákonník. (Dedenie, 
Záväzkové právo – všeobecná časť). Veľký komentár, 3. zväzok. 2. vyd. Bratislava : Eurokódex, 
2015, s. 241., prípadne LAZAR, J. a kol. Občianske právo hmotné 1. Bratislava: Iuris Libris,  
s. 703.

4 Pozri napríklad uznesenie Najvyššieho súdu SR z 26.07.2018, sp. zn. 3 Cdo 40/2017 alebo uzne
senie Najvyššieho súdu SR z 22.03.2012, sp. zn. 4 Cdo 130/2011.

5 „Pri dedení zo závetu treba toto započítanie urobiť, ak na to dal poručiteľ príkaz alebo ak by inak 
obdarovaný dedič bol oproti dedičovi uvedenému v ustanovení § 479 neodôvodnene zvýhodnený.“

6 BAJÁNKOVÁ, J. in ŠTEVČEK, M., DULAK, A., BAJÁNKOVÁ, J., FEČÍK, M., SEDLAČKO, 
F., TOMAŠOVIČ, M. a kol. Občiansky zákonník II. § 451 ‒ 880. 2. vydanie. Komentár. Praha:  
C. H. Beck, 2019, s. 1822

7 FEKETE, I. Občiansky zákonník. (Dedenie, Záväzkové právo – všeobecná časť). Veľký komentár, 
3. zväzok. 2. vyd. Bratislava : Eurokódex, 2015, s. 241. 

8 LAZAR, J. a kol. Občianske právo hmotné 1. Bratislava: Iuris Libris, s. 703.
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započítania sú pri zákonnom dedení iné, ako pri závetnom, toto by však nemalo 
mať vplyv na povinnosť súdu realizovať započítanie.9 Fekete napríklad zastáva 
názor, že: „zatiaľ čo pri dedení zo zákona je potrebné vykonať zápočet vždy, pri 
dedení zo závetu má tento postup miesto len v dvoch prípadoch: a) ak to poručiteľ 
v závete výslovne prikázal a b) ak by inak obdarovaný dedič bol oproti neopome-
nuteľnému dedičovi uvedenému v § 479 OZ neodôvodnene zvýhodnený.“10 Je zrej
mé, že pod pojmom „vždy“ myslí Fekete prípady, kedy zákonný dedič za života 
bezodplatne dostal od poručiteľa dar nie obvyklého charakteru. 

Avšak prečo potom nemožno povedať, že pri dedení zo závetu je rovnako 
potrebné vykonať zápočet vždy, ak na to dal poručiteľ príkaz alebo ak by inak 
obdarovaný dedič bol oproti dedičovi uvedenému v ustanovení § 479 neodô
vodnene zvýhodnený? Takéto rozlišovanie podľa nášho názoru nemá opod
statnenie, keďže aj v prípade dedenia zo závetu je súd povinný uskutočniť za
počítanie vždy, ak sú na to splnené podmienky stanovené v 3. vete ustanovenia  
§ 484 OZ a rovnako, pri dedení zo zákona sa musí započítanie uskutočniť, ak sú 
na to splnené podmienky v 2. vete ustanovenia § 484 OZ. Aj z účelu inštitútu 
kolácie, ktorý primárne sleduje vyrovnanie majetkových prospechov jednotli
vých dedičov, ktorý pochádza z majetku poručiteľa v dobe jeho života, ako aj  
v dobe jeho smrti11 vyplýva, že súd (a ani zákonodarca) by nemal zvýhodňo-
vať závetných dedičov spôsobom, že pri dedení zo zákona bude súd povin-
ný vykonať započítanie, avšak pri dedení zo závetu, aj keď sú na to splnené 
zákonné podmienky, započítanie nejakého dôvodu nevykoná. K rovnakému 
záveru dospel aj Krajčo12, ktorý na rozdiel od spomenutých autorov výslovne 
uvádza, že: „ak sú však splnené predpoklady pre započítanie, súd má povinnosť 
uskutočniť započítanie aj v prípade závetných dedičov“.13 

9 K podmienkam započítania bližšie pozri napríklad uznesenie Najvyššieho súdu ČR z 21. 03.  
2013, sp. zn. 21 Cdo 3826/2011 alebo uznesenie Najvyššieho súdu ČR z 25.10.2012, sp. zn.  
21 Cdo 3977/2010. 

10 FEKETE, I. Občiansky zákonník. (Dedenie, Záväzkové právo – všeobecná časť). Veľký komentár, 
3. zväzok. 2. vyd. Bratislava : Eurokódex, 2015, s. 241.

11 Pozri napríklad rozsudok Krajského súdu v Trenčíne z 21.05.2018, sp. zn. 27Co/179/2017.
12 Pre úplnosť však treba uviesť, že rovnako ako Fekete prezentoval názor, že v prípade dedenia 

zo zákona treba započítanie uskutočniť vždy, kým pri dedení zo závetu len za zákonom stano
vených podmienok.

13 KRAJČO, J. Občiansky zákonník pre prax (komentár) III., Judikatúra NS SR, NS ČCR, ESD, 
ESĽP, Bratislava: EUROUNION, spol s r. o., 2015, str. 2137. 
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2 Rozhodujúci moment pre určenie hodnoty daru 
Zásadnú a veľmi dôležitú otázku vo vzťahu ku kolácii predstavuje určenie 

hodnoty daru, ktorý sa má započítať do kolačnej podstaty (celkovej hodnoty 
dedičstva vrátane darov, ktoré majú byť predmetom započítania). Platný OZ 
ani v ustanovení § 484 OZ, ani v inej norme neupravuje rozhodujúci moment, 
ku ktorému sa má posudzovať hodnota poskytnutého daru. Hodnota započí
taného daru pritom môže mať kľúčovú rolu vo vzťahu k výške dedičským po
dielov jednotlivých dedičov (najmä napríklad v prípadoch, kedy je predmetom 
daru nehnuteľnosť, ktorých cena sa v poslednom období rapídne zvyšuje), ke
ďže ak je nesprávne určená hodnota započítaného daru, tak to automaticky má 
za následok, že nesprávne bude aj samotné započítanie. Otázkou momentu, ku 
ktorému sa má cena daru započítať, sa však zaoberala súdna prax ako aj náuka 
občianskeho práva. 

Všeobecné pravidlo, ku ktorému dospela súdna prax a  teória, je také, že 
rozhodujúca je všeobecná hodnota započítaného daru v čase, kedy bola vec 
darovaná (ďalej len „všeobecné pravidlo“).14 Znamená to teda, že následné zhod
notenie veci nemá vplyv na určenie hodnoty daru na účely započítania; je ire
levantná hodnota daru v čase smrti poručiteľa, prípadne v čase prebiehajúceho 
dedičského konania. 

Tak, ako je to však v práve zvyčajné, aj z uvedeného všeobecného pravidla je 
potrebné pripustiť podľa nášho názoru výnimky. Najmä z účelu kolácie, kto-
rým je dosiahnutie spravodlivej alokácie majetkových hodnôt pochádza-
júcich od poručiteľa (či už poskytnutého poručiteľom za jeho života alebo 
v prípade dedenia po ňom), vyplýva, že majetkové disproporcie medzi dedič-
mi, ktoré pramenia z majetkových zdrojov od poručiteľa, nemajú byť posu-
dzované z formalistického hľadiska len k momentu, kedy došlo k darovaniu. 
Sú totižto prípady, kedy bude v dôsledku zohľadnenia zásady ekvity a rov-
nosti dedičov nutné reflektovať aj prípadné zhodnotenie, resp. znehodno-
tenie predmetu daru, aby nedošlo k neproporcionálnemu uprednostneniu 
alebo k zhoršeniu právneho postavenia jednotlivých dedičov. Pôjde najmä 

14 Pozri napríklad uznesenie Najvyššieho súdu SR z 26.07.2018, sp. zn. 3 Cdo 40/2017 alebo rozsu
dok Najvyššieho súdu ČSSR z 28.02.1969, sp. zn. 4 Cz 121/68, rovnako napríklad BAJÁNKO
VÁ, J. in ŠTEVČEK, M., DULAK, A., BAJÁNKOVÁ, J., FEČÍK, M., SEDLAČKO, F., TOMAŠO
VIČ, M. a kol. Občiansky zákonník II. § 451 ‒ 880. 2. vydanie. Komentár. Praha: C. H. Beck, 2019,  
s. 1822.
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o situácie, kedy hodnota daru nie je na relevantnom trhu stabilizovaná (typické 
v prípade už spomenutých nehnuteľností), preto dochádza k značnej zmene 
obvyklej ceny danej veci vplyvom rôznych spoločenských faktorov, ktoré majú 
objektívnu povahu. Nie je vylúčená ani možná zmena cenových predpisov, kto
ré by mohli mať vplyv na hodnotu darovanej veci. 

Započítať však samozrejme nemožno zhodnotenie, ktoré nastalo v dôsledku 
pričinenia samotného obdarované v období medzi poskytnutím daru a smrťou 
poručiteľa (napríklad v dôsledku rekonštrukcie, vykonania rôznych opráv daro
vanej veci a pod.). Inak povedané, započítať bude ešte možné iba také zhodnote
nie od momentu poskytnutia daru, ktoré nastalo v dôsledku objektívnej zmeny 
ceny daru (napríklad v dôsledku zmeny situácie na trhu, zmeny cenových pred
pisov), nezávisle od vôle a konania obdarovaného dediča. 

S možnou výnimkou z hore uvedeného všeobecného pravidla počíta aj ko
mentárová spisba.15 Na druhej strane, súdna prax inklinuje skôr k výkladu, že 
aj v týchto prípadoch je rozhodujúca všeobecná hodnota daru v čase, kedy bola 
vec darovaná. Napríklad Najvyšší súd Slovenskej republiky vo svojom uznesení 
zo dňa 26.07.2018, sp. zn. 3 Cdo 40/2017 uviedol, že: „hodnota daru v čase jeho 
nadobudnutia (najmä v prípade nehnuteľností) nemusí byť totožná s hodnotou 
daru v čase smrti poručiteľa; rozhodujúcou však je všeobecná cena darovanej veci 
v čase darovania, teda nie v čase smrti poručiteľa alebo prejednania dedičstva. 
Všeobecnou cenou sa pritom rozumie cena, za ktorú by v danom mieste a čase 
(obdarovania) bolo možné obstarať rovnakú (obdobnú) vec v závislosti od ponuky 
a dopytu.“16 Aj vo vzťahu k nehnuteľnostiam teda uvedené uznesenie Najvyš
šieho súdu nepriamo vylúčilo možnosť zohľadniť pri kolácii objektívnu zmenu 
hodnoty daru v dôsledku zmeny situácie na trhu. 

Niekedy však môže nastať opačná situácia, kedy hodnota daru z objektív
nych dôvodov klesne, a to bez akéhokoľvek zavinenia dediča. Ide skôr o výni
močné situácie, napríklad keď dochádza k zmenám hospodárskych pomerov. 
V staršej rozhodovacej praxi sa vyskytol prípad, kedy predmetom darovania 
boli peniaze, pričom tieto bolo nutné následne previesť na inú menu podľa  

15 BAJÁNKOVÁ, J. in ŠTEVČEK, M., DULAK, A., BAJÁNKOVÁ, J., FEČÍK, M., SEDLAČKO, 
F., TOMAŠOVIČ, M. a kol. Občiansky zákonník II. § 451 ‒ 880. 2. vydanie. Komentár. Praha:  
C. H. Beck, 2019, s. 1822.

16 Obdobne napríklad aj Krajský súd v Hradci Králové z 05.05.2002, sp. zn. 17 Co 57/2002 alebo 
nepriamo uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, sp. zn. 4 Cdo/3/2017.
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vtedy platných zásad o menových a peňažných reformách. Túto situáciu rie
šil ešte Najvyšší súd Československej socialistickej republiky, ktorý uviedol, že: 

„vychádza sa zásadne z obecnej ceny toho, čo bolo plnené, v dobe, kedy to dedič 
obdržal. Táto zásada platí však pre pomery, v ktorých sú hodnoty a ceny stabilizo-
vané; mimoriadne prípady je nutné vždy posudzovať podľa konkrétnych okolností, 
pretože by nebolo spravodlivé, aby boli dedičovi započítané dary, ktoré mu – aj keď 
zachoval najväčšiu starostlivosť a opatrnosť - nepriniesli žiadny prospech.“17 V pl
nej miere sa stotožňujeme s prezentovanou argumentáciou. Samozrejme, vždy 
musí existovať určité všeobecné pravidlo, ktoré je možné aplikovať na väčšinu 
právnych vzťahov, keďže len takýmito právnymi pravidlami možno zabezpečiť 
právnu istotu subjektov občianskoprávnych vzťahov. Na druhej strane je však 
niekedy potrebné a nutné zohľadňovať okolnosti konkrétneho prípadu, najmä 
vzhľadom na účel a cieľ tohoktorého právneho inštitútu. Keďže sa majetok 
dediča reálne v tomto prípade nerozšíril o celú hodnotu daru, ktorý od po-
ručiteľa dedič obdržal, a súčasne túto skutočnosť nemožno klásť za „vinu“ 
dedičovi v dôsledku toho, že k poklesu hodnoty daru by došlo aj v prípade, 
keby dar zostal v majetku poručiteľa, nie je dôvodné poskytovať ochranu 
dedičom do takej miery, že sa do dedičského podielu obdarovaného započí-
ta celá hodnota daru a to k momentu uskutočnenia darovania. Nazdávame 
sa, že prezentovaný názor by sa mal aplikovať aj v prípadoch, ak v dôsledku vis 
major (napríklad prírodnej katastrofy) dôjde k zániku darovanej veci (zánik 
nehnuteľnosti v dôsledku zosunu pôdy, ktorému dedič nemohol zabrániť). Svo
boda uvádza aj príklad, kedy poručiteľ daruje dedičovi nehnuteľnosť za svojho 
života, avšak v dôsledku skrytej vady na plynovej prípojke dôjde k výbuchu 
a k fatálnemu poškodeniu darovanej nehnuteľnosti. Poistné plnenie v dôsledku 
poistnej udalosti, ktoré poskytne poisťovňa je však výrazne nižšie ako hodnota 
daru v dobe darovania.18

Vzhľadom na vyššie uvedené máme za to, že generálne sa má pri kolácii 
vychádzať zo všeobecnej hodnoty daru v čase, kedy bola vec darovaná. Ten
to záver však neplatí bezvýhradne, preto bude súd povinný posúdiť ad hoc, 
v každom prípade osobitne, či neexistujú mimoriadne okolnosti, ktoré by odô
vodňovali iný postúp (napr. zohľadnenie hodnoty v čase, kedy došlo k smrti  

17 Rozsudok najvyššieho súdu ČSSR z 28.02.1969, sp. zn. 4 Cz 121/68.
18 SVOBODA, J. in FIALA, R., DRÁPAL, L. a kol.: Občanský zákoník IV. Dědické právo (§ 1475 – 

1720). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2015, s. 446. 
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poručiteľa). Daný odklon od všeobecného pravidla však bude musieť súd riadne 
odôvodniť, nestačí len odklon deklarovať.19 

3 Návrhy de lege ferenda 
Podľa nášho názoru by zákonodarca v rámci úvah de lege ferenda mal zvážiť 

možnosť výslovnej úpravy rozhodujúceho momentu pre určenie hodnoty daru 
v prípade kolácie. Zvýšila by sa tým jednak právna istota účastníkov dedič
skoprávneho vzťahu, a taktiež by sa predišlo možným výkladovým problémom 
pri stanovovaní hodnoty dedičských podielov dedičov (ako je tomu v súčas
nosti). 

Inšpiráciu môžeme hľadať napríklad v Občianskom zákonníku Českej re
publiky („ďalej len NOZ)“.20 Český zákonodarca výslovne v § 1659 NOZ nor
muje, že „pri započítaní sa počíta hodnota toho, čo bolo poskytnuté a čo 
podlieha započítaniu, podľa doby odovzdania. V mimoriadnych prípadoch 
môže súd rozhodnúť inak.“ Dôvodová správa k 1659 NOZ následne upresňu
je, že pri riešení otázky ocenenia hodnoty daru, ktorý sa má započítať, má byť 
spravidla zohľadnená hodnota, ktorú mal dar v čase, keď došlo k jeho odovzda
niu. Zákon však ponecháva súdu „zadné dvierka“ v podobe oprávnenia súdi 
v prípadoch hodných osobitného zreteľa (napríklad o ide o dar, ktorého hod
nota v medziobdobí sa z objektívnych príčin významne zvýši alebo poklesne) 
zohľadniť takéto prípady.21

Ustanovenie § 1659 NOZ by bolo ideálne reflektovať pri rekodifikácii 
slovenského OZ, keďže na rozdiel od § 848 OZ jasne definujte moment, ku 
ktorému sa má zohľadniť hodnota daru. Toto ustanovenie pritom normuje 
všeobecné pravidlo, ktoré na Slovenku už vyvodila z ustanovení OZ judikatúra  

19 Pozri napríklad uznesenie Najvyššieho súdu SR z 25.10.2017, sp. zn. 4 Cdo/3/2017, kedy žalob
ca argumentoval v dovolaní okrem iného aj tým, že príslušný súd nižšieho stupňa „nevysvetlili, 
prečo pri dedičke 2/ súd vychádzal zo znaleckého posudku vypracovaného ku dňu darovania 
nehnuteľností, zatiaľ čo pri dedičkách 2/ a 3/ vychádzal zo znaleckého posudku vypracovaného 
ku dňu ohodnotenia nehnuteľností (resp. ku dňu smrti poručiteľky), a rovnako nevysvetlil, prečo 
pri dedičke 2/ neprihliadol na vývoj cien v spoločnosti, zatiaľ čo u dedičiek 2/ a 3/ na tento vývoj 
cien prihliadol. Je však potřebné povedať, že z dôvodu vtedy zastávaného názoru o nemožnosti 
kumulácie dovolacieho dôvodu sa Najvyšší súd Slovenskej republiky obmedzil na skúmanie prí-
pustnosti dovolania z iného dôvodu. Nič to však nemení na skutočnosti, že podľa nášho názoru 
uvedená arguemntácia žalobcu bola správna.“ 

20 Zákon č. 89/2012 Sb. Zákon občanský zákoník
21 Dôvodová správa k NOZ, dostupná na: <http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/Duvo

dovazpravaNOZkonsolidovanaverze.pdf>
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súdov. Z pohľadu výnimiek z  tohto všeobecného pravidla je ale existencia  
§ 1659 NOZ veľkým pozitívom českej úpravy, keďže súdu poskytuje výslovne 
možnosť odkloniť sa od všeobecného pravidla a v mimoriadnych prípadoch 
rozhodnúť inak; na Slovensku sa takéto ponímanie ešte v judikatúre súdov ne
ustálilo a je stále predmetom diskusie. 

Vo vzťahu k obligatórnosti vykonania započítania tak v prípade dedenia zo 
zákona, ako aj v prípade dedenia zo závetu sme neidentifikovali problémy, ktoré 
by mali byť de lege ferenda výslovne zákonodarcom riešené. 

4 Záver 
Vychádzajúc z prvej časti príspevku môžeme jednoznačne povedať, že ak 

sú splnené zákonné predpoklady, tak súd musí vykonať koláciu tak v prípade 
dedenia zo zákona, ako aj v prípade dedenia zo závetu. V teórií ani v judikatúre 
nebola možnosť vykonania započítania v prípade dedenia zo závetu spochyb
nená, určitým spôsobom však obligatórnosť kolácie bola spája len s dedením zo 
zákona, čo považujeme za mierne mätúce. 

Aj keď kolácia, ako už bolo spomenuté v úvode, nie je novým inštitútom 
slovenského dedičského práva, stále sú s ňou spojené rôzne výkladové problé
my. Jednou z hlavných otázok, ktoré rezonujú v právnej teórii a súdnej praxi, je 
otázka momentu, ku ktorému sa má posúdiť hodnota daru. Ide pritom o otázku, 
ktorá má zásadný význam z pohľadu tak obdareného dediča, ako aj ostatných 
dedičov. Nesprávne určenie hodnoty daru totižto automaticky vedie k nespráv
nemu výpočtu dedičskej podstaty, čo sa následne premietne do neprávneho 
určenia dedičských podielov dedičov a tým aj do samotného rozhodnutia súdu 
o potvrdení dedičstva. 

Pre prvú výkladovú líniu je rozhodujúci vždy moment, kedy dedič od po
ručiteľa dostal bezodplatne majetkový prospech (spravidla pôjde o moment 
odovzdania), ktorý iba inak tvoril predmet dedičstva. Na následné objektívne 
zhodnotenie/znehodnotenie darovanej veci sa neprihliada. 

Druhá skupina názorov pripúšťa výnimky zo všeobecného pravidla, a to tak, 
že umožňuje zohľadniť hodnotu daru aj následne, po jej zvýšení alebo znížení 
po darovaní, a to spravidla k momentu smrti poručiteľa. Ide však o odchýle
nie sa od všeobecného pravidla, preto musia byť takéto výnimky vykladané 
reštriktívne; súd musí mať preukázanú existenciu mimoriadnych okolnos
tí, ktoré dostatočne odôvodňujú zohľadnenie zvýšenia alebo zníženia hod
noty daru. Pochopiteľne, nemôže ísť o zhodnotenie, ktoré nastalo v dôsledku  
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pričinenia obdarené dediča. Platí to rovnako aj pre znehodnotenie, ktoré nasta
lo v dôsledku zanedbania starostlivosti a opatrnosti zo strany obdareného dedi
ča, t. j. takáto zmena hodnoty daru nie je spôsobilým dôvodom na odchýlenie 
sa od všeobecného pravidla. 

Máme za to, že správnejší je druhý názor, ktorý pripúšťa za určitých výni
miek odchýlku od všeobecného pravidla. Tento názor totižto viac reflektuje dy
namický vývoj občianskoprávnych vzťahov a samotnej spoločnosti, zohľadňuje 
aj možné situácie, ktoré môžu vo výnimočných prípadoch nastať, pričom ide 
o názor odôvodnený legitímnym cieľom, ktorým je dosiahnutie čo najvyššej 
miery spravodlivosti pri vyporiadaní dedičstva súdom. Vzhľadom na vážnosť 
uvedenej problematiky by bolo vhodné, aby de lege ferenda upravil zákonodar
ca v OZ výslovne rozhodujúci moment pre posudzovanie hodnoty daru, ktorý 
sa má započítať, a to v prospech druhého názoru. Inšpiráciou môže byť pre nás 
česká úprava, konkrétne § 1659 NOZ.
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8. Uznesenie Najvyššieho súdu SR z 22.03.2012, sp. zn. 4 Cdo 130/2011.

9. Uznesenie Najvyššieho súdu SR z 26.07.2018, sp. zn. 3 Cdo 40/2017.
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Abstrakt: 
Autori sa vo svojom príspevku venujú závetu a najmä aspektom jeho datova

nia i podpisovania, a to v kontexte pomerne pestrej aplikačnej domácej i zahra
ničnej súdnej praxe, ako aj vybraných zahraničných právnych úprav. Ako musí 
byť vykonané datovanie závetu? Čo možno konkrétne rozumieť pod písaným 
písmom ako požiadavke pre platnosť holografného závetu? Je postačujúce da
tovať holografný závet aj inak, než len vlastnou rukou? Je nutné, aby bol dátum 
a podpis na závete uvedený z časového hľadiska bezprostredne po dopísaní 
závetu? Je splnená požiadavka datovania závetu, ak dôjde k uznaniu podpisu za 
vlastný pred obecným úradom, z ktorého dátum závetu vyplýva? Je vôbec mož
né „konvalidovať“ neúplný, resp. nepresný závet? Aká je hranica medzi právne 
nezáväznými (neplatnými) súkromnými listinami a platným závetom? Aké for
my či tvary podpisu sú nevyhnutné pre platný holografný závet? Je postačujúci 
podpis iba krstným menom, alebo dokonca len prezývkou či označením ro
dinného vzťahu („tvoja matka“)? Kde má byť umiestnený podpis a kde dátum 
v závete, aby závet vyvolal cielené účinky? To sú niektoré z praktických otázok, 
ktoré sa autori vo svojom príspevku pokúšajú zodpovedať.

Kľúčové slová:  závet, platnosť závetu, náležitosti závetu, dátum, podpis, zásada 
favor testamenti

1 Publikačný výstup je výstupnou úlohou plnenou v rámci grantu s názvom Zásadná reforma 
dedičského práva – nevyhnutnosť či nepodstatnosť?, ktorý bol schválený Vedeckou grantovou 
agentúrou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pod registrač
ným č. 1/0610/21 s dobou riešenia v rokoch 2021 až 2023.
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Abstract:
The authors focus on the wills and, in particular, the aspects regarding the 

dating and signing of wills in the context of a relatively diverse domestic and for
eign courts’ practice, as well as selected foreign legal regulations. How shall the 
dating of a will be done? What specifically falls under the decedents’ handwrit
ing as a requirement for the validity of a holographic will? Is it sufficient to date 
a holographic will in a way other than by handwriting? Is it necessary to attach 
the date and signature to a will right after a will has been written? Is the require
ment of dating a will met if a signature is acknowledged as one’s own before the 
municipal office, from which the date of a will is derived? Is it actually possible 
to remedy an incomplete or inaccurate will? What is the boundary between 
legally nonbinding (invalid) private documents and a valid will? What forms 
or styles of signature are necessary for a valid holographic will? Is it sufficient 
to sign a will with just a forename, a nickname or even a designation of a family 
relationship (“Your mother”)? Where shall we place the signature and the date 
in a will in order for a will to produce the intended effects? These are some of 
the practical questions that the authors have attempted to answer in this paper.

Keywords:  will, validity of wills, formalities of wills, date, signature, principle 
favor testamenti

Úvod
Závet alebo tiež testament je prísne formálny, jednostranný právny úkon 

poručiteľa, ktorým tento poručiteľ osobne a v predpísanej forme robí dispozíciu 
so svojím majetkom pre prípad svojej smrti. Ide o prejav autonómie vôle pre
tavený do testovacej slobody poručiteľa ako závetcu.2 Čo do právnej sily, závet 
predstavuje delačný dôvod,3 ktorý má prednosť pred dedením zo zákona, ako 
to vyplýva z § 461 ods. 2 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení 

2 Hamřik, M. Vybrané teoretickoaplikačné problémy zákonných dedičských skupín. In: Ficová, 
S., Ivančo, M., Raková, K., a kol. Dedičské právo v hmotnoprávnych a procesnoprávnych súvis-
lostiach. Bratislava: Wolters Kluwer SR, 2022, s. 51. 

3 Tento delačný dôvod, z ktorého svedčí právo, je zároveň nutné uviesť v potenciálnej žalobe 
o určenie, že vec patrí do dedičstva. Súd ani potenciálny dedič totiž nemusí mať vedomosť  
o existencii závetu, ktorý nebol evidovaný v centrálnom registri závetov, listín o vydedení alebo 
iných skutočnostiach rozhodných pre konečné určenie okruhu právnych nástupcov po poruči
teľovi. Pozri Klincová, Z. Nehnuteľnosť ako sporý predmet dedičstva. In: Ficová, S., Ivančo, M., 
Raková, K., a kol. Dedičské právo v hmotnoprávnych a procesnoprávnych súvislostiach. Bratislava: 
Wolters Kluwer SR, 2022, s. 252. 
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neskorších predpisov (ďalej aj „Občiansky zákonník“ alebo „OZ“). Ak preto 
poručiteľ napíše platný závet disponujúci s celým svojím majetkom, nedochádza 
k dedeniu zo zákona.4

Závet musí byť platný ako právny úkon a popritom musí spĺňať aj ďalšie 
podstatné náležitosti, a to práve z dôvodu, že ide o dispozíciu pre prípad smrti 
(mortis causa).5 Zmyslom sprísnených požiadaviek je skutočnosť, že v prípade 
nejasností už nebude celkom možné po poručiteľovej smrti zistiť jeho skutočný 
úmysel a odstrániť tak tieto nejasností.6 Pre akýkoľvek druh závetu preto platí 
spoločná požiadavka písomnej formy a uvedenie dňa, mesiaca a roka, kedy bol 
závet podpísaný (§ 476 ods. 1 a ods. 2 OZ).

Predmetom bližšieho skúmania v tomto príspevku sú práve uvedené pod
statné náležitosti závetu, ktoré napriek pomerne jasnému zneniu zákona v pra
xi naďalej vyvolávajú otázniky a z pohľadu práva veľmi zaujímavé situácie. Je 
pravda, že najmä v podmienkach Českej republiky už k tejto téme prebehla 
určitá diskusia, ktorá našla aj svoje zaujímavé a kvalitné spracovanie.7 Je tu však 
nutné dodať, že právna úprava Českej republiky sa oproti našej právnej úpra
ve ubrala v mnohých aspektoch celkom iným smerom, dokonca sa o zákone 
č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník v znení neskorších predpisov (ďalej aj „NOZ“) 

4 Je však nutné dodať, že pri testamentárnom dedení dochádza k stretu dvoch protichodných 
princípov súkromného práva. Na jednej strane je to princíp testamentárnej voľnosti, ktorý 
kladie dôraz na autonómiu vôle poručiteľa, a na druhej strane princíp rodinnej solidarity, kto
rý kladie dôraz na rodinnú súdržnosť a dedičskú postupnosť. Je preto nutné zohľadniť inštitút 
neopomenuteľného dediča (§ 479 OZ). Pozri Fekete, I., Raková, K. Autonómia vôle poručiteľa 
a právo neopomenuteľného dediča na povinný podiel. In: Ficová, S., Ivančo, M., Raková, K., 
a kol. Dedičské právo v hmotnoprávnych a procesnoprávnych súvislostiach. Bratislava: Wolters 
Kluwer SR, 2022, s. 158. 

5 Aktuálnou otázkou, ktorá sa v súvislosti s pretrvávajúcou pandémiou COVID19 nastoľuje, 
je, či súčasná právna úprava umožňuje, aby ten, kto sa rozhodne uskutočniť právny úkon pre 
prípad smrti, mohol tento úkon, podľa v súčasnosti platného právneho poriadku, skutočne 
uskutočniť. Pozri Raková, K. Vplyv pandémie Covid19 na poslednú vôľu poručiteľa prizmou 
aktuálnej právnej úpravy. In: Janovec, M., Malý, J., Šíp, J., Pohl, J., Zahradníčková, M. (eds.). 
COFOLA 2021 – část 1 Sborník příspěvků mladých právníků, doktorandů a právních vědců. 
Brno: Masarykova univerzita, 2021, s. 204.

6 V tomto smere platí, že ak by sa vôľa poručiteľa po jeho smrti zistila, ale nebola prejavená v slov
nom vyjadrení závetu, nebude možné na ňu prihliadať. Pozri uznesenie Najvyššieho súdu ČR 
zo dňa 29.11.2001, sp. zn. 21 Cdo 372/2001.

7 Osobitne je potrebné zmieniť najmä príspevok Němcová, D. Závěť a její datace. In Časopis pro 
právní vědu a praxi, 2017, roč. 25, č. 4, s. 717 – 737 a príspevok Drachovský, O., Fischer, K. 
Podpis jako podmínka platnosti závěti (s akcentem na holografy). In Ad Notam, 2020, roč. 26, 
č. 4, s. 3 – 10.
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hovorí ako o zákone zámerne budovanom prevažne na princípe právnej diskon
tinuity s jeho predchodcom.8 Datovanie závetu dokonca nie je v rámci NOZ 
expressis verbis stanovené ako požiadavka pre platnosť závetu.9 Vnímame preto 
nevyhnutné zaoberať sa touto, ako prax ukazuje, naďalej živou témou, aj z po
hľadu slovenskej právnej úpravy a rozhodovacej praxe. Najmä v kontexte českej 
právnej úpravy však je vedená určitá polemika, a to v stati venujúcej sa zásade 
favor testamenti.

Než prejdeme ku konkrétnym kauzám, dovolíme si uviesť koncíznejším spô
sobom výklad k jednotlivým druhom závetu a požadovaným náležitostiam, od 
čoho sa následne odrazíme v spomínaných konkrétnych a zložitejších kauzách.

1. Druhy závetov a ich formálne náležitosti
Závet môže byť poručiteľom napísaný buď vlastnou rukou, alebo zriadený 

v  inej písomnej forme za účasti svedkov alebo vo forme notárskej zápisnice 
(§ 476 ods. 1 OZ). Na základe tohto ustanovenia rozoznávame tri druhy záve
tu – závet holografný, alografný a závet spísaný vo forme notárskej zápisnice. 
Ako už bolo uvedené, pre každý druh závetu platí požiadavka písomnej formy 
a uvedenie dňa, mesiaca a roka, kedy bol závet podpísaný. Okrem toho však jed
notlivé druhy závetov obsahujú aj iné, resp. precizované formálne požiadavky.

Holografný závet. Pokiaľ ide o holografný závet, z hľadiska formálnej strán
ky sa vyžaduje, aby bol „napísaný a podpísaný vlastnou rukou, inak je neplatný“ 
(§ 476a OZ). Z textácie tejto normy možno jazykovým výkladom ďalej deduko
vať, že závet musí napísať priamo poručiteľ ako závetca, a to písaným písmom 
(„vlastnou rukou“). Vlastný rukopis závetcu následne so závetom spája a je vý
razom jeho osobnosti, čo ostatne spadá pod predmet skúmania písmoznalectva, 
ktorého poznatky sú interpretované aj v rámci súdnych konaní prostredníctvom 
znalcov. Pod pojmom písané písmo možno rozumieť akékoľvek písmo, pri kto
rom neboli využité mechanické písacie pomôcky. Môže ísť aj o tlačené písmo. 
Písané písmo však musí byť čitateľné.

Ak sa v holografnom závete uvedie viac druhov písma, nie je možné usu
dzovať, že holografný závet je neplatný (z dôvodu nesplnenia požiadavky  

8 Pozri napr. Korbel, F., Prudíková, D. Dopady nového občanského zákoníku do veřejného práva. 
In Správní právo, 2013, roč. 46, č. 78, s. 492, či taktiež dôvodovú správu k NOZ – konsolido
vaná verzia (I. Obecná část - 2. Hlavní zásady navrhované právní úpravy), s. 17 – 18.

9 Podpis v závete, na rozdiel od datovania závetu, je vyžadovaný skrz § 561 NOZ týkajúci sa 
náležitostí písomných právnych úkonov.
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vlastnoručného napísania závetu). Je totiž aj bežnou praxou, keď pisateľ vlast
noručného textu jedným typom (technikou, spôsobom) písma vyjadrí obsah 
vôle, napríklad tlačeným písmom a druhým typom písma, väčšinou písaným, 
sa pod obsah prejavu vôle vlastnoručne podpíše.10 Nevyhnutnou podmienkou 
platnosti závetu je tiež už spomínaný podpis, ktorý musí dostatočne identifiko
vať poručiteľa a musí obsahovať dátum, kedy bol podpísaný.

Alografný závet. V prípade alografného závetu ide o závet nenapísaný vlast
nou rukou poručiteľa, ktorý bol do pôvodného znenia OZ zakotvený až na zá
klade novely č. 509/1991 Zb.11 Ide teda o závet napísaný strojom či inou oso
bou, ako je poručiteľ, v súčasnosti skôr elektronickými prostriedkami, najmä 
na počítači, ale vytlačený v papierovej podobe. Z pohľadu formálnej stránky 
je nutné alografný závet zo strany poručiteľa „vlastnou rukou podpísať a pred 
dvoma svedkami súčasne prítomnými výslovne prejaviť, že listina obsahuje jeho 
poslednú vôľu. Svedkovia sa musia na závet podpísať“ (§ 476b OZ). Ak však ide 
o poručiteľa, ktorý nemôže čítať alebo písať (§ 476c OZ), nevidomú (§ 476d  
ods. 3 OZ) či nepočujúcu osobu (§ 476d ods. 4 OZ), vyžaduje sa účasť až troch 
svedkov. Poručiteľ v týchto osobitných prípadoch nepodpisuje závet, na rozdiel 
od alografného závetu za účasti dvoch svedkov. V každom prípade, pri alo
grafnom závete sú nevyhnutné aj podpisy svedkov, ktorými osvedčujú obsah 
poručiteľovho vyhlásenia, nie obsah závetu.12

Závet zriadený vo forme notárskej zápisnice. V prípade závetu zriadeného 
vo forme notárskej zápisnice ide o závet, prostredníctvom ktorého môže kto
koľvek navštíviť notára a do notárskej zápisnice vyjadriť svoju poslednú vôľu. 
Výhodou tejto formy závetu je, že ide o závet spísaný kvalifikovanou osobou, 
ktorý výrazne redukuje (avšak nie eliminuje, ako podkladáme nižšie v texte po
ukazom na ďalšie rozhodnutie NS SR) možnosť napadnutia neplatnosti závetu 
pred súdom. Z pohľadu formálnej stránky veci je nutné dodržať požiadavky 
zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) 
v znení neskorších predpisov (ďalej aj „NP“), konkrétne § 47 NP, ktorý enume
ruje formálne náležitosti notárskej zápisnice. Formálnych náležitostí je v tomto 
prípade podstatne viac, no, ako už bolo uvedené, vzhľadom na povahu tohto 

10 Rozsudok Krajského súdu v Bratislave zo dňa 24. 9. 2019, sp. zn. 16Co/120/2018.
11 Svák, J., Gregor, M. Zmapovanie vývoja dedičského práva. In Karol Plank: dielo a doba. Brati

slava: Wolters Kluwer, 2021, s. 460.
12 Uznesenie Najvyššieho súdu SR zo dňa 28.07.2010, sp. zn. 4 Cdo 3/2010.
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závetu je paradoxne najmenšie riziko neplatnosti závetu pre nedodržanie for
málnych náležitostí.

Je tu však vhodné doplniť, že závet zriadený v inej forme ako vlastnou rukou 
poručiteľa nemusí byť napísaný jedným technickým prostriedkom. Požiadavka 
spísania závetu zriadeného formou notárskej zápisnice len jedným technickým 
prostriedkom nevyplýva zo žiadneho zákonného ustanovenia.13 Ak preto zá
vet vyhotovený vo forme notárskej zápisnice obsahuje dátum podpisu, ktorý 
je dopísaný ručne (na rozdiel od ostatného textu závetu napísaného písacím 
strojom), nejde o neplatný závet.14 To znamená, že notárska zápisnica by síce 
v tomto prípade neobsahovala všetky požadované náležitosti (pretože dátum 
by bol dopísaný ručne), čo znamená, že pri absencii čo i len jednej z náležitostí 
podľa § 47 NP by takáto notárska zápisnica trpela nedostatkom atribútu verej
nej listiny. To by však nemalo bez ďalšieho za následok aj neplatnosť právneho 
úkonu (závetu), ktorý by takáto listina obsahovala.

Keďže k najčastejším nedostatkom z pohľadu dodržania podstatných náleži
tostí závetu dochádza v prípade spísania holografného závetu, zameriavame sa 
v ďalšom texte najmä na prípady, ktorých ťažiskom je, resp. bol holografný závet.

2. Formálne náležitosti závetu v rozhodovacej praxi najvyšších súdov

2.1  Dátum ako súčasť osvedčenia podpisu závetcu na matričnom úrade 
a požiadavka jeho umiestnenia v závete
Prvý posudzovaný prípad riešený Najvyšším súdom SR15 sa týka poručite

ľa, ktorý zriadil holografný závet. Ten podpísal pred príslušným pracovníkom 
matričného úradu. Okresný súd mal za to, že závet bol urobený slobodne, vážne, 
určite a zrozumiteľne, pričom poručiteľ netrpel duševnou poruchou, ktorá by 
ho robila na tento právny úkon neschopným. Povolaný znalec z odboru písmo
znalectva konštatoval, že poručiteľ napísal sám v celom znení vlastnou rukou 
závet, aj ho sám podpísal, ibaže neuviedol dátum.

13 Uvedenie dňa, mesiaca a roku podpísania závetu iným spôsobom (technikou) než je vyhoto
vený závet, by mohlo mať význam pre jeho platnosť iba vtedy, ak by tu boli pochybnosti, či ide 
o dátum, kedy bol závet podpísaný alebo dátum iný. Ak ale také pochybnosti o dni, mesiaci  
a roku podpísania závetu zriadeného formou notárskej zápisnice neboli, nemôže mať dopísanie 
dátumu inou technikou vplyv na platnosť závetu ako takú.

14 Uznesenie Najvyššieho súdu SR zo dňa 25.11.2008, sp. zn. 5 Cdo 264/2007.
15 Rozsudok Najvyššieho súdu SR zo dňa 29.11.2011, sp. zn. 4 Cdo 24/2011.
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Prvoinštančný súd rozhodol, že dátum a podpis na závete nemusí byť uve
dený (z hľadiska času) hneď po dopísaní závetu. Z pohľadu tohto súdu preto 
postačovalo, ak tieto údaje na závete boli doplnené na matričnom úrade pred 
príslušným pracovníkom, keďže jednou z podstatných náležitostí závetu je, aby 
z neho bol zjavný dátum, kedy bol podpísaný. Prvoinštančný súd zároveň zdô
raznil, že je nepochybné, že poručiteľ závet vlastnoručne podpísal, lebo podpis 
uznal za vlastný na úrade a v ten deň došlo aj k uvedeniu dátumu. Poručiteľ tak 
urobil zrejme z dôvodu, aby dal vážnosť závetu.

Proti rozhodnutiu prvoinštančného súdu bolo podané odvolanie, na zákla
de ktorého odvolací súd zmenil rozhodnutie v prospech pôvodných žalobcov, 
keď určil, že závet je neplatný, keďže v ňom absentoval vlastnou rukou uvedený 
dátum ako podstatná náležitosť závetu potrebná pre jeho platnosť. Uvedený 
postup odvolací súd odôvodnil § 476 ods. 2 OZ, podľa ktorého pri holograf
nom závete musí byť aj dátum napísaný vlastnou rukou poručiteľa a musí byť 
úplný. Dátum uvedený v spornom závete pritom zodpovedal dátumu, kedy do
šlo k overeniu podpisu, a  to pracovníčkou, ktorá overovala pravosť podpisu 
poručiteľa.

V prejednávanej veci teda došlo k dvom odlišným názorom. Prvoinštančný 
súd bol názoru, že neplatnosť závetu nie je dôvodná, keďže poručiteľ v závete 
uznal svoj podpis za vlastný na mestskom úrade a v tento deň bol uvedený aj 
dátum úkonu. Odvolací súd, naopak, konštatoval, že závet expressis verbis ne
obsahoval dátum, a preto ho nemožno považovať za platný, keďže ide o jeho 
podstatnú náležitosť.

Žalovaná sa proti rozhodnutiu odvolacieho súdu bránila podaným dovola
ním z dôvodu nesprávneho právneho posúdenia. Dovolací súd sa preto zaobe
ral, či holografný závet musí byť datovaný vlastnou rukou poručiteľa alebo či 
postačuje, aby tieto údaje boli v tomto závete uvedené hoci aj inak.

Dovolací súd uviedol, že požiadavka datovania závetu podľa § 476 ods. 2 OZ  
je všeobecnou požiadavkou každého jedného druhu závetu. Táto všeobecná 
požiadavka sa však netýka spôsobu, ako má byť závet datovaný a podpísaný. 
Odpoveď na konkrétny požadovaný spôsob zriadenia závetu je preto nutné hľa
dať v ustanoveniach, ktoré upravujú spôsob zriadenia jednotlivých zákonných 
foriem závetu. Na základe toho je možné uviesť, že tak, ako musí byť dátum 
v alografnom závete uvedený v texte závetu napísanom poručiteľom, prípadne 
pisateľom za prítomnosti svedkov, či tak, ako je v prípade závetu zriadeného 



184

Vybrané otázky dedičského práva v úvahách de lege ferenda

formou notárskej zápisnice uvedenie dátumu súčasťou notárskeho zápisu, je tiež 
nepochybné, že v prípade holografného závetu musia byť všetky náležitosti zá
vetu (resp. celý text závetu) vrátane dátumu uvedené vlastnou rukou poručiteľa.

Z toho vyplýva záver, že ak by bol dátum závetu uvedený niekým iným než 
poručiteľom, nie je možné hovoriť v prípade holografného závetu o tom, že zá
vet bol poručiteľom napísaný jeho vlastnou rukou, a preto je takýto holografný 
závet neplatný. Ak preto došlo pred mestským úradom k osvedčeniu poruči
teľovho podpisu, v rámci čoho poručiteľ uznal podpis za vlastný, avšak nikdy 
skutočne a vlastnou rukou nedatoval závet, bol názor odvolacieho súdu správny 
a dovolanie dovolací súd zamietol.

Tento záver najvyššieho súdu v podstate dopĺňa a plynule nadväzuje na záver 
z jeho skoršieho rozhodnutia16, podľa ktorého je pravda, že Občiansky zákon
ník neurčuje miesto, kde sa má dátum podpísania na listine o závete nachádzať. 
Dátum, kedy bol závet podpísaný, však musí byť uvedený priamo v závete, a to 
či už na začiatku alebo na konci. Tento dátum sa má dovŕšiť či už podpisom 
závetcu (v prípade holografného závetu) alebo podpismi svedkov (v prípade 
alografného závetu). Požiadavke datovania závetu však nevyhovuje, ako vyplýva 
z primárne analyzovaného rozhodnutia v tejto stati, ak dátum podpísania záve
tu obsahuje iba osvedčovacia doložka notára alebo iného úradu oprávneného 
osvedčovať pravosť podpisu na listinách.17

Napokon z dôvodu komplexnosti a v nadväznosti na umiestnenie dátumu 
podpisu podľa predošlého odseku je vhodné zmieniť ešte jedno, aktuálnejšie 
rozhodnutie (i keď len krajského súdu)18, v rámci ktorého sa žalobcovia domá
hali neplatnosti závetu o. i. z dôvodu, že dátum bol umiestnený až pod podpi
som poručiteľa. Pokiaľ ide o podpis, platí, že tento má byť umiestnený na konci 
závetu, pretože sa ním dovršuje obsah závetu a poručiteľ ním potvrdzuje totož
nosť jeho prejavu vôle.19 Uvedenie dátumu má však pre závet odlišný význam, 
a to ten, že vypovedá o tom, kedy poručiteľ závet podpísal, teda kedy z hľadiska 
vymedzenia obsahu bol závet ukončený, čím má umožniť prípadné rozlíšenie 
skoršieho závetu poručiteľa od neskoršieho závetu, ktorým by mohol byť pô
vodný závet zrušený (podľa § 480 ods. 1 OZ).

16 Rozsudok Najvyššieho súdu SR, sp. zn. 2 Cdo 5/2003 (uverejnený v ZSP 5/2003 pod č. 62).
17 Rozsudok Najvyššieho súdu SR zo dňa 29.11.2011, sp. zn. 4 Cdo 24/2011.
18 Rozsudok Krajského súdu v Bratislave zo dňa 24. 9. 2019, sp. zn. 16Co/120/2018.
19 Uznesenie Najvyššieho súdu SR zo dňa 25.11.2008, sp. zn. 5 Cdo 264/2007.
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Súd v tomto prípade preto dospel k záveru, že dátum podpísania závetu 
môže byť (na rozdiel od podpisu) uvedený na začiatku závetu alebo umiestnený 
aj na konci závetu, avšak vždy musí byť uvedený priamo v závete takým spôso
bom, aby celý text závetu tvoril logický a zrozumiteľný celok. V posudzovanom 
prípade preto umiestnenie dátumu podpisu približne 1 cm naľavo a 1,5 cm pod 
podpisom poručiteľky bolo posúdené ako zodpovedajúce formálnym požiadav
kám pre závet. Dátum závetu zjavne napísaný totožným tlačeným písmom, ako 
aj obsah závetu totiž spoločnou technikou (spôsobom) písma s obsahom závetu 

„vytvára nepochybné a presvedčivé predpoklady, že závet tvorí jednotný (ucelený) 
záznam prejavu poslednej vôle poručiteľky“.20 Z uvedeného dôvodu bol vylúčený 
žalobcom namietaný záver, že v závete absentuje dátum jeho podpisu ako esen
ciálna zákonná náležitosť nevyhnutná pre platnosť tohto právneho úkonu, a to 
pre jeho umiestnenie pod podpisom.

2.2 Dátum spísania závetu vs. dátum podpísania závetu
Na predošlé uvedené rozhodnutia tematicky nadväzuje ďalší prípad riešený 

Najvyšším súdom SR21, v ktorom došlo k spísaniu závetu bez podpisu a navyše 
s nepresným dátumom („3. september 200“). Až dodatočne, zjavne iným pe
rom alebo inou náplňou, bol uvedený samostatne dátum „27. septembra 2002“ 
a podpis, kedy však závet nebol poručiteľkou písaný. V prípade tohto dodatoč
ného podpísania závetu nešlo o zriadenie nového závetu, ktorým by sa zrušil 
predchádzajúci platný závet (podľa § 480 ods. 1 OZ).

Okresný súd mal za to, že poručiteľka síce netrpela duševnou poruchou, 
avšak závet nebol urobený vo forme, akú vyžaduje zákon, pretože v čase, keď 
poručiteľka písala závet a opatrila ho dátumom, nebol tento písomný prejav vôle 
podpísaný. Tento súd bol zároveň toho názoru, že v prípade dodatočnej signácie 
závetu nešlo o konvalidáciu neúplného, resp. nepresného prejavu poručiteľky, 
ktorý bol vyhotovený vo forme nezodpovedajúcej zákonu. Z týchto dôvodov 
vyhovel žalobe a závet určil ako neplatný.

Odvolací súd zmenil prvoinštančný rozsudok, a to tak, že žalobu zamietol. 
Právne svoje rozhodnutie odôvodnil § 40 ods. 1, § 476 ods. 1 a ods. 2, ako aj 
§ 476a OZ. Vecne tým, že zákon neukladá pisateľovi závetu, aby závet napísal 
i podpísal v jeden a ten istý deň a v jeden okamih. Poručiteľ môže podľa záverov 

20 Rozsudok Krajského súdu v Bratislave zo dňa 24. 9. 2019, sp. zn. 16Co/120/2018.
21 Uznesenie Najvyššieho súdu SR zo dňa 24.10.2018, sp. zn. 4 Cdo 7/2018.
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tohto súdu závet čiastočne či úplne napísať v iný deň, ako ho podpíše. Rovnako 
ani okolnosť, že poručiteľ napíše závet viacerými perami či inými náplňami 
pera, nemá na platnosť závetu žiaden vplyv, pretože takúto požiadavku zákon 
nestanovuje. Pri holografnom závete sa kladie dôraz na to, aby bol závet pod
písaný vlastnou rukou, opatrený dátumom a tento musí byť nielenže napísaný 
poručiteľom, ale musí ísť o úplný dátum (deň, mesiac, rok) podpísania závetu, 
nie jeho spísania. Odvolací súd sa preto nestotožnil s tým, že išlo o konvalidáciu 
neúplného, resp. nepresného závetu.

Odvolací súd teda považoval za úplne dostačujúce, ak poručiteľka podpísa
la závet 27. septembra 2002 vlastnoručne, dopísala práve tento dátum i miesto 
podpisu a opatrila závet vlastnoručným podpisom.

Proti rozhodnutiu odvolacieho súdu podali žalobcovia dovolanie, pričom 
namietali, že odvolací súd sa nezaoberal časovým úsekom datovania závetu, 
pravosťou podpisu, pričom sa vôbec nevysporiadal s pomocou žalovaného 
pri spisovaní závetu poručiteľkou. Dovolací súd však uviedol, že odvolací súd 
v odôvodnení svojho rozhodnutia zrozumiteľne vysvetlil, na základe čoho do
spel k záveru, že závet spísaný poručiteľkou je opatrený vlastnoručným pod
pisom poručiteľky a uvedením dátumu, kedy bol závet podpísaný. Dovolanie 
žalobcov preto dovolací súd odmietol.

Na tomto mieste sa však javí ako vhodné uviesť pre komplexnosť aj rozhod
nutie Spolkového súdneho dvora Nemecka (BGH), podľa ktorého v prípade 
holografného závetu, na rozdiel od alografného, nie je vyžadovaná časová jed
notnosť medzi spísaním textu závetu a jeho podpísaním. Podpis preto môže byť 
k textu závetu pripojený aj s niekoľkoročným odstupom.22

2.3 „Tvá matka“ vs. „Tvá žena Růžena“ ako podpisy v závete23
Korene v  tejto stati prvého analyzovaného prípadu siahajú na začiatok  

90. rokov minulého storočia. Aj keď nejde o najaktuálnejšiu kauzu, jedná sa 
o rozhodnutie Najvyššieho súdu ČR24, z ktorého možno naďalej vyvodzovať 
platné závery, a to aj vo vzťahu k našej aktuálne platnej a účinnej právnej úprave, 

22 Rozsudok Spolkového súdneho dvora Nemecka (BGH) zo dňa 08.06.1978, sp. zn. 2 Ob 
538/78m.

23 Pre bližšiu analýzu týchto rozhodnutí aj v kontexte súčasnej českej právnej úpravy pozri Dra
chovský, O., Fischer, K. Podpis jako podmínka platnosti závěti (s akcentem na holografy).  
In Ad Notam, 2020, roč. 26, č. 4, s. 3 – 10.

24 Uznesenie Najvyššieho súdu ČR zo dňa 31.03.2009, sp. zn. 21 Cdo 51/2008.
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keďže v tom čase Najvyšší súd ČR vychádzal z nám podobnej právnej úpravy 
zákona č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník, nie NOZ. V neposlednom rade sa 
jedná o interesantný, „nadčasový“ prípad.

Matka dvoch dcér spísala listinu, resp. závet, v ktorom odkázala ideálnu 
polovicu domu a garáže jednej z dcér. Druhá dcéra, resp. vnučky nemali dediť 
nič. Túto listinu poručiteľka zakončila slovami „Tvá matka“. Následne v závete 
opomenutá dcéra sa dožadovala určenia, že závet je neplatný z dôvodu, že ta
kýto závet nebol podpísaný zákonom požadovaným spôsobom. 

Prvoinštančný súd konštatoval, že zákon výslovne neustanovuje, čo možno 
chápať pod podpisom poručiteľa, pričom podpis uvedený v posudzovanom prí
pade dostatočne jasne identifikuje poručiteľku, pretože závetná dedička meno
vaná v závete nemá inú matku než poručiteľku. Súd rovnako uviedol, že listina 
obsahuje aj ostatné náležitosti vyžadované pre platnosť závetu.

Proti rozhodnutiu súdu bolo podané odvolanie, pričom odvolací súd kon
štatoval opačný názor, v zmysle ktorého závet síce spísala poručiteľka sama, av
šak k platnosti holografného závetu nepostačuje zistenie jeho pôvodcu. Podľa 
názoru odvolacieho súdu sa k platnosti holografného závetu vyžaduje vlast
noručný podpis, ktorým je vlastnoručne napísané meno konajúcej osoby, pri
čom toto meno danú osobu identifikuje voči všetkým, a to aj v prípade, že 
by bolo neúplné alebo natoľko rozšírené, že by až po zistení ďalších skutoč
ností nebolo pochýb o totožnosti závetcu. Čo je mimoriadne obdivuhodné, je 
argumentácia odvolacieho súdu, ktorá zmieňuje aj § 578 cisárskeho patentu  
č. 946/1811 sb.z.s. Obecný zákoník občanský zo dňa 01.06.1811 v znení pred
pisov ku dňu 01.01.1917 (recipovaný rakúsky Všeobecný občiansky zákonník, 
resp. Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch, ďalej aj „ABGB“ alebo „OZO“)25, 
ktorý platil na českom území až do konca roka 1950, keď bol nahradený tzv. 
stredným občianskym zákonníkom. Podľa ABGB musel holografný závet obsa
hovať nielen „podpis“, ale „podpis vlastnoručným menom“. Odvolací súd taktiež 
uviedol odkaz na argumentáciu v komentári k československému všeobecné
mu zákonníku občianskemu, podľa ktorej musí závetca podpísať závet svojím 
menom, teda menom rodovým alebo iným menom, ktorým býva nazývaný 
a ktorým sa podpisuje.26 V dôsledku týchto argumentov odvolací súd zmenil 

25 Podľa § 578 OZO „Kto chce zriadiť závet písomne a bez svedkov, musí napísať závet alebo dôvetok 
vlastnou rukou a vlastnoručne podpísať vlastným menom. Pripojenie dňa, roka a miesta, kde bola 
posledná vôľa vyhotovená, nie je síce nutné, ale odporúča sa pre zamedzenie sporov.“

26 Rouček, F. In: Rouček, F., Sedláček, J. Komentář k československému obecnému zákoníku  
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prvoinštančný rozsudok, pričom závet považoval za neplatný, a to z dôvodu 
absencie náležitého podpisu.

Proti rozhodnutiu odvolacieho súdu bolo podané dovolanie, v ktorom do
volateľka argumentovala rozhodnutím Najvyššieho súdu ČSR27, v rámci kto
rého bol ako platný podpis na závete uvedený podpis obsahujúci „iba“ titul 
a priezvisko závetcu. Zdôraznila tiež, že v konaní bolo spoľahlivo preukázané, 
že domnelý podpis v závete skutočne pochádza od poručiteľky, resp. jej matky.

Dovolací súd sa však priklonil k argumentácii odvolacieho súdu, pričom 
vychádzal zo znenia § 578 ABGB, resp. § 578 OZO, ktoré podľa neho umož
ňujú riešiť predloženú patáliu. V tom čase v Českej republike platný zákon  
č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník (a ani náš v súčasnosti platný Občiansky zá
konník) totiž povinnosť podpísať závet svojím menom výslovne nestanovuje – 
uvádza sa len požiadavka podpísať závet „vlastnou rukou“ (§ 476a OZ). Z toho 
dôvodu Najvyšší súd ČR interpretoval „podpis vlastnou rukou“ ekvivalentne 
ako „podpis vlastnou rukou so svojím menom“, čo zodpovedalo už prvorepub
likovej praxi od čias OZO. Podpis „Tvá matka“ preto nebolo možné považovať 
ako náležitý podpis a dovolanie bolo zamietnuté.

Naproti tomu, podpis „Tvá žena Růžena“ bol riešený v rámci prvorepubli
kového rozhodnutia Najvyššieho súdu Československej republiky.28 V danom 
prípade chorá manželka vyhotovila závet, podľa ktorého mal dediť celý jej ma
jetok jej manžel. Po smrti tejto manželky sa na súd obrátila jej sestra, ktorá závet 
nepovažovala za platný z dôvodu nesprávneho podpisu, konkrétne namietala, 
že podpis len krstným menom je nedostatočný. Navyše tvrdila, že neplatnosť 
závetu je daná aj z dôvodu, že podpis nie je umiestnený na samom konci listi
ny. Najvyšší súd Československej republiky však rozhodol diametrálne odlišne 
oproti Najvyššiemu súdu ČR v prípade podpisu „Tvá matka“. Opäť síce aj tento 
súd nadviazal na výklad § 578 OZO (ABGB), avšak „podpis vlastným menom“ 
ako požiadavka zmienenej normy, tu bola podľa tohto súdu dodržaná, keďže 
podpis krstným menom „Růžena“ v spojitosti so slovami „tvá žena“ vylučoval 
omyl v totožnosti závetcu (manželka sa navyše v  listinách vo vzťahu k man

občanskému a občanské právo platné na Slovensku a v Podkarpatské Rusi. Díl třetí. (§§ 531  
až 858.). Praha: Právnické knihkupectví a nakladatelství V. Linhart, 1936, s. 113.

27 Uznesenie Najvyššieho súdu Českej socialistickej republiky zo dňa 27.01.1983, sp.  zn.  
4 Cz 82/82 (R 51/1984). 

28 Rozhodnutie Najvyššieho súdu Československej republiky zo dňa 03.11.1926, sp. zn.  
Rv II 161/26 (Vážný 6437).
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želovi štandardne podpisovala práve takto). Pokiaľ ide o tvrdenie žalobkyne, 
podľa ktorého neplatnosť závetu spôsobuje aj podpis, ktorý nebol na samom 
konci listiny, súd tu konštatoval, že menovanie závetného dediča sa nachádza 
pred podpisom poručiteľky, a preto nemôžu byť pochybnosti o platnosti závetu.

Omyl v totožnosti závetcu bol síce aj v predošlom prípade v podstate vylú
čený, súd tam však rozhodol celkom opačne, pričom z pohľadu našej súčasnej 
právnej úpravy a rozhodovacej praxe sa prikláňame práve k záveru vyplývajúce
mu z rozhodnutia Najvyššieho súdu ČR („Tvá matka“), v zmysle ktorého podpis 

„Tvá matka“ nemôže byť vnímaný ako dostatočný. Dôvodom je, okrem iného, 
aj rozhodnutie Spolkového súdneho dvora Nemecka (BGH), v zmysle ktorého 

„podpis účastníka pod notárskou listinou vyžaduje podpis obsahujúci aspoň priez-
visko; podpis výlučne krstným menom má za následok neúčinnosť prehlásenia 
vykonaného účastníkom“.29 Uvedené však zodpovedá aj judikátu z domáceho 
prostredia, ktorým paradoxne argumentovala dovolateľka dožadujúca sa plat
nosti závetu pri podpise „Tvá matka“ – podľa jeho záverov, ak poručiteľ podpí
sal závet aspoň svojím priezviskom, je tým splnená náležitosť podpisu závetcu, 
pokiaľ o totožnosti podpisu poručiteľa nie sú žiadne pochybnosti.30

Oba tu rozoberané rozhodnutia však majú význam z pohľadu ďalšej state 
tohto príspevku, v ktorej sa zameriame aj na zásadu favor testamenti.

3. Datovanie a signácia závetu v kontexte úvah o zásade favor testamenti

Okrem vyššie uvedených prípadov vyplývajúcich z rozoberanej súdnej pra
xe ostáva zmieniť taktiež iné prípady, keď je dátum napísaný chybne. Môže 
ísť napríklad o preklep, keď poručiteľ namiesto 29. februára (pri prestupnom 
roku) uvedie už 1. marec v domnienke, že február má 28 dní, či naopak, uvedie 
30. február ako dátum podpisu závetu. Podľa našej súčasnej právnej úpravy je 
takýto závet neplatný. 

Existujú však aj prípady, ak poručiteľ uvedie zrejmú nesprávnosť, resp. dá
tum, ktorý za žiadnych okolností nemohol myslieť vážne, napríklad uvedie rok 

„200“ z dôvodu typografickej chyby. V prípade závetu zriaďovaného vo forme 
notárskej zápisnice bude možné postupovať podľa § 43 ods. 2 NP. Podľa tohto 

29 Rozsudok Spolkového súdneho dvora Nemecka (BGH) zo dňa 25.10.2002, sp. zn. V ZR 279/01 
(Vrchný krajský súd Celle) (publikovaný v PR 3/2005, s. 106).

30 Uznesenie Najvyššieho súdu Českej socialistickej republiky zo dňa 27.01.1983, sp.  zn.  
4 Cz 82/82 (R 51/1984).
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ustanovenia „Ak sa zistí chyba v písaní, počítaní alebo iná zrejmá nesprávnosť 
až po spísaní listiny, vykoná sa jej oprava doložkou pod skončený text listiny, ak  
s tým účastníci súhlasia. V doložke sa uvedie nesprávnosť, uvedie sa správne zne-
nie a pripojí sa dátum vykonania opravy, podpis a odtlačok úradnej pečiatky no-
tára, ktorý opravu vykonal, ako aj podpisy účastníkov.“ Uvedené ustanovenie 
sleduje zachovanie základnej vlastnosti notárskej listiny, a to jej vierohodnosti 
a garancie, že obsah notárskej listiny sa nebude dodatočne meniť (požiadavka 
podľa § 43 ods. 1 NP). Zrejmou nesprávnosťou sa rozumejú očividné chyby 
vyplývajúce z porovnania celkového kontextu notárskej listiny s prípadnými 
ďalšími listinami, ktoré s vecou súvisia. Môže však ísť aj o chyby, „ku ktorým do-
šlo len zjavným a okamžitým zlyhaním v duševnej či mechanickej činnosti osoby 
spisujúcej listinu, a ktoré sú každému zrejmé“.31

V prípade ostatných foriem závetu však platnosť závetu bude prinajmenšom 
veľmi otázna. Aj preto uvádzame tieto chyby práve v tejto stati, ktorá zmieňuje 
tzv. zásadu favor testamenti ponúkajúcu určité riešenie.

Ide totiž o zásadu majúcu pôvod už v rímskom práve, pričom aktuálne túto 
zásadu expressis verbis normuje aj znenie § 1494 ods. 2 NOZ, v zmysle ktorého 

„Závěť je třeba vyložit tak, aby bylo co nejvíce vyhověno vůli zůstavitele. Slova po-
užitá v závěti se vykládají podle jejich obvyklého významu, ledaže se prokáže, že 
si zůstavitel navykl spojovat s určitými výrazy zvláštní, sobě vlastní smysl.“ O tejto 
zásade sa však zmieňovali už aj Rouček a Sedláček, podľa ktorých pri výklade 
závetu treba na prvom mieste zachovávať tzv. zásadu favor testamenti, v zmysle 
ktorej „vůli zůstavitelově sluší zjednati pokud možno průchod. Proto v pochybnos-
ti sluší uznati na platnost, nikoli na neplatnost, proto nesluší míti za to, že zůsta-
vitel účinnost svého pořízení učinil odvislou od jeho úplné proveditelnosti, proto 
dále neplatnost nebo neproveditelnost části nedotýká se ostatního, proto mezery 
v pořízení nevadí (např. výhrada určiti později podíly), a proto konečně, nelze-li 
některé nařízení přesně splniti, musí mu býti alespoň podle možnosti vyhověno.“32

Podľa zásady favor testamenti, ak pôjde o zjavnú chybu v písaní, je namies
te výkladom dovodiť dátum, ktorý osoba zamýšľala, pričom aj dátum môže 
byť podrobený do istej miery výkladu.33 Príkladom môže byť dátum, ktorý je 

31 Uznesenie Najvyššieho súdu SR zo dňa 25.11.2008, sp. zn. 5 Cdo 264/2007.
32 Rouček, F., Sedláček, J. Komentář k československému obecnému zákoníku občanskému a občan-

ské právo platné na Slovensku a v Podkarpatské Rusi. Díl třetí. (§§ 531 až 858.). Praha: Právnické 
knihkupectví a nakladatelství V. Linhart, 1936, s. 74 – 75.

33 Němcová, D. Závěť a její datace. In Časopis pro právní vědu a praxi, 2017, roč. 25, č. 4, s. 735.
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nepresný alebo nikdy nenastal. Česká literatúra uvádza prípad, keď poručiteľ 
namiesto roku 1989 uviedol v závete rok 1998, pričom Mestský súd v Prahe sa 
vyjadril nasledovne: „To, že se zůstavitel dopustil při sepisování vlastnoruční zá-
věti omylu v její datování nesprávným číselným údajem o roku, v němž byla závěť 
podepsána, nepůsobí neplatnost závěti, lze-li z jejího obsahu ve spojení s okolnost-
mi, za kterých byla podepsána, usoudit na rok, kdy byla podepsána.“34

Napokon tieto závery nemôžu byť celkom neadekvátne – aj nemecká lite
ratúra uvádza, že ak je možné zistiť dátum z iných okolností, nejde o neplatný 
závet. O neplatný závet ide až vtedy, ak pochybnosti o dátume nemôžu byť 
odstránené pomocou ostatných okolností a dôkazov.35 Inšpiratívnym pre slo
venského zákonodarcu v tomto kontexte môže byť aj samotné znenie § 2247 
ods. 3 nemeckého občianskeho zákonníka (Bürgerliches Gesetzbuch)36, ktorý, 
pokiaľ ide o podpis v závete, pripúšťa zásadu favor testamenti, keď normuje, že 

„[p]odpis by mal obsahovať meno a priezvisko poručiteľa. Ak sa poručiteľ podpíše 
iným spôsobom a takýto podpis postačuje na preukázanie autorstva poručiteľa  
a vážnosti jeho vyhlásenia, takýto podpis nevylučuje platnosť závetu.“

V slovenskom OZ sa však táto zásada, na rozdiel od českého NOZ, nevy
skytuje. Prinajmenšom nie v rýdzej podobe. Poznáme len jej určitú príbuznú 
alternatívu v podobe zásady preferencie platnosti právneho úkonu pred jeho 
neplatnosťou, podľa ktorej platí, že aj v prípade určitých pochybností o určitosti 
obsahu či predmetu právneho úkonu bude tento neplatným len vtedy, ak tieto 
nedostatky nemožno preklenúť ani použitím interpretačných pravidiel ustano
vených v § 35 ods. 1 a 2 OZ. „Ak totiž tieto nedostatky možno takýmto spôsobom 
preklenúť, je ústavnou povinnosťou všeobecného súdu uprednostniť výklad, ktorý 
vedie k platnosti právneho úkonu, a nie naopak.“37 Možno si však položiť otázku, 

34 Mikeš, J. Dědictví a právo – právní poradce pro každého. Praha: Informatorium, 1993, s. 63. 
35 Hagena, W. In: Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch. Bd. 9: Erbrecht §§ 1922 -  

2385. §§ 27 – 35 BeurkG. 6. vydanie. Mníchov: C. H. Beck, 2013, s. 1409.
36 Nemecký občiansky zákonník z 18. augusta 1896, RGBl. S. 195, Bürgerliches Gesetzbuch,  

v znení neskorších predpisov
37 Nález Ústavného súdu SR zo dňa 01.04.2015, sp. zn. I. ÚS 640/2014. Právna veta tohto nálezu 

ďalej pokračuje „[p]rehnané formalistické požiadavky všeobecného súdu na formuláciu predmetu 
zmluvy sú ústavne neakceptovateľné. Úloha všeobecného súdu pri hľadaní riešenia súdenej práv-
nej veci a interpretácii relevantných právnych úkonov totiž nespočíva vo ,vyhľadávaní‘ dôvodov 
neurčitosti predmetu zmluvy (prípadne iných dôvodov jeho neplatnosti), ale v poskytnutí súdnej 
ochrany účastníkom občianskeho súdneho konania. Táto má byť založená okrem iného aj na 
zohľadnení a plnej aplikácii všetkých zákonných kritérií platných pre výklad právnych úkonov  
a súčasnej preferencii výkladu v prospech platnosti, a nie neplatnosti právneho úkonu.“
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do akej miery možno použiť toto všeobecné interpretačné pravidlo aj pri tak 
prísne formálnom právnom úkone, akým je závet. Existujú však už extenzív
nejšie podložené závery, v zmysle ktorých interpretácia závetu bude zásadne 
podliehať pravidlám interpretácie obsiahnutým v § 35 ods. 2 OZ.38 S týmito 
závermi sa aj vzhľadom na absenciu zakotvenia zásady favor testamenti v slo
venskom OZ musíme stotožniť.

V tomto smere sa však aj výklad v komentári k OZ k ustanoveniam o zá
vete prikláňa k použiteľnosti tohto interpretačného pravidla, keď uvádza, že  

„(...) platí výkladové pravidlo, že v prípade pochybností sa má prijať taký výklad, 
pri ktorom môže nakladanie poručiteľa s majetkom obstáť, a ktoré dedičské právo 
závetcu čo najmenej obmedzuje. Zákon neustanovuje, ako má byť v závete vyjad-
rené ustanovenie niekoho za dediča, preto k preukázaniu skutočnej vôle poručiteľa 
v pochybnostiach treba zisťovať okrem znenia textu listiny aj všetky okolnosti, za 
ktorých bol prejav vôle urobený.“39

Záverom k tejto stati preto možno konštatovať, že aj vplyvom právnej dis
kontinuity, ktorá je príznačná pre NOZ, môže vzbudzovať určité otázniky vý
klad českej rozhodovacej praxe (najmä tej recentnej) k platnosti závetu. Tento 
výklad už totiž má priamu oporu v zásade favor testamenti, ktorá sa použije aj 
pri tak prísne formálnom právnom úkone, akým je závet. Bude preto zaujímavé 
sledovať širší či užší odklon českej, resp. slovenskej súdnej praxe pri interpretá
cii ustanovení (nielen) o závete.

Sme však toho názoru, že prílišný formalizmus nekráča ruka v  ruke  
s inak prísne formálnym závetom. Nie je totiž náročné predstaviť si situácie, keď 
je zo závetu zrejmé a nepochybné, že ho napísal poručiteľ, jasne v ňom určil zá
vetného dediča, ako aj rozsah dedeného majetku a v podstate len pre prípadný 
dátum uvedený o 1,5 cm nižšie pod podpisom závetcu by takýto závet mohol 
byť spochybnený.40 Takýchto prípadov prináša prax nepochybne viac ako si 
sprvu možno myslieť, a to z dôvodu, že častokrát ide o ultima ratio riešenie  

38 Gábriš, T. Špecifiká interpretácie závetu. In: Ficová, S., Ivančo, M., Raková, K., a kol. Dedičské 
právo v hmotnoprávnych a procesnoprávnych súvislostiach. Bratislava: Wolters Kluwer SR, 2022, 
s. 144. 

39 Bajánková, J. In: Števček, M., Dulak, A., Bajánková, J., Fečík, M., Sedlačko, F., Tomašovič, M.  
a kol. Občiansky zákonník II. § 451 ‒ 880. 2. vydanie. Praha: C. H. Beck, 2019, s. 1801.

40 Tu načrtnutá situácia vychádza z reálií, ktorým sme sa venovali v stati 2.1 tohto príspevku 
(Dátum ako súčasť osvedčenia podpisu závetcu na matričnom úrade a požiadavka jeho umiest
nenia v závete).
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nespokojného opomenutého dediča. Zásada favor testamenti je pre tieto situácie 
náležitým riešením.41

Záver

Datovanie a signácia závetu ako zdanlivé „formality“ sa ako témy naďalej 
objavujú v rozhodnutiach dokonca aj najvyšších súdov, keď ich nesprávne uve
denie je nemálo frekventovaným dôvodom neplatnosti závetu. V príspevku sme 
sa venovali viacerým, niekedy možno až kurióznym prípadom, ktoré vymyslí 
zrejme len život a ľudská vynaliezavosť. Niektoré excerpty z nich snáď stojí za 
to spomenúť aj v závere.

Ak sa napríklad v holografnom závete uvedie viac druhov písma, nie je mož
né usudzovať, že holografný závet je neplatný (z dôvodu nesplnenia požiadavky 
vlastnoručného napísania závetu). Je totiž aj bežnou praxou, keď pisateľ vlastno
ručného textu jedným typom (technikou, spôsobom) písma vyjadrí obsah vôle, 
napríklad tlačeným písmom, a druhým typom písma, väčšinou písaným, sa pod 
obsah prejavu vôle vlastnoručne podpíše.

Rovnako pokiaľ ide o závet zriadený vo forme notárskej zápisnice, požia
davka spísania závetu zriadeného formou notárskej zápisnice len jedným tech
nickým prostriedkom nevyplýva zo žiadneho zákonného ustanovenia. Ak preto 
tento druh závetu obsahuje dátum podpisu, ktorý je dopísaný ručne (na rozdiel 
od ostatného textu závetu napísaného písacím strojom), nejde o neplatný závet.

Pri holografnom závete tiež platí, že nielen závet ako taký, ale aj samotný 
dátum musí byť napísaný vlastnou rukou poručiteľa a musí byť úplný. Ak preto 
došlo pred mestským úradom k osvedčeniu poručiteľovho podpisu na holo
grafnom závete, v rámci čoho poručiteľ uznal podpis za vlastný, avšak nikdy 
skutočne a vlastnou rukou nedatoval závet, išlo by o neplatný závet.

Pokiaľ ide o dátum a jeho umiestnenie, je pravda, že Občiansky zákonník 
neurčuje miesto, kde sa má dátum podpísania závetu nachádzať. Rozhodovacia 
prax súdov však dospela k záveru, že dátum podpísania závetu môže byť (na 
rozdiel od podpisu) uvedený na začiatku závetu alebo aj na konci závetu, avšak 

41 V konečnom dôsledku, aj trendy v Európe smerujú k rozšíreniu testamentárnej slobody, výra
zom čoho je napr. rakúska právna úprava umožňujúca aj zriadenie ústneho závetu (Nottesta
ment), spoločného závetu či zriadenie závetu súdom. Taktiež závet podľa rakúskeho práva môže 
obsahovať podmienky alebo príkazy závetcu (porovnaj § 478 OZ). Pozri Fekete, A., Fekete, I. 
Reforma dedičského práva v Rakúsku. In Justičná revue, 2017, roč. 69, č. 2, s. 272 – 273. 
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vždy musí byť uvedený priamo v závete takým spôsobom, aby celý text záve
tu tvoril logický a zrozumiteľný celok. V tak trochu neobyčajnej kauze preto 
umiestnenie dátumu podpisu približne 1 cm naľavo a 1,5 cm pod podpisom po
ručiteľky bolo posúdené ako zodpovedajúce formálnym požiadavkám pre závet.

Pokiaľ ide o podpis, platí, že tento má byť umiestnený na konci závetu, pre
tože sa ním dovršuje obsah závetu a poručiteľ ním potvrdzuje totožnosť jeho 
prejavu vôle. Zákon neukladá pisateľovi závetu, aby závet napísal i podpísal v je
den a ten istý deň a v jeden okamih. Rovnako ani okolnosť, že poručiteľ napíše 
závet viacerými perami či inými náplňami pera nemá na platnosť závetu žiaden 
vplyv, pretože takúto požiadavku zákon nestanovuje.

V tejto spojitosti, povinnosť podpísať závet svojím menom sa taktiež výslov
ne nestanovuje – uvádza sa len požiadavka podpísať holografný závet „vlastnou 
rukou“. Z tohto však súdna prax interpretovala „podpis vlastnou rukou“ ekvi
valentne ako „podpis vlastnou rukou so svojím menom“. Podpis v tvare titul 
a priezvisko sa však v praxi ukazuje taktiež ako postačujúci. Na druhej stra
ne, podpis „Tvá matka“ nemôže byť vnímaný ako dostatočný. Nemecká právna 
úprava výslovne normuje požiadavku, v zmysle ktorej má podpis obsahovať 
meno a priezvisko danej osoby. Zrejme sa nemusíme priečiť o to, že takejto 
požiadavke je aj v našich reáliách v praxi najlepšie vyhovieť.

Na základe týchto praktických ukážok je nepochybne možné vnímať in
tenzitu určitého formalizmu v záujme princípu právnej istoty. Ako sme však 
už uviedli, prílišný formalizmus nekráča ruka v ruke s inak prísne formálnym 
závetom. Určitým mantinelom prílišného formalizmu pri závete je práve zása
da favor testamenti. Tá v našom právnom prostredí síce nie je expressis verbis 
obsiahnutá v Občianskom zákonníku, avšak určitú podobnosť a aplikovateľnosť 
možno pripustiť v súvislosti so zásadou preferencie platnosti právneho úkonu 
odvíjajúcej sa od § 35 ods. 1 a 2 OZ.

Dodnes sú priliehavé slová prvorepublikového, rakúskočeského univer
zitného profesora, civilistu Roberta MayraHartinga o  tom, že každá forma 
ohrozuje platnosť vážne mieneného a obsahovo nezávadného právneho úkonu 
pre chybu formálnu. Niekedy však je žiadúce túto chybu ignorovať, a to v zá
ujme toho, aby sa hmotné právo nestalo obeťou bezúčelných formalít.42 Ta
kýto prístup si nepochybne vyžaduje aj súdny aktivizmus. Podobne ako náš  

42 MayrHarting, R. Soustava občanského práva [Svazek I]. I. Nauky obecné. Praha: Wolters Klu
wer, 2019, s. 147.
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zákonodarca43 však veríme, že aj vďaka nemu bude nespravodlivosť titulom 
prílišného formalizmu minimalizovaná.
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hradníčková, M. (eds.). COFOLA 2021 – část 1. Sborník příspěvků mladých 
právníků, doktorandů a právních vědců. Brno: Masarykova univerzita, 2021,  
s. 202 – 225. ISBN 9788021086272 

14. Rouček, F., Sedláček, J. Komentář k československému obecnému zákoníku 
občanskému a občanské právo platné na Slovensku a v Podkarpatské Rusi. 
Díl třetí. (§§ 531 až 858.). Praha: Právnické knihkupectví a nakladatelství  
V. Linhart, 1936, 680 s. ISBN 8085963744 (Reprint)
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Abstrakt:
Technologický rozvoj je v posledných desaťročiach enormný a ovplyvňuje 

všetky oblasti fungovania spoločnosti. Ani právo by nemalo zostať pasívne, naj
mä ak inkorporovanie nových technických prvkov môže zjednodušiť praktické 
uplatňovanie niektorých právnych inštitútov. Závet ako vyjadrenie poslednej 
vôle fyzickej osoby je ideálnym adeptom reflexie vedeckého pokroku do právne
ho poriadku. Príspevok analyzuje aktuálne formy závetu a možnosti ich zachy
tenia v elektronickej forme. Zároveň otvára priestor pre úvahy de lege ferenda 
o nových, digitálnych formách závetu.

Kľúčové slová:  alografný závet, holografný závet, nové technológie, elektronic
ký závet, testamenárna sloboda

Abstract:
Technological development has been enormous in recent decades and af

fects all areas of society. Nor the law should remain passive, especially when 
the incorporation of new technical elements can simplify the practical applica
tion of certain legal institutes. A will as an expression of the last will of a person 
is an ideal adept for reflecting scientific progress in the legal order. The paper 
analyses the current forms of wills and the possibilities of capturing them in 
electronic form. At the same time, it opens the space for de lege ferenda con
siderations on new, digital forms of wills.

Key words:  alograph will, holograph will, new technologies, video will, elec
tronic will, testamentary liberty
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Úvod
Právna úprava dedičského práva je v systéme súkromného práva jedna z naj

konzervatívnejších, ak nie tou najkonzervatívnejšou. Je stabilná, prakticky ne
menná, akoby zaseknutá v minulosti, zdanlivo bez ambície reagovať na aktuálne 
sociálne, hospodárske, technologické či kultúrne zmeny. Ako možno vnímať 
túto špecifickú povahu objektívneho dedičského práva? Ide o prejav juristickej 
cnosti alebo je právna úprava historickým reliktom bez praktického využitia? 
Otázku možno položiť aj inak: je možné, že sa súčasná právna úprava v praxi 
neuplatňuje? Prečo zákonodarca periodicky nevyhodnocuje stav právnej úpra
vy aj z tohto hľadiska a neprijíma primerané opatrenia? Bráni niečo zavedeniu 
nových závetných foriem? Do akej miery má mať legitímny záujem na stabilite  
a nemennosti právnej úpravy prednosť pred vyššou využiteľnosťou právnej 
úpravy, a to i za cenu častejších zásahov do právneho predpisu?

Súčasná právna úprava bola do Občianskeho zákonníka inkorporovaná zá
konom č. 509/1991 Zb., ktorým sa mení, dopĺňa a upravuje Občiansky zákon
ník, ktorý nadobudol účinnosť 1.1.1992. Ide o 30 rokov starú právnu úpravu, 
ktorá sa v dobe svojho vzniku, z pochopiteľných dôvodov, inšpirovala najmä ne
meckou a rakúskou právnou kultúrou, reagovala na dobové možnosti a potreby, 
a do nášho právneho prostredia vniesla zaužívané závetné formy. Právo je kon
zervatívna spoločenská konštrukcia a je správne, ak je právny text výsledkom 
uváženej analýzy a vyhodnotenia všetkých vplyvov. S odstupom času je však 
na mieste, aby došlo k vyhodnoteniu aktuálnych spoločenských potrieb a tech
nických (technologických) možností a pretaveniu zistených záverov do právnej 
úpravy. Nestačí pritom hovoriť o potrebe parciálnej novelizácie právnej úpravy, 
ale je na mieste uvažovať nad úplnou reformou právnej úpravy. Katalyzáto
rom týchto úvah môžu byť aj nedávne okolnosti súvisiace s pandémiou choroby  
COVID19. V dôsledku reštriktívnych opatrení došlo k obmedzeniu voľného 
pohybu a vzájomnej interakcie medzi osobami, a prevažná časť populácie ostala 
v domácej izolácii. Podmienky pre vyhotovenie platného alografného závetu či 
závetu vo forme notárskej zápisnice boli objektívne sťažené, pričom aj prístup 
k základným potrebám nevyhnutným pre vyhotovenie vlastnoručného závetu 
(v prípade ak nimi osoba nedisponovala) mohli sprevádzať komplikácie. Oso
ba majúca záujem vyhotoviť platný závet mohla pociťovať frustráciu, pretože 
hoci mala k dispozícii technické vybavenie, ktoré umožňuje vytvorenie auten
tickej poslednej vôle, z juristického hľadiska bolo v danej chvíli nepoužiteľné.  
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Slovenský právny poriadok na špeciálne formy závetu uplatniteľné vo výnimoč
ných situáciách nepamätá.1

Dedičské právo (v objektívnom význame ako platnej právnej úpravy) je 
osobité najmä v tom smere, že hoci v rámci európskeho kontinentu jednotlivé 
národné právne poriadky ideovo nadväzujú na rímskoprávnu súkromnoprávnu 
tradíciu a na prvý pohľad by sa teda mohlo javiť, že otázka hmotného dedič
ského práva by mohla byť unifikovaná, národné štáty sa zdráhajú prenechať 
zákonodarnú iniciatívu v otázke dedičského práva Európskej únii. Členské štáty 
môžu voľne upravovať formálne podmienky nakladania s majetkom pre prípad 
smrti. Podľa čl. 27 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 650/2012 
zo 4. júla 2012 o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí 
a o prijatí a výkone verejných listín v dedičských veciach a o zavedení európ
skeho osvedčenia o dedičstve, o formálnej platnosti písomnej dispozície pre 
prípad smrti rozhoduje okrem iného súlad formy s právom krajiny, v ktorej 
bola dispozícia vykonaná, čo vzhľadom na historické, kultúrne a spoločenské 
národné špecifiká možno považovať za rozumné riešenie. To vytvára pre národ
ného zákonodarcu priestor pre inovatívne a progresívne riešenia, pripravené 
pre potreby človeka 21. storočia. 

Tento príspevok treba vnímať ako úvahu autorov o tom, či súčasná kogentná 
a rigidná právna úprava nie je vlastne len prekážkou, ktorá v praktickej realite 
limituje využiteľnosť závetu na minimum. Najmä ak jedna zo základných zásad 
súkromného práva, zásada autonómie vôle, spočíva v zachovaní testamentárnej 
slobody ako prirodzenej súčasti vlastníckej slobody. Možno sa totiž zhodnúť  
v tom, že právna úprava, ktorá adresáta skôr odradzuje, je zlou, osobitne v ro
vine súkromnoprávnej.

1. Stav de lege lata – stručné zhrnutie
Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník vo vyhlásenom znení, účinnom 

od 1. 4. 1964, upravoval len dve formy závetu – (holografný) vlastnoručný zá
vet a (verejný) závet vo forme notárskej zápisnice, pričom táto právna úpra
va pretrvala viac ako 27 rokov až do 31.12.1991. Možno považovať za para
doxné, že predchádzajúca právna úprava, obsiahnutá v § 534 až 553 zákona  
č. 141/1950 Zb. Občiansky zákonník, nielenže bola podrobnejšia, ale sa javí byť 

1 RAKOVÁ, K. Vplyv pandémie Covid19 na poslednú vôľu poručiteľa prizmou aktuálnej práv
nej úpravy. In: Cofola 2021 : conference for young lawyers. Brno : Masarykova univerzita, 2021. 
s. 223.
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aj flexibilnejšia. Občiansky zákonník z roku 1950 upravoval vlastnoručný (holo
grafný) závet (§ 541), závet nenapísaný vlastnou rukou (alografný) (§ 543), závet 
prejavený do zápisnice pred svedkami (§544) a závet vo forme súdnej alebo no
társkej „úradnej zápisnice“ bez prítomnosti svedkov (§ 545). Ak prihliadneme 
aj na predchádzajúcu uhorskú právnu úpravu (v zák. čl. XVI/1876 o formál
nych požiadavkách testamentov, dedičných závazkov a na pád smrti znejúcich 
darúnkov, platný od 1. júla 1876)2, bez ohľadu na niektoré odlišnosti možno  
(s istou dávkou simplifikácie) zhrnúť, že závetné formy sa od dôb uhorského 
práva zásadným spôsobom nemenili už viac ako 150 rokov. 

Predstavuje súčasná právna úprava funkčné riešenie?
To, či sa človek počas svojho života rozhodne usporiadať svoje majetkové 

pomery pre prípad vlastnej smrti, je individuálnym rozhodnutím každej fy
zickej osoby, do ktorého nemožno žiadnym spôsobom zasahovať. Nič nebráni 
fyzickej osobe nerozhodnúť o usporiadaní majetkových pomerov. Poručiteľ ne
musí mať relevantný majetok, alebo okruh dedičov je natoľko úzky, že vyho
tovenie závetu je prakticky zbytočné. Okruh potenciálnych závetných dedičov 
môže splývať s okruhom zákonných dedičov, alebo sa poručiteľ môže spoliehať 
na schopnosť dedičov dohodnúť sa o dedičstve podľa vlastných potrieb. Dôvody 
nevyhotoviť závet môžu byť rozmanité.

Naopak, závet bude praktický najmä vtedy, ak poručiteľ má konkrétnu pred
stavu o tom, ktorú časť majetku má zdediť tenktorý dedič; do tohto rozhodnu
tia sa môže premietnuť znalosť poručiteľa o povahových črtách, schopnostiach 
či danostiach jednotlivých dedičov, prípadne ich potrebách a kvalite vzájom
ných vzťahov. Na základe praktických (aplikačných) skúseností možno vysloviť 
záver, že rozhodnutie usporiadať majetkové pomery pre prípad smrti prijímajú 
spravidla majetnejší jednotlivci so širším portfóliom majetkových aktív (typicky 
majetková účasť v obchodných spoločnostiach, vlastníctvo viacerých nehnuteľ
ností, vlastníctvo rozmanitých nástrojov finančného trhu a pod.). Závet (ako 
právny nástroj) je účinným prostriedkom budúceho usporiadania majetkových 
pomerov a je súčasťou záruk zabezpečujúcich naplnenie poslednej vôle poru
čiteľa.

Vysoká miera rigidity právnej úpravy je podmienená funkciami, ktoré závet 
plní, resp. má plniť. Závet ako právny úkon mortis causa musí byť výsledkom 

2 ŠVECOVÁ, A.: Formálnoprávna stránka zriadenia úkonov posledného poriadku na Slovensku 
do roku 1950. VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2010. s. 123.
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dobre premysleného rozhodnutia (čo je dôvodom formálneho sťaženia „prístu
pu“ k nemu) a substrát, na ktorom je toto rozhodnutie zaznamenané, musí byť 
toho nespochybniteľným dôkazom. Keďže závet sa prakticky „aktivizuje“ až po 
smrti osoby, ktorá ho vytvorila, je objektívne nemožné spätne požiadať jeho  
autora o objasnenie prípadných nejasností či sporných častí. Formalizácia záve
tu má zabezpečiť, aby sa zredukovalo riziko sporov o tom, koho vôľa je v závete 
zaznamená, aký je obsah tejto vôle, kto je adresátom, akých vecí či práv sa týka  
a pod. Z tohto dôvodu nie je vhodné, aby formálne požiadavky boli príliš flexi
bilné či extenzívne interpretovateľné. Rigidná povaha poskytuje právnu ochra
nu všetkým subjektom, ktorých sa smrť fyzickej osoby právne dotýka – dedičov, 
veriteľov či dlžníkov poručiteľa. 

Rigidnú povahu právnej úpravy preto treba vo všeobecnej rovine hodnotiť 
pozitívne. Tým, že zákonodarca iné úkony mortis causa nepripustil, jednoznač
ne vymedzil priestor, v ktorom je možné sa pohybovať v úvahách ako naložiť 
s majetkom pre prípad smrti. Dispozície mortis causa nemožno urobiť v akej
koľvek forme (čo je, až na niektoré výnimky, zásadný rozdiel oproti systému 
obligačných scudzovacích úkonov, ktoré inak z praktického hľadiska sledujú 
rovnaký cieľ), akákoľvek odchýlka je sankcionovaná absolútnou neplatnosťou, 
čo je typické pre väčšinu európskych právnych poriadkov. Slovenský právny po
riadok je typický i tým, že neupravuje inštitúty známe v zahraničných právnych 
poriadkoch, napr. dedičská zmluva.

Slovenská právna úprava je z hľadiska druhov závetov prostá a rozoznáva len 
tri druhy závetov – vlastnoručne napísaný, napísaný inak ako vlastnou rukou 
(mechanicky alebo inak) a závet vyhotovený vo forme notárskej zápisnice. Ich 
spoločným menovateľom je ich zaznamenanie na listine, príp. na inom pod
klade (právna doktrína a prori nevylučuje vyhotovenie holografného závetu na 
pokladoch iných ako je papier, no ide skôr o výnimočné situácie a akademický 
problém). 

Cudzie právne poriadky, kultúrne aj právne príbuzné, zavádzajú aj iné druhy 
závetov. Nemecký právny poriadok (pozri § 2229 a nasl. BGB) a rakúsky práv
ny poriadok (pozri § 577 a nasl. ABGB), v mnohých ohľadoch vzorové právne 
poriadky pre celú kontinentálnu právnu kultúru, upravujú s väčšími či menší
mi odlišnosťami „tradičné“ závetné formy (holografný závet, alografný závet, 
úradný závet, ústny závet v čase núdze), skutočne inovatívne riešenia, zohľad
ňujúce aktuálne technologické možnosti, však chýbajú. Podobne je to aj v iných 
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cudzích právnych úpravách. Napr. poľský Občiansky zákonník upravuje ústny 
závet (pozri § 952 OZ), závet spísaný počas cesty (§ 953 OZ) a závet vojaka  
(§ 954 OZ). Závet vojaka či závet prejavený počas cesty na palube lietadla ale
bo plavidla pozná aj český Občiansky zákonník (pozri § 1544, §1545), veľmi 
obdobne aj napr. holandský Občiansky zákonník (pozri čl. 4:101, 4:102 a nasl.). 
Maďarský Občiansky zákonník upravuje napr. ústny závet (pozri čl. 7:20), inak 
nevykazuje nijaké zásadné odlišnosti v rámci kontinentálnej právnej kultúry.

1.1 Holografný závet
Holografný (holografický) závet je závet napísaný vlastnou rukou3, čo  

z historického pohľadu malo, aspoň teoreticky, zabezpečovať dokonalú mieru  
autenticity prejavenej poslednej vôle. Jedinečnosť rukopisu každej fyzickej oso
by, spolu s požiadavkou datovania a umiestnenia podpisu, majú zamedziť vznik 
pochybností o autorstve vôle zachytenej v závete a o čase, kedy bol závet napísa
ný. Rukopis možno posúdením ostatných textov vyhotovených za života poru
čiteľa písmoznaleckým posudkom s dostatočnou určitosťou priradiť konkrétnej 
osobe. Charakteristickým znakom holografného závetu je teda skutočnosť, že 
je vyhotovený pomocou veľmi individuálneho a nezameniteľného fyzického 
prejavu človeka a tým je vlastný rukopis. Tento aspekt považujeme za kľúčový 
z hľadiska úvah de lege ferenda, nakoľko súčasné technológie umožňujú trvalé 
zaznamenanie aj iných autentických prejavov človeka, ktoré možno považo
vať za ešte autentickejšie oproti vlastnoručnému písmu. Sekundárnym znakom 
holografného závetu je jeho zachytenie na hmotnom podklade. Závet musí byť 
vlastnoručne napísaný, čo obvykle znamená použitie papieru ako najdostupnej
šieho na to určeného materiálu, no teoreticky tomu tak byť nemusí. Kľúčovou 
vlastnosťou podkladu, na ktorý bude text závetu napísaný, musí byť schopnosť 
podkladu zachytiť prirodzené línie písma poručiteľa, nakoľko práve tie dávajú 
holografnému závetu povahu autentického prejavu vôle; napríklad text vyrytý 
nejakým nástrojom do kôry stromu či iného tvrdého podkladu nebude možné 
považovať za výsledok prirodzeného ťahu ruky a preto stricto sensu nebude 
holografným závetom. Zjednodušene možno uzavrieť, že holografný závet je 
kombináciou dvoch prvkov  individuálneho osobnostného prejavu človeka 
(písma) a technického nástroja (typicky pero a papier), ktorý umožňuje trvalé 
zachytenie daného prejavu.

3 Podľa § 476a OZ: „Vlastnoručný závet musí byť napísaný a podpísaný vlastnou rukou, inak je 
neplatný.“
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Z praktického hľadiska je holografný závet v 21. storočí prežitkom a skôr 
zotrváva len v „romantických“ knižných či filmových predstavách ako vlast
noručne starostlivo zostavený text, s jasnými (či menej jasnými) pokynmi pre 
pozostalých príbuzných. Holografná forma závetu (vo svojej rýdzej podobe) je 
dnes pri konkurencii nových technologických možností ťažkopádna, v praktic
kej realite množstvo vlastnoručne napísaného textu rapídne klesá a hoci neexis
tuje nijaká oficiálna štatistika (údaj) o počte holografných závetov v dedičských 
konaniach, je dôvodné predpokladať, že ich počet bude zanedbateľne nízky.  
V neprospech holografného závetu svedčí aj jeho uchovávanie a zodpovednosť 
nálezcu závetu za jeho predloženie v dedičskom konaní. V praxi sa pri holograf
nom závete môže stať, že sa po poručiteľovej smrti nikdy neobjaví a dedičské 
konanie prebehne bez vedomosti o jeho vyhotovení.

S prihliadnutím na konkurenciu ostatných nástrojov schopných zachytiť 
prejav poslednej vôle považujeme holografný závet, vo svojej rýdzej podobe, za 
nezmodernizovateľnú formu závetu, čo však nemusí (a ani by nemalo) zakladať 
dôvod jeho vyňatia z platnej právnej úpravy.

Pri úvahách o tom, ako preniesť holografný závet do 21. storočia, sa mož
no stretnúť s myšlienkou, či podmienku vlastnoručne napísaného závetu bude 
spĺňať text napísaný pomocou zariadení ako je napr. elektronické pero v spojení 
s dotykovou obrazovkou a potrebným softwarovým vybavením. Zastávame ná
zor, že nič nebráni tomu, aby holografný závet mohol mať podobu elektronic
kého dokumentu, ktorého obsah bol uvedený pomocou rukopisných zariadení 
a aplikácií. Pre odstránenie pochybností sa žiada zdôrazniť, že holografným 
závetom v kontexte uvedeného, hoci výsledkom popísaného postupu nesporne 
bude elektronický dokument (súbor), nemožno chápať text napísaný pomocou 
klávesnice a podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom. Elektronic
ký holografný závet v tomto význame bude elektronická informácia vytvore
ná vlastným ťahom ruky obsahujúca vlastnoručný podpis, no s využitím na 
to určených nástrojov (dotyková obrazovka, elektronické pero, software). Text 
zachytený takýmto spôsobom by spĺňal potrebu individualizačného znaku, 
vlastného rukopisu autora – poručiteľa aj keď detail bežného rukopisu nie je 
pri prenose do digitálnej podoby úplne zachovaný. Podľa nášho názoru nie je 
dôvod hľadať rozdiel medzi „tradičnými“ písacími nástrojmi (pero a papier)  
a „modernými“ písacími nástrojmi.4

4 Podobnú situáciu riešil v common law právnom systéme súd v americkom štáte Ohio vo veci 
Re: Estate of Javier Castro, Deceased, No. 2013ES00140 (Ohio Ct. Com. Pl.) z 19 júna 2013. Išlo 
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Napriek uvedenému je však potrebné upozorniť na kľúčový rozdiel, ktorý 
podľa nášho názoru bráni bezvýhradnej akceptácii elektronického holografné
ho závetu ako rovnocennej alternatíve „tradičného“ holografu; tým rozdielom je 
miera možnosti dodatočnej úpravy textu. Zatiaľčo text napísaný vlastnou rukou 
na hmotný substrát (list papiera) bude upraviteľný len obtiažne (napr. nahradiť 
už napísaný text úplne odlišným textom tak, aby to nevzbudzovalo dôvodné 
pochybnosti o úprave textu, bude prakticky nemožné), vykonať úpravu v bež
nom elektronickom dokumente (ktorý nie je kryptograficky zabezpečený pred 
neskoršou úpravou) je pomerne jednoduché. Ide o kľúčovú vlastnosť holograf
ného závetu a táto skutočnosť sama o sebe, podľa nášho názoru, de lege lata 
diskvalifikuje „obyčajný“ elektronický holografný závet ako právom aprobovaný 
závet podľa § 476a Občianskeho zákonníka.

Ďalšou možnosťou modernizácie alebo doplnenia holografného závetu ako 
formy závetu vyhotovenej bez povinnej účasti iných osôb (svedkov a/alebo 
úradných osôb) je akceptácia závetu vyhotoveného elektronickými prostried
kami a podpísaného zaručeným elektronickým podpisom podľa § 40 ods. 4 
Občianskeho zákonníka5.

Ak totiž vychádzame z predpokladu, že holografný závet je (súkromný) zá
vet napísaný vlastnou rukou a vlastnou rukou aj podpísaný, z pohľadu de lege 
lata, vychádzajúc z už zmieneného § 40 ods. 4 Občianskeho zákonníka, neexis
tujú právne prekážky pre takto vyhotovený závet ako elektronickej alternatívy 
(súkromného) holografného závetu, rešpektujúc možnosti 21. storočia.

Ust. § 40 Občianskeho zákonníka vo všeobecnosti upravuje písomnú 
formu právneho úkonu (je potrebné robiť rozdiel medzi písomnou formou 
právneho úkonu a vlastnoručne napísaným právnym úkonom; vlastnoručne  

o závet napísaný vlastnou rukou na tablete na to určeným perom (tzv. stylus). Poručiteľ však 
diktoval obsah závetu svojmu bratovi, ktorý ho spísal. Následne ho podpísal vlastnou rukou 
poručiteľ a traja svedkovia. Súd rozhodol o platnosti takto vyhotoveného závetu. Takto vyho
tovený závet by mohol napĺňať charakteristiku alografného závetu podľa slovenskej právnej 
úpravy, avšak len pri pripustení extenzívneho pojmu „listina“ podľa § 476b OZ aj na iné ako 
papierové formy substrátu, na ktorom je zachytený. 

5 „Písomná forma je zachovaná, ak je právny úkon urobený telegraficky, ďalekopisom alebo 
elektronickými prostriedkami, ktoré umožňujú zachytenie obsahu právneho úkonu a určenie 
osoby, ktorá právny úkon urobila. Písomná forma je zachovaná vždy, ak právny úkon urobený 
elektronickými prostriedkami je podpísaný zaručeným elektronickým podpisom alebo zaru
čenou elektronickou pečaťou.“
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napísaný právny úkon je jednou, avšak nie jedinou z možných variantov písom
ných právnych úkonov).

Stricto sensu, závet napísaný pomocou technického zariadenia (typicky po
čítača s potrebným softwarovým vybavením) de lege lata musí byť aj vytlačený, 
t.j. nepostačuje jeho uloženie ako súboru (vo formáte.doc,.pdf, a pod.) v pev
nom disku počítača. Podľa § 476b Občianskeho zákonníka sa vyžaduje, aby 

„listina“ bola „vlastnou rukou“ podpísaná poručiteľom a najmenej dvoma sved
kami. Slová „vlastnou rukou podpísať listinu“ podľa nášho názoru jednoznačne 
vylučujú akékoľvek úvahy (viac či menej extenzívne) o tom, či § 476b Občian
skeho zákonníka možno rozumne vykladať tak, že umožňuje aj podpísanie tzv. 
zaručeným elektronickým podpisom (pozri § 40 ods. 4 Občianskeho zákonní
ka). Podľa nášho názoru neumožňuje a zaručený elektronický podpis je de lege 
lata v slovenskom dedičskom práve nepoužiteľný, pre čo však neexistuje nijaký 
racionálny dôvod.

1.2 Alografný závet
To, čo bolo uvedené vo vzťahu k holografnému závetu, je možné v celom 

rozsahu uviesť aj vo vzťahu k tzv. alografnému závetu, ako závetu nenapísanému 
vlastnou rukou. Občiansky zákonník v § 476b6 a § 476c7 síce použitie technic
kého prostriedku umožňuje, resp. ho nevylučuje, a v závislosti od rozumovej či 
zdravotnej spôsobilosti poručiteľa vyžaduje prítomnosť ďalších osôb ako sved
kov, právna úprava je však aj v tomto ohľade nesporná; závet musí mať formu 

„listiny“, ktorá musí byť vlastnoručne podpísaná. Je možné preto vysloviť záver, 
že právna úprava holografného závetu a alografného závetu je z pohľadu využi
tia nových technologických možností un bloc nepoužiteľná.

6 „Závet, ktorý poručiteľ nenapísal vlastnou rukou, musí vlastnou rukou podpísať a pred dvoma 
svedkami súčasne prítomnými výslovne prejaviť, že listina obsahuje jeho poslednú vôľu. Sved
kovia sa musia na závet podpísať.“

7 ods. 1: „Poručiteľ, ktorý nemôže čítať alebo písať, prejaví svoju poslednú vôľu pred tromi súčas
ne prítomnými svedkami v listine, ktorá musí byť prečítaná a prítomnými svedkami podpísaná. 
Pritom musí pred nimi potvrdiť, že listina obsahuje jeho poslednú vôľu. Pisateľom a predčita
teľom môže byť aj svedok; pisateľ však nesmie byť zároveň predčitateľom.“

 ods. 2: „V listine sa musí uviesť, že poručiteľ nemôže čítať alebo písať, kto listinu napísal a kto 
nahlas prečítal a akým spôsobom poručiteľ potvrdil, že listina obsahuje jeho pravú vôľu. Listinu 
musia svedkovia podpísať.“
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2. Nové formy závetu – pohľad de lege ferenda
Slovenskú úpravu dedičského práva možno považovať za konzervatívnu 

a rigidnú. Napriek kontinentálnej právnej kultúre, ktorá je reflektovaná v zá
kladoch normotvornej činnosti slovenského zákonodarcu, nepamätá ani na  
tzv. privilegované, resp. špeciálne formy závetu, ktoré sú určené najmä pre prí
pady ohrozenia života poručiteľa a s tým súvisiace menej formálne požiadavky 
na vyhotovenie závetu (napríklad ústny závet v prípade ohrozenia života)8. Nie 
je preto prekvapivé, že úvahy o inovatívnych formách závetu zohľadňujúcich 
súčasné technologické možnosti zostávajú len v rovine odborných diskusií.

2.1 Elektronický závet
Nemožno tvrdiť, že by právo na príchod nových technologických možnos

tí nezareagovalo vôbec. V priebehu ostatných niekoľkých rokoch boli prijaté 
právne úpravy, ktoré umožnili elektronizáciu súkromnoprávneho styku, oblasť 
dedičského práva však ostala výnimkou. Závet v elektronickej podobe, či už  
v podobe textového elektronického súboru (.doc,.pdf a pod.) uloženého  
v počítači alebo v odoslanom emaily, alebo závet uložený na fyzickom nosiči  
(USB kľúč, CD či DVD nosič), či iná elektronická forma závetu dnes možná nie 
je. Je to prekvapujúce, nakoľko moderné technológie zabezpečujú vyššiu mieru 
právnej istoty ako tradičné písané formy.

Ako príklad právnej úpravy, umožňujúcej vyhotovenie elektronického záve
tu, sa tradične uvádza zákon prijatý v štáte Nevada (Nevada Revised Statutes) 

9. Podľa tejto právnej úpravy (kapitola 133.085) je elektronický závet posled
ná vôľa poručiteľa, ktorá je vytvorená a zaznamenaná vo forme elektronické
ho záznamu a obsahuje dátum a elektronický podpis poručiteľa, a zahŕňa buď 
tzv. autentifikačný prvok poručiteľa alebo elektronický podpis a elektronickú 
pečať notára. Tzv. autentifikačné prvky10 sú jedinečné znaky, ktoré preukazu
jú, že závet pochádza od konkrétneho poručiteľa, pričom takouto jedinečnou  

8 Zavedenie ústnej formy závetu v prípade ohrozenia života poručiteľa je súčasťou Legislatívneho 
zámeru Občianskeho zákonníka schváleného Vládou SR v roku 2009. Legislatívny zámer Ob
čianskeho zákonníka [online]. 2009, s. 80. [cit. 20221105]. Dostupné na: https://www.justice.
gov.sk/dokumenty/2022/02/LegislativnyzamerOZ_2009.pdf

9 Nevada Revised Statutes [online]. [cit. 20221105]. Dostupné na: https://www.leg.state.nv.us/
Division/Legal/LawLibrary/NRS/index.html

10 “Authentication characteristic” means a characteristic of a certain person that is unique to that 
person and that is capable of measurement and recognition in an electronic record as a biological 
aspect of or physical act performed by that person. Such a characteristic may consist of a finger-
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vlastnosťou, ktorá sa vzťahuje na fyzické alebo biologické vlastnosti konkrét
nej osoby, môže byť napríklad odtlačok prsta, sken očí, záznam hlasu poruči
teľa alebo jeho obraz, videozáznam, digitalizovaný podpis. Elektornický závet 
umožňujú aj niektoré ďalšie štáty Spojených štátov amerických ako napr. Ari
zona (A.R.S. §§ 142518 to 142523), Colorado (§§ 15111301 to 1511 1311  
(Colorado Uniform Electronic Wills Act), District of Columbia (D.C. Code 
§ 18113(a)(3))., Florida § 732.521(4), Fla. Stat.), Illinois (755 ILCS 6/120 
and 6/55), Indiana (Ind. Code §§ 291211 to 2912118), Severná Dako
ta (N.D.C.C. §§ 30.13701 to 30.13707), Utah (Utah Code §§ 7521401  
to 7521411)), Washington (RCW 11.02.005(24)). V prípade niektorých štátov 
došlo k prijatiu tzv. Uniform Electronic Wills Act11. Hoci v dostupných zdro
joch zatiaľ absentuje praktické vyhodnotenie tejto právnej úpravy resp. apli
kačné ťažkosti (čomu možno vzhľadom na krátkosť času rozumieť), jedno je 
nesporné; na území Spojených štátov amerických, hoci zatiaľ len v niektorých 
štátoch, boli vytvorené právne podmienky pre nové formy závetov, ktoré reflek
tujú potreby a možnosti človeka 21. storočia.

2.2  Videozávet
Všadeprítomná dostupnosť, bohatá funkčná výbava a (takmer) neexistujúca 

technologická alternatíva vytvorili predpoklady pre výrazný prienik smartfó
nov v rámci celej populácie; dáta opakovane preukazujú, že smartfón vlastní 
približne 50% svetovej populácie12, čo znamená, videokamerou – ako jednou  
z funkcionalít smartfónov – disponuje množstvo ľudí. V dôsledku až skokového 
technologického pokroku v ostatných niekoľkých rokov tieto zariadenia vytvá
rajú zvukovoobrazové záznamy vo vysokej technickej (obrazovej aj zvukovej) 
kvalite. Ku každému vyhotovenému obrazovému alebo zvukovoobrazovému 
záznamu sú pripojené tzv. metadáta13, t.j. krátka informácia (okrem mnohých 

print, a retinal scan, voice recognition, facial recognition, video recording, a digitized signature 
or other commercially reasonable authentication using a unique characteristic of the person.“

11 Uniform Law Commission. Uniform Electronic Wills Act. [online]. [cit. 20221105]. Do
stupné na: https://www.uniformlaws.org/committees/communityhome?CommunityKey=a
0a16f1997a84f86afc1b1c0e051fc71

12 Strategy Analytics. Half the World Owns a Smartphone [online]. Boston, 2021. [cit. 2022
1105]. Dostupné na: https://news.strategyanalytics.com/pressreleases/pressreleasede
tails/2021/StrategyAnalyticsHalftheWorldOwnsaSmartphone/default.aspx

13 Developments in the Law — More Data, More Problems, Chapter four: What is an „electronic 
will“? In: Harvard Law Review. Vol. 131, No. 6, 2018, s. 1797.
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iných) o tom, kedy, kde a akým zariadením bol záznam vyhotovený. Hoci tieto 
metadáta je možné technicky odstrániť, nejde o jednoduchý proces a všeobecne 
preto platí, že väčšina digitálnych záznamov metadátami disponuje.

Rovnako ako elektronický písomný závet, ani videozávet nie je v súčasnom 
technologickom svete absolútne právne nóvum. Typicky liberálnejší judiciál
ny výklad v rámci právnych poriadkov reprezentujúcich common law systém 
sa prejavilo aj pri posudzovaní platnosti videozávetu. Konkrétne išlo o prípad 
v štáte Queensland, v Austrálii. Podľa sekcie 18 ods. 2 Dedičského zákona do
kument alebo jeho časť predstavuje závet poručiteľa vtedy, ak je súd presvedčený 
o tom, že táto osoba mala v úmysle, aby dokument alebo jeho časť predstavovala 
jej závet.14 Videozávet, ktorý súd v konaní posudzoval obsahoval audiovizuálny 
záznam poručiteľa, ktorý v úvode konkretizoval deň, kedy videozávet uskutoč
ňuje a detailný popis toho, ako sa má v prípade jeho smrti naložiť s jeho majet
kom. Súd mal v konaní za preukázané, že sú splnené tri skutkové podmienky 
pre záver, že videozáznam tvorí závet podľa sekcie 18 ods. 2 Dedičského zákona, 
ktorými sú: 
1. existencia „dokumentu“ podľa sekcie 18 ods. 2 Dedičského zákona15,
2. dokument vyjadruje testamentárne úmysly poručiteľa, 
3. z dokumentu je zrejmé, že úmyslom poručiteľa bolo, aby dokument bez 

ďalšieho pôsobil ako jeho posledná vôľa.16 

Práve tento trojinštančný test predstavuje základný predpoklad pre usku
točnenie záveru, či určitý „dokument“ aj keď vyhotovený v netradičnej forme, 
bude považovaný za platný závet, t. j. platný prejav poručiteľovej poslednej 
vôle. Rovnako tento súd rozhodol v prípade poslednej vôle zachytenej na vi
deonahrávke vo forme DVD nosiča17 a dokonca aj na audionahrávke, v ktorej  

14 State of Queensland. Succession Act 1981. [online]. [cit. 20221110]. Dostupné na: https://
www.legislation.qld.gov.au/view/pdf/inforce/current/act1981069

15 Pojem „dokument“ použitý v právnom predpise štátu Queensland má aj v rámci slovenského 
jazykového výkladu všeobecné uplatnenie, keď podľa Slovníka súčasného slovenského jazyka 
ide o: 1. dôležitú (úradnú) listinu; 2. materiál zachytávajúci istú skutočnosť a slúžiaci ako pra
meň informácií; 3. preukázaný dôkaz o niečom, cit. podľa: BUZÁSSYOVÁ, K., JAROŠOVÁ, A. 
a kol. Slovník súčasného slovenského jazyka. A – G. Bratislava: Veda, vydavateľstvo Slovenskej 
akadémie vied. 2006.

16 Rozhodnutie Supreme Court of Queensland vo veci Radford v White [2018] QSC 306  
z 17. decembra 2018. [online]. [cit. 20221110]. Dostupné na: https://www.queenslandjudg
ments.com.au/caselaw/qsc/2018/306#_ftnref1

17 Rozhodnutie Supreme Court of Queensland vo veci Mellino v Wnuk & Ors [2013] QSC 336 
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poručiteľ uviedol svoje meno, deň, informáciu o tom, že ide o jeho poslednú 
vôľu a spôsob rozdelenia jeho majetku, tejto audionáhravke predchádzala aj 
hlasová správa zanechaná v odkazovej schránke poručiteľovho kamaráta, s rov
nakým obsahom.18 

Videozávet by mohol byť ďalším spôsobom, ako „spružniť“ v slovenskej le
gislatíve jednotlivé formy závetu. Z technického hľadiska by išlo o synchroni
zovanú sekvenciu obrazov a zvukov, obsahujúcu prehlásenie o poslednej vôli 
poručiteľa, ktoré musí byť základným prvkom takéhoto závetu. Forma závetu 
musí umožniť jeho vyhotovenie a zaznamenanie tak, aby bolo možné prejav 
vôle poručiteľa reprodukovať aj po jeho smrti. Ide teda o zaznamenanie ústneho 
prípadne aj písomného vyhlásenia o poslednej vôli vo vhodnom technickom 
formáte, v ktorom musí byť prezentovaná osoba poručiteľa a celkový priebeh 
závetného aktu. Prejav poručiteľa musí spĺňať všeobecné predpoklady platnosti 
právneho úkonu, t.j. musí byť pre adresátov zrozumiteľný, pričom na tento účel 
poručiteľ môže použiť akýkoľvek jazyk, ktorý pozná či ovláda. Napriek existen
cii tzv. metadát musí právna úprava explicitne vyriešiť aj otázku času vyhoto
venia závetu, t.j. či poručiteľ musí vlastným hlasom uviesť dátum vyhotovenia 
závetu, resp. iným dôveryhodným spôsobom preukázať čas vyhotovenia závetu 
(poručiteľ napr. ukáže aktuálny výtlačok denníka alebo aktuality publikované 
na webstránke alebo akýkoľvek iný spôsob, z ktorého bude možné zistiť okamih 
(dátum či dokonca aj presný čas) vyhotovenia závetu. 

Prítomnosť iných osôb – závetných svedkov či úradnej osoby – nie je pri 
vyhotovovaní videozávetu zo svojej podstaty potrebná; z hľadiska autenticity 
možno zvukovoobrazový záznam, na ktorom je zaznamenaný vlastný hlas a telo 
(tvár) osoby, považovať za (prinajmenšom) porovnateľný vlastnoručne napísa
nému závetu. Ich prítomnosť však môže byť nápomocná v prípade pochybností 
o okolnostiach vyhotovenia závetu.

Nespornou výhodou zvukovoobrazového záznamu je možnosť zazname
nať (zachytiť) celý priebeh závetného aktu. Zvukovoobrazový záznam umožňu
je aj spätne posúdiť – hoci len čiastočne  fyzický (zdravotný) stav poručiteľa 
v čase vyhlásenia poslednej vôle, či nekonal pod vplyvom inej osoby či látok 

z 27. novembra 2013. [online]. [cit. 20221110]. Dostupné na: https://www.queenslandjudg
ments.com.au/caselaw/qsc/2013/336

18 Rozhodnutie Supreme Court of Queenslanda vo veci Re: Estate of Carrigan (deceased) [2018] 
QSC 206 z 6. septembra 208. [online]. [cit. 20221110]. Dostupné na: https://www.queenslan
djudgments.com.au/caselaw/qsc/2018/206
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ovplyvňujúcich myslenie (typicky alkohol, ale napr. i lieky, či rôzne omamné 
látky). Toto pri holografnom závete možné nie je, a napriek tomu ho z práv
neho hľadiska vnímame ako dôveryhodný. Nemožno vylúčiť, že poručiteľ pri 
vyhotovaní zvukovoobrazového záznamu spontánne bližšie vlastnými slovami 
objasní obsah svojej poslednej vôle, čo môže napomôcť pri preukázaní animus 
testandi poručiteľa.

Zvukovoobrazová forma závetu má aj isté negatívne aspekty. Vyhotovenie 
záznamu si vyžaduje istú zručnosť, ktorou nemusí každý disponovať, najmä nie 
osoby staršie, ktoré nie sú natoľko vžité s novými technológiami. Iným prob
lémom môže byť trvalosť záznamu (najmä analógového) príp. budúca kom
patibilita zvukovoobrazových formátov. Toto však považujeme za zástupné  
a riešiteľné problémy, ktoré nie sú spôsobilé prevážiť výhody, ktoré táto závetná 
forma môže priniesť.

Vo vzťahu k úvahám de lege ferenda o videozávete ako novej závetnej forme 
teda za problematickú nepovažujeme ani tak otázku autenticity zvukoobra-
zového záznamu (úvahy o tom, že takýto záznam je možné sfalšovať, editovať, 
nepovažujeme za rozhodujúce; stricto sensu je možné tento argument použiť 
vo vzťahu ku každej závetnej forme), ale skôr otázku následného uchovania, 
distribúcie, uloženia či sprístupnenia tohto záznamu. Alebo inak – ak pri
pustíme, že holografný závet (vlastnoručne napísaná a podpísaná listina) môže 
byť uložený kdekoľvek, je možné túto možnosť pripustiť aj vo vzťahu k videozá
vetu? Ak poručiteľ vyhotoví juristicky obsahovo dokonalý závet využitím napr. 
vlastného smartfónu, otázka de lege ferenda znie: postačí, ak videozávet ostane 
uložený v danom smartfóne (ktoré spravidla sú zabezpečené pred neoprávne
ným použitím, napr. aj biometricky, a teda k obsahu uloženému v smartfóne sa 
nie je možné dostať), alebo sa bude vyžadovať jeho zverejnenie iným osobám, 
resp. zverejnenie na verejne dostupnom mieste? Možno z právneho hľadiska 
akceptovať, ak poručiteľ rozpošle všetkým potenciálnym dedičom či iným oso
bám videozávet ako emailovú prílohu, zverejní ho na svojom Facebook profile 
(či inej podobnej platformy) alebo odošle prostredníctvom niektorej četovacej 
služby (WhatsApp, Facebook Messenger, Telegram a pod.)? Bude ponechaný 
notárom monopol pri uchovávaní aj týchto závetných foriem?

Uvedené otázky sa v celom rozsahu vzťahujú aj na elektronický závet podpí
saný zaručeným elektronickým podpisom. Právo už dnes akceptuje právne úko
ny urobené elektronickými prostriedkami, pričom ak sú podpísané zaručeným 
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elektronickým podpisom alebo zaručenou elektronickou pečaťou, osvedčenie 
pravosti podpisu sa nevyžaduje. To je silný signál toho, že zákonodarca pova
žuje túto formu právnych úkonov sa autentickú a dôveryhodnú, a nebráni, aby 
súkromnoprávny styk medzi osobami prebiehal výlučne v elektronickej forme.

Z pohľadu dedičského práva je preto kľúčové – a táto otázka bude de lege 
ferenda zrejme najcitlivejšia  aby sa o existencii elektronického závetu (či už 
vo forme textového súboru alebo zvukovoobrazového záznamu) dozvedeli 
aj iné osoby, t.j. aby takýto závet neostal zaznamenaný len na pevnom disku  
(heslom alebo biometricky zabezpečeného a zašifrovaného) počítača alebo iné
ho zariadenia (smartfón, tablet a pod.) a to aj bez toho, aby ešte za života poruči
teľa došlo k jeho právom akceptovanému zverejneniu alebo uloženiu u úradnej 
osoby. Rovnaký problém sa týka holografného závetu, o ktorom poručiteľovo 
okolie nie je infromované a je uložený napríklad v nočnom stolíku poručiteľa, 
čo však nebráni normatívnej úprave a ani aplikácii tejto formy písaného závetu 
po desaťročia. Z tohto dôvodu by uvedená skutočnosť nemala diskvalifikovať 
právnu úpravu rôznych druhov elektronických závetov.

Záver 
Existujúca právna úprava zabezpečuje procesu tvorby vôle istú obradnosť  

a dôstojnosť; môže byť taktiež garantom pred konaním v afekte či unáhlene 
prejavenou poslednou vôľou. Holografný aj alografný závet si zo svojej podstaty 
budú vyžadovať istý čas, ktorý môže byť využitý aj na prehodnotenie či je ich ak
tuálna normatívna úprava aplikovateľná na vyhotovenie závetu elektronickými 
prostriedkami aj bez potreby novelizácie Občianskeho zákonníka.

Napriek dlhoročnému trendu rozvoja technológií, prísne formálne požia
davky na vyhotovenie platného závetu pretrvávajú naprieč právnymi poriad
kami reprezentujúcimi kontinentálny, ako aj common law systém. Ako sme 
naznačili vyššie, výnimočne sa vo svete možno stretnúť s pripustením rôznych 
elektronických foriem závetu, napríklad použitím softwéru zaručujúceho iden
tifikáciu osoby, ktorá elektronický dokument podpisuje, textu napísaného špeci
álnym perom do tabletu, zvukovou či obrazovozvukovou nahrávkou. Tradičná 
písomná forma prejavu poslednej vôle poručiteľa zachytená na hmotnom sub
stráte, obyčajne papieri, datovaná a vlastnoručne podpísaná má stále najrozší
renejšie zastúpenie naprieč právnymi poriadkami.

Otvorenou zostáva otázka, aké miesto má mať v právnom poriadku autonó
mia vôle jednotlivca reprezetnovaná dobrovoľným a slobodným rozhodnutím  
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o disponovaní so svojím majetkom pre prípad smrti v kontexte kogentnej práv
nej úpravy formálnych náležitostí závetu? Odpoveď je pravdepodobne v aktu
álnom právnom prostredí jednoznačná, autonómia vôle nie je ani v súkrom
noprávnych vzťahoch absolútna a ustupuje požiadavke dodržania formálnych 
náležitostí závetu. Avšak práve dostupné technológie, ktoré umožňujú jednodu
cho zachytiť individuálny, nezameniteľný prejav fyzickej osoby a dôraz kladený 
na dôležitú spoločenskú hodnotu akou je sloboda jednotlivca, môžu v budúc
nosti ovplyniť prípadnú rozhodovaciu prax slovenských súdnych autorít pri 
posudzovaní platnosti poslednej vôle zachytenej inovatívnym spôsobom.
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zmou aktuálnej právnej úpravy. In: Cofola 2021: conference for young lawyers. 
Brno. Masarykova univerzita, 2021. s. 202  225. ISBN 9788021099814.

7. Rozhodnutie Lorain County Court of Common Pleas vo veci Re: Estate of 
Javier Castro, Deceased, No. 2013ES00140 (Ohio Ct. Com. Pl.) z 19 júna 
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Abstract
The considerations in this study are intended to discuss the general structure 

of a curator of a person of unknown place of stay, detailing it to the succession 
proceedings, namely proceedings of a declaration of succession acquisition. In 
order to systematize the issue, curators of the estate and curators for the absen
tee were also discussed. It was presented that the main premise for the appoint
ment of a curator of a person of unknown place of stay is needed and, at the 
same time, the impossibility to deliver to this person a statement of claim or 
other pleading triggering the need to defend that person’s interests. This type of 
curator power is limited only in order to take procedural steps or other actions 
in civil proceedings.

The presented analysis tends to settle why in the succession proceedings  
a curator of a person of unknown place of stay and not a curator for the absentee 
is appointed. It is concluded, however, that a curator for an unknown from the 
place of stay may not submit a declaration of acceptance or rejection of succes
sion (substantive legal declarations), and the lack of such competences has no 
negative impact on the heir’s situation. Nevertheless, the decision to appoint 
the curator for an unknown from the place of stay in the succession proceed
ings is socalled procedural economics, not for the sake of the interest of the 
participant.

Keywords:  curator, curator of the estate, curator for the absentee, heir, succes
sion
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1. Introduction
Although succession comes into question upon the death of the deceased, 

and estate is acquired by an heir on the opening of the succession (Art. 924 and 
Art. 925 of the Polish Civil Code1) in order to obtain a decision confirming 
legal title, on the basis of which it is possible to prove the right to take up the 
succession after a specified deceased, it is necessary for the heir to conduct suc
cession proceedings. As a rule, succession proceedings (nontrial proceedings) 
fall within the scope of the courts’ activity, unless a specific provision provides 
otherwise (Art. 627 of the Code of Civil Procedure2). A declaration of succes
sion acquisition may be sought in court or before a notary public in the form of 
a notarized succession certificate. The succession proceedings are initiated upon 
the application, but it may also be ex officio (as stipulated in special provisions).

The circle of heirs is determined primarily by the date of the deceased’s death, 
as well as whether the deceased has made a testament. If the deceased did not 
name an heir or if none of the persons he named wish to or can be an heir, the 
entire estate statutorily succeeds (Art. 926 § 2 of the PCC)3. The court ex of-
ficio examines the circle of heirs in proceedings for confirmation of succession 
acquisition. For this purpose, the court may hear the succession assurances 
(special evidence, Art. 671 of the Code of Civil Procedure), or call the heirs 
by announcement (Art. 672674 of the Code of Civil Procedure). It should be 
noted that although the applicant and all participants (heirs) should be called 
to the court hearing to appear in person, it is possible to take a position in the 
pleading or apply to another court for admitting evidence of succession assur
ances under Art. 239 of the of the Code of Civil Procedure and its collection.

It happens that calling a participant (a potential heir), despite establishing 
his name and surname, is not possible, because either the address of that per
son has not been determined at all, or the person does not receive correspond
ence at the address indicated. In such a case, the court is obliged to appoint 
a curator (custodian) for such a person (Article 510 § 2 of the Code of Civil 

1 Act of April 23, 1964, The Civil Code (consolidated text, Journal of Law of 2022, item 1360, as 
amended), hereinafter: the PCC (Polish Civil Code).

2 Act of November 17, 1964, The Code of Civil Procedure, consolidated text, Journal of Law of 
2021, item 1805, as amended), hereinafter: the Code of Civil Procedure.

3 As for the circle of statutory heirs, see art. 931 – 940 of the PCC.
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Procedure)4. In the indicated circumstances, for a participant a potential heir  
is appointed curator on the basis of art. 143 and following the Code of Civil 
Procedure (i.e., a curator of person of unknown place of stay), also referred to 
as a proceeding curator. In the absence of an explicit reference to the above
mentioned provisions, it is puzzling why the appointment of a curator does not 
take place, for example, on the basis of Art. 184 of the Family and Guardianship 
Code5, i.e., the provision establishing a curator for the absentee.

The considerations first aimed to present the general structure of a curator 
and person of unknown place of stay, as well as this institution on the basis 
of succession proceedings, namely proceedings of a declaration of succession 
acquisition. In order to systematize the issue, the curator of the estate6 and  
a curator for the absentee were also discussed. Although the subject of analysis 
was the legal solutions applicable under Polish law, the considerations may be 
an initiation for further discussion, especially a comparative one.

2. Curatorship
Curatorship in Polish law occurs in various branches of civil law, in both 

substantive and civil proceedings law7. When pointing to succession proceed
ings, the curator that first comes to mind is the curator of the estate. In order to 
distinguish it from the curator of a person unknown from his place of stay as  
a participant in succession proceedings, the institution of the curator of the es
tate was discussed to the necessary extent (Art. 666 and following of the Code 
of Civil Procedure)8. In addition, to systematise the issue of curatorship the 
curator for the absentee was mentioned (Art. 184 of the Family Code).

4 In the process, the appointment of a curator without an appropriate application from the person 
concerned, in principle, is not admissible; this rule in relation to the content of Art. 510 § 2 of 
the Code of Civil Procedure is not apply in nontrial proceedings.

5 Act of February 25, 1964, The Family and Guardianship Code, consolidated text, Journal of Law 
of 2020, item 135, as amended), hereinafter: The Family Code. 

6 As well know as curator of a vacant succesion.
7 Decision of the Supreme National Court from December 14, 1998, III CKN 917/98, Lex  

no. 1215098.
8 Wider: MARGOŃSKI, M.: Kurator spadku, Warsaw: LexisNexis 2009, p. 9 et seq.; STEMPNIAK, 

A.: Zarząd spadku nieobjętego w ujęciu przepisów KPC – cz. I, in: Monitor Prawniczy 2010,  
No. 18, p. 9 et seq.; see as well: TITU IONASCU: Provisional Administration of Property Heritage 
on Vacant Inheritance, In: Annals of the Constantin Brancusi University of Targu Jiu Juridical 
Sciences Series 2015, no. 3 (2015), p. 1926.
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2.1 The curator of the estate
Pursuant to the provision of Art. 666 of the Code of Civil Procedure, until 

the succession is taken over by the heir, the court watches over the entire estate. 
Only „in case of need” is a curator of the estate appointed9. As a rule, this is 
done ex officio, which does not exclude other entities from initiating the move. 
As practice shows, it is not rare that strangers of the deceased submit an appli
cation for the appointment of a curator of the estate, especially when, in con
nection with other proceedings (e.g., for the dissolution of joint ownership of  
a property where one of the coowners is deceased), it is necessary to protect 
the interests of potential heirs. It can therefore be concluded that the need to ap
point a curator of the estate occurs when failure to do so may reduce the rights 
of the heirs (reducing the assets or increasing the liabilities of the estate), or 
when it is justified by the public interest. In other words, when it is not enough 
to „oversee the entire succession,” but it becomes necessary to manage the estate 
on a daytoday basis (Art.667 § 2 sentence 1 of the Code of Civil Procedure)10.

The admissibility of initiating proceedings to establish a curator of the  
estate depends on the fulfillment of two conditions, namely opening the estate 
and not taking over the estate. The succession is opened on the death of the 
deceased, and the heir acquires the estate with the opening of the succession 
(Art. 924 and Art. 925 of the PCC). The legislator does not define the concept 
of covered succession, and especially the concept of uncovered succession. In 
the judicature, it is assumed that the estate is not covered if the heir or heirs did 
not actually take the estate into custody, management, or use11. It is worth not
ing that succession under Polish law is not covered when the acquisition of the 
rights to the succession has not yet been legally established (it is not necessary 

9 The need to establish a curator of the estate occurs, for example, when the deceased was prima
rily a single person, without children, siblings, or other relatives, so his/her heirs are not known; 
it is also possible if, despite the lack of a death certificate of the deceased, it will be probable 
that the person has died (e.g. the fate of the person is unknown, but if he/she had lived, he/she 
would have been 102 years old  the presumption of actual death (see: decision of the Regional 
Court in Nowy Sącz from May 29, 2019, I Ns 198/19), but most of all, when the succession has 
not been covered (including no information that the succession acquisition proceedings are 
pending) and it is necessary to ensure custody of the deceased’s property until it is taken over 
by the heirs (i.e. there is a need to secure the rights of potential heirs). 

10 Decision of the District Court in Łódź from July 17, 2019, III Ca 184/19, Lex no. 2741628.
11 Decision of the Supreme National Court from April 5, 1956, III CR 566/56, OSNCK 1956,  

Nr 4, poz. 115.
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at all, because according to Polish law succession is acquired ipso iure upon its 
opening) 12. To cover succession, it is sufficient to make it even one of the heirs, 
even if there are many heirs to cover the succession, and even it is only a partial 
acceptance of the succession13.

It should be emphasized that the curator of the estate should primarily try 
to clarify who is the heir (so he is looking for heirs), and then notify the heirs 
about the opening of the succession (Art. 667 § 1 of the Code of Civil Proce
dure). The appointment of a curator of the estate is temporary, because taking 
over the estate by at least one of the heirs makes the appointment of a curator of 
the estate unacceptable. The curator of the estate is not the curator of a specific 
person or even a group of people14. The succession not covered has no legal 
personality, and therefore the curator of the estate appointed by the court is not  
a substitute for a nonexistent legal entity, but only the administrator of prop
erty that already belongs to certain persons, even if unknown15. The curator of 
the estate administers the estate under the supervision of the court of succession 
(Art. 667 § 2 of the Code of Civil Procedure). He or she is entitled to perform 
activities aimed at preserving the substance of the estate for the purpose of its 
subsequent transfer to authorized persons. The primary task of a curator of an 
estate is to protect the estate as a whole16. The function of the curator should, 
as far as possible, be entrusted to a person who, due to the information in his 
possession, will be able to be an active participant in the process17. Although the 
legislator did not provide the legal regulation of curator of the estate to obtain 

12 Decision of the District Court in Łódź from July 17, 2019, III Ca 184/19, Lex no. 2741628.
13 Compare: STEMPNIAK, A.: Zarząd spadku nieobjętego w ujęciu przepisów KPC – cz. III, Mo-

nitor Prawniczy 2010, no. 20, p. 1055.
14 MALCZYK, M.: Komentarz do art. 666, In: Kodeks postępowania cywilnego, Tom I, Komentarz. 

Art. 1-729, A. GóraBłaszczykowska (ed.), Warsaw: C.H. Beck 2013, p. 1549, judgment of the 
National Administrative Court from September 25, 2020, I OSK 2155/19, Lex no. 3070958, 
judgment of the Supreme National Court from February 16, 2012, III CSK 159/11, Lex  
no. 1131126.

15 MALCZYK, M.: Komentarz do art. 666, op.cit., p. 1549, judgment of the National Administrati-
ve Court from September 25, 2020, I OSK 2155/19, Lex no. 3070958, judgment of the Supreme 
National Court from February 16, 2012, III CSK 159/11, Lex no. 1131126.

16 Judgment of the Supreme National Court from December 10, 2009, III CSK 82/09, Legalis  
no. 214591. 

17 Compare: resolution of the Supreme National Court from June 9, 1976, III CZP 46/75,  
OSNC 1976/9/18.
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consent to perform this function from the selected candidate, the appointment 
of such a person to be curator without his consent should not take place18.

2.2  Curator for the absentee (curator absentis, substantive curator)
Pursuant to the provision of Art. 184 of Family Code, a curator is appointed 

to protect the rights of a person who, due to his absence, cannot conduct his 
affairs, as well as when the attorney of the absent person cannot perform his 
activities or performs them improperly. It seems that the literal wording of this 
provision is a sufficient explanation for whom a curator can be appointed on the 
basis of it. It should be assumed that these are people who are alive19, and those 
who, for example, have left their place of permanent stay or residence for some 
time, or who have disappeared20. It should be emphasized that whether or not 
the place of resident of an absent person is known21 is irrelevant. Therefore, also 
in succession proceedings, the category of persons for whom a curator for the 
absentee may be appointed are absent heirs. At the same time, it is important 
that a curator for an absent person can be appointed only if the heir’s identity 
has been established and the place of his stay is unknown.

The curator for the absent at the application of the person concerned is ap
pointed by the guardianship court of the place of last stay or stay of the absent 
person (Art. 601 of the Code of Civil Procedure). The interested person who 
initiates the proceedings is most often a person whose legal sphere is affected by 
a specific legal relationship with the absent person22. On the basis of the cited 
provision, it should be concluded that appointing a curator for an absent person 
is not admissible ex officio23.

The provision of art. 184 § 2 of the Family Code provides that the primary 
duty of a curator for an absent person is to strive to determine the place of 
stay of the absent person and to report his or her regarding the status of their  

18 Decision of the District Court in Gliwice from February 14, 2017, III Ca 2036/16, Legalis  
no. 2036082.

19 Ie. when the death of a person is neither documented nor certain.
20 GAPSKA., E. In: Postępowanie nieprocesowe, E. Gapska, J. Studzińska (ed.), Warsaw: Wolters 

Kluwer 2020, p. 767 et seq. 
21 Ibidem. 
22 Ibidem. 
23 Compare: STEMPNIAK, A.: Zarząd spadku nieobjętego w ujęciu przepisów KPC, cz. 1, op.cit., 

p. 997–1005.
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affairs24. The regulation is justified because one should strive not to extend the 
state in which other people’s matters are handled by the curator without the 
authorization of the person directly concerned25. The provisions do not define 
more precisely the rights and obligations of a curator for the absentee, as those 
should be precisely specified in the certificate issued by the guardianship court 
(Art. 604 of the Code of Civil Procedure)26. The task of the curator is to protect 
the rights of the absent person, so the curator for the absent person exercises 
ordinary management of the absent person’s property, and thus performs the 
necessary factual and legal actions aimed at preserving the property, and these 
activities are subject to the control of the guardianship court, which may issue 
the necessary orders and in the event of irregularities on the part of the curator, 
deprives him of this function27. It is indicated that the curator for the absent 
person is the legal representative of the represented person and acts on his be
half and in his interest28.

2.  Curator of a person of unknown place of stay (curator “for delivery,” 
proceeding curator)

2.2  Right to a fair trial
Art. 45 sec. 1 of the Constitution of the Republic of Poland29 guarantees the 

right to a fair trial. Therefore, it should be possible to pursue civil proceedings 
even if the party or the participant of the proceedings is unknown. To realise 
the right to a fair trial in circumstances where the person’s place of stay is un
known by the institution of a curator for a person of unknown place of stay 
(art. 143144 and art. 146147 of the Code of Civil Procedure) is provided. The 
appointment of a curator, who is to protect the interests and rights of a person 

24 DOLECKI, H.: Komentarz do art. 184, In: Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, H. Dolecki, 
T. Sokołowski (eds.), Warsaw 2013, Lex. 

25 KALUS, S.: Komentarz do art. 184, In: Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, K. Piasecki 
(ed.), Warsaw: Lexis Nexis 2011, Lex. 

26 JĘDREJEK, G.: Komentarz do art. 184, In: Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz aktuali-
zowany, G. Jędrejek (ed.), Warsaw 2019, Lex. 

27 GAPSKA, E.: Postępowanie nieprocesowe, op.cit., p. 767 et. seq. 
28 Ibidem. 
29 The Constitution of the Republic of Poland of 2nd April, 1997, Journal of Law of 1997, no. 78, 

item 483.



222

Vybrané otázky dedičského práva v úvahách de lege ferenda

unknown from their place of stay, is also to guarantee that person, despite his 
absence, the right to a fair trial30. 

Therefore, since persons who may be included in the circle of heirs have the 
right to participate in the declaration of succession acquisition proceedings, if 
only the court summons of a participant is ineffective, the court is obliged to 
establish a curator for such a person. It is worth noticing that in case when the 
name of a potential participant is not specified, the summons should be made 
by means of an announcement (Art. 672 of the Code of Civil Procedure).

2.3 An unknown place of stay
It follows from the provisions governing the institution of a curator for  

a person of unknown place of stay that if a party whose place of stay is unknown 
is to be served with a statement of claim or another pleading causing the need 
to defend that person’s interests, is to be served on a party whose place of stay 
is unknown, service may only be effected on the guardian ad litem appointed 
at the request of the interested person by the adjudicating court until the party 
or his representative or attorney appears (Art. 143 of the Code of Civil Pro
cedure). Therefore, the presiding judge will appoint a curator if the applicant 
proves that the party’s place of stay is unknown. The judge will publicly an
nounce the appointment of a curator in the court building and premises of the 
commune head (mayor, city president), and in the case of greater importance, 
when he deems it necessary, also in the press. As soon as the letter is delivered 
to the curator, the service becomes effective. However, the court may make the 
effectiveness of service conditional on the expiration of a specified period from 
the moment the notice was posted in the court building (Art. 144 of the Code 
of Civil Procedure).

The main premise for the appointment of a curator is the need and, at the 
same time, the impossibility to deliver a person a statement of claim or other 
pleading triggering the need to defend that person’s interests. The worth of what 
and how to decide when it can be concluded that the person place of stay is un
known. It is indicated that the place of stay is the place where a natural person 
actually stays31, even for a short time, and therefore it is a place that is the center 

30 WEITZ, K.: Komentarz do art. 143, In: Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom I. Postę-
powanie rozpoznawcze, T. Ereciński (ed.), Warsaw: Wolters Kluwer 2016, Lex.

31 ZYZNOWSKI, T.: Komentarz do art. 143, In: Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. 
Tom I. Artykuły 1–366, T. Wiśniewski (ed.), Warsaw: Wolters Kluwer 2021, Lex.
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of his life activity. In addition, it is essential that it is a place where service to 
the natural person can be affected. The place of stay is a place less formal than 
the place of residence (the socalled domicile, Art. 2528 of the PCC) or the 
administrative place of residence (address)32. The place of stay is deemed to be 
unknown, when after appropriate efforts are made, it cannot be determined or 
otherwise the person cannot be contacted33. The ignorance of the place of stay 
must be objective34. In practice, it is considered sufficient for the applicant 
to submit written information about the place of stay of the person from the  
PESEL register or population registration authorities. If it is not possible to con
tact the person (e.g., at the address disclosed in the register), it can be consid
ered that it is a person unknown from the place of stay. The Supreme National 
Court pointed out that if a person stays abroad, but his place of stay in another 
country is known, it cannot be assumed that within the meaning of Art. 143 
of the Code of Civil Procedure providing for curator that the place of stay of  
a person is unknown35.

2.4 Candidate for a curator
The applicable provisions do not specify whether and what qualifications 

a candidate for a curator should have. It is accepted that the curator of a party 
whose place of stay is unknown, if possible, appoint a person close to that party 
or familiar with the state of the case. In addition, it is possible to apply to the 
appropriate bodies, i.e., corporate bodies of legal advisers and attorneysatlaw, 
to identify a candidate for a curator36 so that they are familiar with the law.

2.5 Competencies of a curator
It seems that the basic assumption behind the appointment of a curator for 

a person of unknown place of stay is receiving letters addressed to a person of 
unknown from his place of stay, thus ensuring the protection of that person’s 

32 WYBRAŃCZYK, D.: Kurator dla osoby nieznanej z miejsca pobytu, In: Podmioty w postępowa-
niu cywilnym, K. Markiewicz, A. Torbus (eds.), Warsaw: C.H. Beck 2018, p. 113. 

33 Jjudgment of the Supreme National Court from December 12, 2017, I UK 262/17, Lex  
no. 2439135. 

34 ZYZNOWSKI, T.: Komentarz do art. 143, op.cit. Lex.
35 Decision of the Supreme National Court from November 28, 1969, III CRN 418/69, OSPiKA 

No 2/1971, item 35.
36 KOTŁOWSKI, D., PIASKOWSKA, O.M., SADOWSKI, K.: Kurator procesowy dla osoby niezna-

nej z miejsca pobytu w postępowaniu cywilnym – osoba zapewniająca stronie prawo do obrony, 
czy figurant? Monitor Prawniczy 2010, no. 12, p. 702.
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rights and defense of that person’s interests37. Since the curator position should 
not be passive38, it seems that the primary duty of a curator for a person of un
know place of stay is to take steps to determine the place of stay of this person. 
It is right and expedient for a person to participate in the proceedings. There is 
no doubt that the inability to consult with a person of unknown place of stay, as 
well as the lack of his participation in the proceedings, make it difficult to take 
a position on the matter as intended.

Curator for a person of unknown place of stay belongs to the socalled pro
ceedings curators, i.e., curators whose powers are limited only to take a proce
dural steps or other actions in civil proceedings39, e.g., such a curator may not 
conclude a settlement40. It seems that the curator for the unknown from the 
place of stay may not submit a declaration of acceptance of succession or rejec
tion succession in the proceedings for the confirmation of succession acquisi
tion, because such a declaration is of a substantive nature (a unilateral legal act 
of substantive law)41. It is worth adding that the curator appointed in the course 
of the proceedings for a declaration of succession acquisition by the adjudicat
ing court for a participant whose place of stay is unknown, is not entitled to 
submit an application (Art. 601 of the Code of Civil Procedure) for the appoint
ment of a curator for that participant referred to in art. 184 of the Family Code42.

Within the scope of his rights and obligations, a curator is a legal repre
sentative of a person whose place of stay is unknown (all actions and omissions 
of the curator are tantamount to the actions and omissions of the party he/
she represents)43. It is indicated that the duty of the curator is to take a posi
tion on the opponent’s demands, submit motions and statements, participate  

37 Judgment of the Court of Appeal in Szczecin from June 18, 2015, I ACa 236/14, Lex  
no. 1823346.

38 ZYZNOWSKI, T.: Komentarz do art. 143, op.cit. Lex.
39 WEITZ, K.: Komentarz do art. 143, op.cit., Lex.
40 KOŚCIÓŁEK, A.: Obowiązki kuratora procesowego dla osoby nieznanej z miejsca pobytu, 

Państwo i Prawo 2015, no. 10, p. 57 et seq.; RYDLICHOWSKA, D.: Rola kuratora dla dorę-
czeń w postępowaniu cywilnym w kontekście zabezpieczenia interesu reprezentowanej strony, 
Palestra 2016, No. 3, p. 30 et seq.

41 However, some authors indicate that in the situation of submitting a declaration before a co
urt, such declaration is a procedural act leading to a material act, see: SZPYT, K.: Komentarz  
do art. 1012, In: Kodeks cywilny. Komentarz. M. Załucki (ed.), Warsaw 2023, Legalis. 

42 Resolution of the Supreme National Court from January 24, 2020, III CZP 41/19, Lex  
no. 2769778.

43 Decision of the Supreme National Court from April 26, 2022, III CZ 136/22, Lex no. 3418537.
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in hearings during which evidence is taken, and take other actions appropriate 
to the state of the case, including bringing appeals, if necessary44. For example, 
the curator is entitled to raise formal charges against the course of the trial, 
which lead to the dismissal of the statement of claim and may raise substan
tive charges, e.g. limitations. In proceedings for a declaration of succession, the 
curator may, for example, question a testament, arguing that it was drawn up 
by an insane person; or, for example, raise doubts as to the established circle of 
heirs as to the method of calculating the shares in the estate (especially when 
they are not equal).

3. Summary
The considerations carried out show that the scope of activity of a curator of 

a person unknown of place of stay in comparison with the scope of a curator for 
the absentee is much narrower. The roles and tasks of the curators are different. 
Although in both cases the curator is obliged to protect the rights of the replaced 
subject, the rights of the substantive legal curator include replacing the absent 
person as regards the protection of all his rights, and thus also in the proceed
ings brought against the absent person, while the curator for the unknown from 
the place of stay is obliged to replace the person of unknown place of stay (party, 
participant) only in the process (proceedings) by performing procedural steps45. 
There is a view within jurisprudence — which should be agreed — that the ap
pointment of a curator pursuant to Art. 184 of the Family Code eliminates the 
possibility of appointing a curator for a person unknown from a place of stay46. 
This is a consequence of the competences granted to curators. At the same time, 
the curator of a person unknown for place of stay is not only literally a „curator 
for delivery.” He is to undertake, for the party whose place of stay is unknown, 
the activities necessary to defend his rights and interests47. It may be concluded 
that to some extent the scopes of activities undertaken by the curator for the 
absentee and the curator for the unknown from the place of stay overlap. While 

44 WYBRAŃCZYK, D.: Kurator dla osoby nieznanej… op.cit. p. 117 et seq.
45 MARKIEWICZ, K.: Postępowanie w sprawach depozytowych, Warsaw: Wolters Kluwer 2007, 

Lex.
46 Judgement of the Supreme National Court from April 12, 1994, II CR 18/94, Lex no. 80722, 

compare: judgement of the Supreme National Court from December 12, 2017, I UK 262/17, 
Lex no. 2439135.

47 See: judgement of the Supreme National Court from December 12, 2017, I UK 262/17,  
Lex no. 2439135.



226

Vybrané otázky dedičského práva v úvahách de lege ferenda

the procedure for appointing the indicated curators is different, the differences 
in the function they fulfill, as well as the decision of which a curator should be 
appointed in a given case, are not obvious. It is enough to question whether the 
absent person is not at the same time a person unknown from the place of stay. 
After all, it is assumed that an absent person is also a person who has left their 
place of permanent residence or stay.

It seems that at the stage of succession proceedings it is sufficient to ap
point a proceedings curator. However, a curator for an unknown from the place 
of stay may not submit a declaration of acceptance or rejection of succession 
(substantive legal declarations) in the proceedings for the confirmation of suc
cession acquisition. In the face of view of the applicable regulation regarding 
the lack of an heir’s declaration (Article 1015 § 2 of the PCC), according to 
which the effect of the absence of the heir’s declaration is the acceptance of the  
succession with the benefit of the inventory, the lack of competence of the cura
tor in this respect does not seem to adversely affect the legal situation of such 
a participantheir.

Nevertheless, one can get the impression that appointing a curator based 
on Art.143 and following of the Code of Civil Procedure and not a curator for 
the absentee (Art. 184 of the Family Code) is rather due to socalled procedural 
economics (curator is appointed by the court before which the case is pending, 
not the guardianship court), and not for the sake of the interest of the party/
participant in the proceedings48.
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Abstrakt:
Příspěvek se zabývá kořeny recentní právní úpravy jak objektivního práva 

dědického, tak i řízení o pozůstalosti. Je připomenuto, že česká procesualistická 
doktrína kontinuálně podporuje rozlišování nalézacího řízení na sporné a ne
sporné. Článek přitom rozebírá zvláštnosti vztahu občanského soudního řádu 
a zákona o zvláštních řízeních soudních de lege lata, který mj. znamená, že je 
soudní praxe řeší otázku aplikace tří režimů obecných ustanovení (tj. aplikace 
občanského soudního řádu, jakožto obecné normy civilního procesu, aplikace 
obecných ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních a jeho obecných 
ustanovení k řízení o pozůstalosti).

Článek analyzuje některé interpretační hmotněprávní otázky a jejich proces
ní reflexi v řízení o pozůstalosti, komentuje jejich judikatorní řešení a naznačuje 
další otázky k řešení blízké perspektivy 

1. Geneze současné právní úpravy.
Česká právní doktrína i praxe si v letošním roce připomněla 10.výročí dne, 

kdy vstoupil v platnost (nový) Občanský zákoník (zák.č.89/2012 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů). V účinnost vstoupil nový kodex soukromého práva a tedy 
jeden z pilířů českého právního řádu. Tato skutečnost byla mj. připomenuta 
zvláštním číslem časopisu AUC Iuridica.

Takový časový odstup mezi platností a účinností (legisvakance) je časech 
současné poměrně překotné tvorby a následného překotného měnění zákonů 
poměrně neobvyklým fenoménem. V kontextu skutečnosti významu kodexu 
soukromého je však zcela případný a důvodný, a proto je třeba jej ocenit. Dopad 
nového kodexu soukromého práva byl všeobecný, rozsáhlý a zásadní. Kodexy 
soukromého práva představují unikátní právní normy, které mají vliv na život 
jedinců s jistou mírou nadsázky po dobu dokonce předcházející jejich narození 
(viz práva nascitura) až po dobu po jejich fyzickém skonu. Ačkoli byla podoba 
záměru Občanského zákoníku široce předem diskutována a oponována bylo 
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třeba poskytnout právní doktríně i právní praxi, stejně jako dalším adresátům 
právních důsledků dostatečný čas pro seznámení se s takto obsáhlou normou  
a uvážit a promítnout její dopady do každodenního života jedinců.

Jednou z oblastí, které se nový kodex principiálně dotkl byla i oblast dě
dického práva. Dědické právo v objektivním smyslu se stalo součástí systému 
absolutních majetkových práv a tedy třetí části Občanského zákoníku.

Nová procesní pravidla byla přijata s mírným časovým odstupem a reflek
tovala jak detailní změny, tak i zcela zásadní změny v oblasti hodnotového zá
kladu nového soukromého práva (mj. se důrazněji hlásí k principu autonomie 
vůle obecně a k zásadám dědického práva konkrétně).

2.  Procesní reflexe (nového objektivního) dědického práva,  
stav a perspektivy
Česká platná právní úprava dědického práva mj. zachovává princip státní, 

resp. úřední ingerence při dědickém nástupnictví (viz § 1670 OZ, podle kterého 
nabytí dědictví potvrzuje soud, a to osobě, jejíž dědické právo bylo potvrzeno), 
podobně jako úprava rakouská nebo maďarská. Podmínkou nabytí dědictví dě
dicem je meritorní výrok rozhodnutí soudu v řízení o pozůstalosti, a to vždy 
zpětně k okamžiku smrti zůstavitele.

Česká procesualistika se po roce 1989 přihlásila k rozlišování sporného a ne
sporného řízení (viz J. Hora, Soudní řízení nesporné, Nákladem vlastním, 1931, 
A. Winterová, A. Macková a kol., Civilní právo procesní, Díl první řízení naléza
cí, 9. aktualizované vydání, Leges, Praha, 2018), které legislativně reflektoval již 
zákon č. 100/1931Sb., o základních ustanoveních soudního řízení nesporného, 
platný do roku 1950. České, resp. československé procesní kodexy z roku 1950  
a 1963 (poslední uvedený v původním znění) vycházely z doktríny nerozlišová
ní obou zmíněných forem nalézacího řízení. 

De lege lata je tento stav petrifikován koexistencí občanského soudního řádu 
jakožto základní obecné normy civilního procesu v České republice a zákona  
o zvláštních řízeních soudních (zákon č. 292/2013Sb., v platném znění. Vzájem
ný vztah je dán jako vztah normy obecné a zvláštní, tedy subsidiární aplikací 
občanského soudního řádu.

Český zákonodárce však použil vedle této základní metody rovněž metodu 
či princip tzv. zbytkové (či doplňující) subsidiarity. Tedy metodu pro přípa
dy, kdy předmětný institut je komplexně upraven občanským soudním řádem  
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a zákon o zvláštních řízeních soudních tuto úpravu doplňuje. Příkladem, na 
který se taková možnost aplikuje je třeba úprava odvolacího řízení, když zákon 
o zvláštních řízeních obecnou úpravu odvolání nemá a upravuje tak obecně jen 
rozdílný typ apelačního systému, který se v řízení podle zákona o zvláštních 
řízeních soudních obecně použije, tj. apelaci úplnou.

K tomu je však třeba připomenout, že i zákon o zvláštních řízeních soud
ních má svá obecná ustanovení, která především deklarují a legislativně zakot
vují odlišnou povahu nesporného řízení. Jeho odlišnou funkci soudního řízení 
v systému právní ochrany (nesporné řízení má zásadně funkci preventivní na 
rozdíl od reparační funkce řízení sporného, rozdílně je určen okruh účastníků 
řízení nesporného, rozdílně jsou účinky rozhodnutí v řízení nesporném, které 
jsou zásadně konstitutivní, jiným způsobem se toto řízení iniciuje a jeho podo
bu ovlivňují zcela odlišné procesní principy/míněno odvětvové).

Tento celkový rámec stavu de lege lata je třeba připomenout tak, aby byl 
zřejmý kontext právní úpravy řízení o pozůstalosti, které je hlavním objektem 
tohoto příspěvku.

Řízení o pozůstalosti je v platném zákoně o zvláštních řízeních soudních 
úpravou rozsahem největší. Jeho Část druhá, Zvláštní část, hlava III, ustanovení 
§ 98 – 288a, díly I. – V. postupně upravují jak obecnou úpravu řízení o pozůsta
losti, tak i postupy pro jednotlivé fáze tohoto řízení, kterými jsou:

po jeho řádném zahájení a určení okruhu účastníků, projednání dědictví  
a rozhodnutí o dědictví a nákladech tohoto řízení. Projednání dědictví přitom 
představuje těžiště tohoto řízení, jehož podstatou a účelem uspořádat komplex
ně majetkové poměry po smrti zůstavitele. (To platí pro řízení o pozůstalos
ti, ve kterém bylo rozhodnuto o likvidaci pozůstalosti). V rámci projednání 
pozůstalosti se přitom uskutečňuje nejprve fáze zjišťování potřebných skuteč
ností (předběžným šetřením a celou řadou dalších opatření), přičemž zvláštní 
pravidla platí pro zjišťování stavu a obsahu listin (zákon o zvláštních řízeních 
soudních zavedl v zájmu právní jistoty i veřejné zjišťování stavu a obsahu lis
tin. V řízení o pozůstalosti se mohou realizovat, jakožto další opatření vedoucí 
k naplnění jeho účelu, např. vyrozumívání správce a vykonavatele závěti, závěra 
nebo odloučení pozůstalosti nebo zákazy výplat, přičemž ve většině jde o nové, 
resp. staronové instituty zakotvené novým českým soukromým právem). Před
běžné šetření může skončit i zastavením řízení o pozůstalosti za situace kdy 
ze zjištění skutečností vyplynulo, že by náklady řízení převýšily cenu majetku 
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pozůstalosti (pozůstalost je bez majetku, majetek je nepatrné hodnoty nebo 
bez hodnoty). Další fáze nelze s ohledem na rozsah příspěvku detailně rozebí
rat a tak budou uvedeny jen v přehledu: jde o správu pozůstalosti, vypořádání 
společného jmění manželů, zjišťování dědického práva, zjištění aktiv a pasiv  
a obvyklé ceny pozůstalosti. Řízení o pozůstalosti může vygenerovat spor  
o dědické právo nebo aktivum nebo pasivum, protože sporné skutkové otázky 
notáři, jakožto soudnímu komisaři, který je jinak oprávněn řízení o pozůstalosti 
provést a rozhodovat v něm, nenáleží. Zde je vyslovována kritika vůči systema
tickému zařazení ustanovení § 170 zákona o zvláštních řízení soudních do části 
pojednávající o nabývání dědictví (viz např. JUDr. Ing. Martin Muzikář, in Ad 
Notam č.3, ročník 2022).

Platná právní úprava dědického práva, resp. řízení o pozůstalosti vyvolala 
přirozeně některé aplikační a interpretační otázky, což je přirozený fenomén, 
neboť právní norma, jakožto obecné právní pravidlo nemůže v úplnosti před
vídat všechny situace, které mohou v reálném životě nastat. Některé z těchto 
otázek nemají povahu interpretační disputace. Například jde o otázku, zda mají 
či nemají přecházet dluhy zůstavitele na dědice v plném rozsahu či zda v rozsa
hu omezeném výší nabytého dědictví. To nelze označit za otázku interpretační, 
neboť jde o rozhodnutí zákonodárce o míře ochrany věřitele ve vztahu k ochra
ně dědice, resp. o hodnotový postoj zákonodárce. Interpretační otázku však 
již má s tím spojený problém vlastního procesního provedení soupisu, který si 
vyhradil některý dědic (resp. někteří dědicové, resp. všichni dědicové), V praxi 
se např. ukázala obtížnou povinnost notáře obstarat k provedení soupisu na 
místě samém svědky. 

Významnější problém však představuje oblast sporů o určení dědického 
práva ve smyslu shora uvedeného ustanovení § 170 zákona o zvláštních říze
ních soudních. V této souvislosti bude zmíněn aktuální názor Nejvyššího soudu, 
který vyslovil v rámci sporu právě o určení dědiců. Dědic ze zákona v před
mětném sporu (notářem byl odkázán, aby své právo uplatnil u soudu žalobou) 
žalobu podal a namítal, že předložená závěť pořízená ve formě soukromé listiny 
není pravá. Soud první instance jeho žalobu zamítl, a odvolací soud toto roz
hodnutí potvrdil. Dědic ze zákona podal dovolání, které odůvodnil tím, že byl 
chybně soudem poučen o břemeni tvrzení a břemeni důkazním, a to v rozporu  
s § 565 občanského zákoníku. Nejvyšší soud ve svém rozhodnutí sp. zn.  
24 Cdo 2592/2021 ze dne 22. 2. 2022 posuzoval význam a důsledky rozdílu 
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mezi závětí pořízenou ve formě listiny soukromé a ve formě listiny veřejné,  
a toto rozhodnutí je třeba označit za velmi významné nejen ve vztahu k závětím, 
ale i k dalším právním jednáním učiněným v některé z těch dvou zmíněných 
formách. Nejvyšší soud správně dovozuje, že důkazní břemeno ve smyslu usta
novení § 565 občanského zákoníku není založeno žalobou, nýbrž konstrukcí 
tohoto hmotněprávního ustanovení, tudíž mělo zatěžovat dědice, kteří se dovo
lávají pravosti a správnosti soukromé listiny. Pro určení, kterou stranu řízení tíží 
důkazní břemeno tak není rozhodné, kdo je žalobcem, tedy, kdo byl notářem 
odkázán na sporné řízení, protože se jeho dědické právo se vzhledem k okol
nostem případu jeví jako nejslabší. 

3. Zhodnocení a perspektivy
Lze tedy uzavřít, že po deseti letech platnosti občanského zákoníku a o něco 

málo kratší době od účinnosti zákona o zvláštních řízeních soudních, který 
má zajistit prosazení některých institutů cestou nesporného, resp. zvláštního 
řízení, je třeba některé otázky judikatorně a doktrinálně vyjasnit. Za takové je 
třeba považovat i otázku povahy žaloby oprávněného dědice, která je v platném 
procesním právu upravena pouze v právu procesním (viz ustan. § 189 odst. 2 
zákona o zvláštních řízeních soudních). Otázkou je, zda tato žaloba má povahu 
vlastnickou, žaloby na vydání bezdůvodného obohacení, či zda je zvláštním 
případem obnovy řízení. Povaha žaloby je klíčovou otázkou pro mj. určení pro
mlčecí doby, ve které je taková práva třeba nejpozději uplatnit. 

Na základě shora uvedeného lze tedy shrnout, že česká nová právní úprava 
soukromého práva zavedením staronových i zcela nových institutů významně 
rozšířila testovací možnosti zůstavitele i autonomii vůle dědiců, resp. autonomii 
vůle obecně, současně nenechala stranou postavení a právě věřitelů a reflekto
vala tyto záměry do speciální procesní úpravy v zákoně o zvláštních řízeních 
soudních. Tento příspěvek měl záměr analyzovat některé aktuální judikatorní 
postoje a naznačit otázky, které je třeba vyjasnit v krátce perspektivě. 
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Abstrakt:
Právna úprava civilného mimosporového konania má svoje právnoochran

né prvky vo vzťahu k postaveniu tzv. slabších subjektov. Do kategórie subjektov 
s osobitným režimom ochrany bezpochyby patria subjekty bez plnej spôsobi
losti na právne úkony a to či už pre nesplnenie podmienky minimálneho veku 
alebo na základe rozhodnutia súdu. Príspevok je analýzou a vyhodnotením 
ochranných prvkov vo vzťahu k právnym úkonom týchto subjektov v  konaní 
o dedičstve.

Kľúčové slová:  konanie o dedičstve, právny úkon, maloletý, osoba s obmedze
nou spôsobilosťou na právne úkony, najlepší záujem dieťaťa

Abstract:
The legal regulation of Civil Nondispute proceedings has its own legal pro

tective elements in relation to the position of the so called weaker subjects. Un
doubtedly, the category of subjects with a special regime of protection includes 
subjects without full legal capacity, either because they do not meet the mini
mum age requirement or by decision of the court. This paper is an analysis and 
evaluation of the protective elements in relation to the legal acts of these sub
jects in succession proceedings.

Key words:  Succession proceedings, legal act, minor, person with limited legal 
capacity, the best interests of the child
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1. Úvod
Smrť fyzickej osoby z pohľadu práva predstavuje významnú skutočnosť, 

s ktorou sú spájané zásadné širokospektrálne právne následky v rôznych sfé
rach života. Tieto právne následky majú dopad predovšetkým na právnych ná
stupcov – dedičov poručiteľa. Jedným z druhov právnych vzťahov, ktorých sa 
smrť osoby nevyhnutne dotkne, sú vzťahy majetkové. Na problematiku dedenia 
možno súčasne nahliadať z viacerých uhlov a to tak v rovine hmotnoprávnej, 
ako aj procesnej. Obidve tieto roviny sú navzájom podmienené  a významne sa 
ovplyvňujú. Ďalšie úvahy budú venované práve procesným aspektom konania 
o dedičstve a to vybraným otázkam týkajúcim sa vyhodnotenia právnej ochra
ny tých subjektov v postavení účastníkov dedičského konania, ktoré môžeme 
označiť ako „slabšie subjekty“, resp. „nespôsobilé subjekty“. 

Konanie o dedičstve ako civilný mimosporový proces v plnej miere rešpek
tuje princíp rovnosti ako základný princíp, ktorý má svoj ústavný fundament 
a má tiež reflexiu v čl. 4 Základných princípov Civilného mimosporového po
riadku (ďalej  len CMP).1 Výklad a aplikácia práva musí rešpektovať dosiah-
nutie spravodlivosti aj tým, že sa v konaní nebude mechanicky a formalisticky 
presadzovať bez ohľadu na ochranu jednotlivých  záujmov a prípadnej racionál-
nej korekcie a vyvažovania nerovnovážneho postavenia tam, kde si to vyžaduje 
ochrana osobitných subjektov.2 Prelomenie princípu rovného postavenia účast
níkov v záujme ochrany slabších subjektov je aj explicitne vyjadrené v článku 4 
Základných princípov CMP3 tak, že za slabšie subjekty zákon považuje maloleté 
dieťa a osobu so zdravotným postihnutím. Táto skupina sa čiastočne kryje so 
skupinou osôb, ktorým má notár, ako subjekt s decíznou právomocou v konaní 
o dedičstve poskytovať ochranu schválením právnych úkonov, ktoré za nich 
v dedičskom konaní urobil ich zákonný zástupca. Na maloleté deti sa ochrana 
vzťahuje vždy, avšak z handikapovaných osôb len na tie, ktorým súd zasiahol 
do spôsobilosti na právne úkony jej obmedzením. 

1 zákon č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok
2 pozri napr. Nález ÚS ČR I ÚS 639/03
3 Súd aplikuje a interpretuje právo rovnako vo vzťahu ku všetkým účastníkom konania. Ak je účast-

níkom konania maloleté dieťa, koná súd v jeho najlepšom záujme a ak je to vhodné, informuje 
dieťa o všetkých podstatných otázkach týkajúcich sa priebehu konania a veci samej. Ak je účast-
níkom konania osoba so zdravotným postihnutím, zabezpečí súd účinný prístup k spravodlivosti 
na rovnakom základe s ostatnými účastníkmi konania.
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Táto právna úprava je pomerne nová. Ide o zmenu, ktorú so sebou prinies
la účinnosť Civilného mimosporového poriadku. Dovtedajšia právna úprava 
zverovala schvaľovanie právnych úkonov v dedičskom konaní poručenským 
súdom – v konaní starostlivosti o maloletých, resp. v konaní o schválenie práv
neho úkonu podľa § 28 Občianskeho zákonníka. V tejto súvislosti sa ponúka 
niekoľko vedeckých otázok a hypotéz – tak pozitívne, ako aj negatívne formu
lovaných. Z vedeckých otázok stojí určite za zmienku, aké klady priniesla táto 
nová právna úprava priebehu konania o dedičstve; ďalej tiež – nakoľko sú v de
dičskom konaní chránené majetkové záujmy nespôsobilých dedičov podľa sú
časnej úpravy a v neposlednom rade otázka, čo je väčšou prioritou spoločnosti –  
plynulosť dedičského konania alebo ochrana záujmov právne plne nespôsobi
lých osôb? 

2.  Stručné hmotnoprávne a procesné východiská prechodu práv  
a povinností z titulu dedenia
Nadobudnutie dedičstva je právo, ktoré za splnenia zákonných predpokla

dov má svoj ústavný fundament a plní svoje špecifické funkcie.4 Je významným 
majetkovým právom, ktoré v prípade smrti fyzickej osoby (poručiteľa) v zmysle 
dedičskej sukcesie prechádza na iné subjekty (dedičov), čo znamená, že v zásade 
prispieva k zachovaniu majektových hodnôt a tiež podporuje udržiavanie väzby 
vo sfére osobných vzťahov v rodine. Vychádzajúc zo stavu de lege lata právnej 
úpravy v Občianskom zákonníku5, predpokladmi dedenia sú okrem smrti fy
zickej osoby aj existencia dedičstva, existencia spôsobilých dedičov a tiež dedič
ský titul. S ohľadom na zameranie príspevku sa sústredíme výlučne na dedičov  
a to tých, ktorí v  zmysle hmotného práva  prichádzajú do úvahy ako potenciálni 
dedičia po poručiteľovi s dôrazom na subjekty, ktorým by pre  určitý hendikep 
na ich strane (nedostatok veku, rozumovej a vôľovej vyspelosti) mala právna 
úprava poskytovať zvýšený stupeň právnej ochrany. 

Pre analýzu skúmanej problematiky je zásadný konštrukt právnej úpravy 
dedenia v OZ, ktorý vychádza z tzv. delačného systému, čo znamená, že pre
chod práv a povinností z poručiteľa na dedičov nastáva ipso iure smrťou fy
zickej osoby. Teda ak potenciálny dedič dedičstvo neodmietne, platí, že svoje 
dedičské právo prijíma a nie je potrebný z jeho strany žiadny osobitný prejav 
vôle smerujúci k prijatiu dedičstva. Táto otázka sa v praxi riešila aj v súvislosti  

4 čl. 20 Ústavy SR, ústavný zákon č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky
5 zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
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s nespôsobilými dedičmi, keď Najvyšší súd judikoval, že súd nemusí schvaľovať 
vyhlásenie zástupcu dediča, ktorý nemá úplnú spôsobilosť na právne úkony, že 
dedičstvo po poručiteľovi neodmieta6. Konsenzus dediča s právnym postavením 
byť dedičom možno vyvodiť aj z jeho omisívneho konania. Ak mu márne uply
nie lehota, v ktorej môže dedičstvo odmietnuť, jeho právo odmietnuť dedičstvo 
zaniká. Ak zomrie dedič skôr, ako takýto úkon realizoval, prechádza právo od
mietnuť dedičstvo na jeho dedičov.

V tejto súvislosti rezonovala v odbornej literatúre aj otázka, či dedič nado
búda dedičské právo, alebo dedičstvo a je možné sa stretnúť s názormi, že na 
dediča smrťou poručiteľa prechádza dedičské právo a nie dedičstvo.7 Na základe 
vyššie uvedeného je potom zásadný úkon odmietnutia dedičstva, ktorý je rešpek
tovaním autonómneho rozhodnutia dediča nedediť.8 Keďže ide o jednostrann
ný adresovaný právny úkon, musí spĺňať formálne aj materiáne predpoklady 
stanovené zákonom (§§ 463 – 467 OZ) a  pre platnosť tohto úkonu sa vyžaduje 
spôsobilosť na právne úkony. Ak zástupca nespôsobilého dediča odmietne de
dičstvo, potom na platnosť právneho úkonu potrebuje schválenie súdu9. 

Pre úplnosť považujeme za potrebné uviesť, že štát si ponecháva právno
ochrannú funkciu pri prechode dedičského práva na právnych nástupcov  
v tom, že sa vyžaduje verifikácia prechodu práv a povinností po poručiteľo
vi rozhodnutím v procesnom postupe pred civilným súdom. Nová procesná 
úprava konanie o dedičstve vníma ako mimosporový civilný proces, pre ktorý 
sú typické osobitné princípy a hodnotové smerovanie právnej úpravy, ktoré  
v plnej miere reflektuje záujem štátu na ochrane vybraných právnych vzťahov 
aj v rovine hmotného práva. V koniach o dedičstve ostáva zachovaná decízna 
právomoc notára ako súdneho komisára, ktorý okrem zákonom idefikovaných 
výnimiek nie len prejednáva dedičstvo, ale je oprávnený aj na všetky ostatné 
procesné úkony ako súd 1. inštancie, vrátane rozhodnutia o dedičstve.10 

6 Z I. str. 550
7 FIALA, R., BEEROVÁ, K. In. FIALA, R., DRÁPAL, L. a kol. Občanský zákoník IV. Dědické právo 

(§ 1475 – 1720). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2015, s. 3
8 Pozn. autora: V určitých osobitných prípadoch  je legitimácia na odmietnutia dedičstva pre

nesená na osobitné subjekty ( § 44 KR – v konkurznom konaní úpadca so súhlasom správcu 
konkurznej podstaty, dedičstvo nemôže odmietnuť dedič, ktorý nemôže disponovať so svojim 
majetkom  § 51 TZ, § 347 TP)

9 viac k tomu viď: SMYČKOVÁ, R. In: ŠTEVČEK, M., FICOVÁ, S. a kol: Očiansky súdny poria-
dok. Komentár.1. vydanie. Praha : C. H. Beck, 2009, s. 527

10 § 16 a nasl. CMP, § 161 CMP
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Pri prejednaní a rozhodovaní v konaní o dedičstve prichádzajú do úvahy aj 
iné úkony, ktoré majú dopad nie len v rovine hmotnoprávnej, ale ovplyvnia aj 
priebeh a výsledok konania. Medzi takéto úkony možno zaradiť dohodu dedi-
čov a veriteľov o prenechaní predĺženého dedičstva na úhradu dlhov poručeiteľa  
(§ 202 CMP), tiež dohodu o vyporiadaní dedičstva (§ 203 ods.1 písm. c)), dohodu 
o vyporiadaní bezpodielového spouvlastníctva manželov (§ 195 CMP). V tomto 
kontexte nemožno vylúčiť, že schválenie sa bude týkať nie len úkonu dediča na 
strane ktorého je určitý hendikep, ale napr. aj právny úkon veriteľa, či manžela 
poručiteľa.11 Pri výklade § 160 CMP, ktorý hovorí o potrebe schvaľovania “…práv
nych úkonov v súvislosti s konaním o dedičstve…”, mal na mysli zákonodarca 
postup vo vzťahu k dvojstranným právnym úkonom, napr. scudzovacie úkony 
týkajúce sa dedičstva – darovacia zmluva, kúpna zmluva, prípadne nájomná 
zmluva…), ale aj jednostranným právnym úkonom (napr. námietka relatívnej 
neplatnosti závetu, odmietnutie dedičstva).  Identifikácia obmedzení, kedy je 
právny úkon podmienený schválením, vyplýva z hmotnoprávnej úpravy, ak ide 
o nakladanie s majetkom a nejde o bežnú vec.12  V konaní pred súdom je možné 
realizovať aj hmotnoprávne úkony, ktoré sú účinné voči súdu doručením a voči 
ostatným subjektom, keď sa o nich dozvedeli.13 Ochrana slabších subjektov je 
podľa nášho názoru odôvodnená aj v týchto demonštratívne identifikovaných 
prípadoch. Je tomu tak nie len z hľadiska “majetkového prospechu” týchto sub
jektov, ale aj z dôvodu, že v zmysle konštantnej judikatúry sú dedičia, ktorí 
dedičstvo neodmietli,  v čase od smrti poručiteľa do času potvrdenia dedičstva 
súdom, z právnych úkonov majetkovej povahy týkajúcich sa dedičstva, povinní 
a oprávnení spoločne a nerozdielne v rozsahu svojich dedičských podielov.14 
Aj preto zákonodarca podmieňuje dispozíciu s vecami patriacimi do dedičstva, 
ktorá presahuje rámec obvyklého hospodárenia, súhlasom súdu – súdneho ko
misára.15

Na záver prezentovaných všeobecných právne relevantných otázok v sú
vislosti s nami sledovanou problematikou si dovoľujeme zdôrazniť, že práv
na úprava civilného procesu po rekodifikácii rošíririla rozhodovaciu právomoc  

11 TOMAŠOVIČ, M. In:  SMYČKOVÁ, R., ŠTEVČEK, M., TOMAŠOVIČ, M., KOTTECOVÁ, A. 
a kol.: Civilný mimosporový poriadok. Komentár 1. vydanie. Bratislava : C. H. Beck, 2017, s. 599

12 § 28 OZ, § 33 ods. 5 ZR
13 § 124 CSP
14 R 42/1979 
15 § 201 CMP
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notára ako súdneho komisára o možnosť schvaľovania právnych úkonov v súvis-
losti s konaním o dedičstve a v podstate vylúčila participáciu na procese schvaľo
vania poručenskými súdmi. Nie len tento posun bol motiváciou pre formuláciu 
vedeckých otázok a hľadanie odpovedí na ne. Podstatou problematiky je, či uve
dený presun kompetencie z poručenských súdov na notára v konaní o dedičstve 
možno hodnotiť pozitívne. 

3. “Nespôsobilé” subjekty v postavení účastníkov konania o dedičstve
S právnou úpravou civilného mimosporového procesu sa spája tzv. protek-

tívna funkcia, ktorá sa významne prejavuje v preferencii verejného záujmu na 
presadzovaní procesných postupov a inštitútov, pri zohľadnení určitých špecifík 
a to tak vo vzťahu k predmetu konania, ako aj vo vzťahu k subjektom v ich pro
cesnom postavení. Niet pochýb, že aj civilný mimosporový proces rešpektuje 
princíp rovnosti a tento sa uplatňuje aj v konaní o dedičstve, zároveň je však po
trebné zaoberať sa otázkou zabezpečenia účinného prístupu k spravodlivosti tým 
subjektom, ktorým tak v rovine hmotného práva, ako aj v rovine procesnej štát 
musí pomôcť pri vyvažovaní prirodzene nerovnovážneho postavenia z dôvo
du nedostatku veku, či zdravotného (fyzického alebo mentálneho) postihnutia. 
Ako už bolo spomenuté vyššie, medzi takéto osoby patrí maloleté dieťa a osoba 
s obmedzenou spôsobilosťou na právne úkony. 

3.1 Výkon majetkových práv a povinností za maloleté osoby 
Hmotné právo zabezpečuje ochranu majetkovým záujmom týchto osôb cez 

§ 28 OZ16, ktorý podmieňuje platnosť právnych úkonov zákonného zástupcu 
súhlasom súdu. V procesnom práve sa pôvodne jednotný systém ochrany účin
nosťou CSP a CMP roztrieštil tak, že pokiaľ ide o schvaľovanie takýchto práv
nych úkonov v konaní o dedičstve, nepatrí toto schvaľovanie do právomoci 
poručenských súdov, ale súdu, ktorý koná o dedičstve. Tým (prvoinštančným) 
súdom je v tomto prípade notár v postavení súdneho komisára. 

Pôvodná právna úprava, ktorá počítala s kumuláciou rozhodovania o tejto 
agende na poručenských súdoch, bola podporená bohatou ustálenou judika
túrou17. Viaceré z týchto rozhodnutí sa týkali schvaľovania právnych úkonov 
za maloletého priamo v konaní o dedičstve (napr. R 67/1970; R 46/1977 alebo  

16 Ak zákonní zástupcovia sú povinní aj spravovať majetok tých, ktorých zastupujú, a ak nejde  
o bežnú vec, je na nakladanie s majetkom potrebné schválenie súdu.

17 napr. R 59/1966, R 22/1984, R 31/1990, R 31/1967, R 67/1970, Z I. s. 550, R 46/1977, R 33/1992
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R 31/1990) a svojim obsahom zdôrazňovali dôležitosť úlohy poručenského súdu 
v tomto procese. Dobrým príkladom je rozhodnutie publikované pod číslom 46  
v roku 1977, v ktorom súd uviedol, že na rozhodnutie o schválení právneho úko-
nu odmietnutia dedičstva urobeného v zastúpení maloletého dediča jeho zákon-
ným zástupcom, musí mať súd starostlivosti o maloletých zistené údaje o povahe, 
druhu a cene majetku poručiteľa a o výške jeho dlhov... Je zjavné, že záujmom 
spoločnosti v danom čase bolo, aby poručenský súd nepristupoval k týmto otáz
kam formálne, ale skutočne skúmal, či je daný právny úkon, urobený zákonným 
zástupcom dieťaťa, v jeho záujme. Podobne podrobne inštruoval súdy pri ro
zhodovaní judikát R 59/1966, v ktorom Najvyšší súd videl záujem maloletého 
širšie, nie len v tom, či sa maloletý stane spoluvlastníkom nehnuteľnosti, preto-
že treba prihliadnuť aj na to, aká je možnosť používať veci získané dedičstvom  
a aké by boli prípadne náklady spojené s ich udržiavaním. K otázke nadobudnu
tia/straty nejakého majetku v dôsledku právneho úkonu zákonného zástupcu, 
súdy nikdy nepristupovali len formálne a skutočne sa stávalo, že právny úkon 
neschválili. A to aj v konaní o dedičstve. V tejto súvislosti Najvyšší súd judi
koval, že právny úkon uzavretia dohody urobený zástupcom dediča, ktorý sám 
nemá spôsobilosť na právne úkony, potrebuje na svoju platnosť vždy schválenie 
opatrovníckeho súdu. Pokiaľ právny úkon uzatvorenia dohody urobený zástup-
com maloletého dediča právoplatne neschválil súd starostlivosti o maloleté deti, 
nie je ešte perfektný, a štátne notárstvo nemôže prikročiť ku schváleniu dohody 
dedičov, tým menej potom k vydaniu potvrdenia o nadobudnutí dedičstva podľa 
dohody dedičov18.

3.2 Medzinárodné záväzky SR v oblasti ochrany nespôsobilých osôb
Čo sa teda zmenilo od doby, keď súdy pristupovali k otázke schvaľovania 

právnych úkonov za osoby bez plnej spôsobilosti na právne úkony takto zod
povedne? Rozhodne to neboli materiálne podmienky a rovnako sa neznížili 
medzinárodné štandardy na ochranu týchto osôb. Práve naopak – tu je Slo
venská republika viazaná medzinárodnými prameňmi v omnoho širšom roz
sahu ako predtým19. Dobrým príkladom je Dohovor o právach dieťaťa, ktorý 

18 V tomto rozhodnutí sa NS „zliali“ následky „non negotii“ a neplatnosti, ale v zásade pre absen
ciu úpravy v OZ sa stotožňujú (absolútna neplatnosť a non negotii)

19 napr. Odporúčanie Výboru ministrov č. R (99) 4 členským štátom o zásadách týkajúcich sa 
právnej ochrany nespôsobilých dospelých (prijaté 23. februára 1999); Dohovor o právach die
ťaťa (1989); článok 3 ods. 3 Zmluvy o EÚ; Charta základných práv EÚ, Európsky dohovor 
o výkone práv detí (1996); Rezolúcia ResAP(2005)1 o ochrane dospelých a detí s postihnutím 
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bol publikovaný v Zbierke zákonov v roku 1991, teda po zverejnení väčšiny  
citovaných súdnych rozhodnutí. Podľa tohto Dohovoru je dieťa nositeľom 
množstva práv, ktorých zabezpečenie prebrali na seba zmluvné strany dohovoru 
v rámci záväzku poskytnúť dieťaťu takú ochranu a starostlivosť, ktorá je nevy
hnutná pre jeho blaho.20 Z masy týchto povinností nemožno v žiadnom prípade 
vylúčiť zodpovednosť za ochranu majetkových práv dieťaťa. Štát má v zmysle 
citovaného článku 3 Dohovoru povinnosť prijať všetky príslušné legislatívne  
a administratívne opatrenia na ochranu práv dieťaťa. Ďalšou povinnosťou, ktorá 
vyplýva pre Slovenskú republiku z Dohovoru je povinnosť zabezpečiť dieťaťu, 
ktoré je schopné si utvárať vlastné názory, právo ich slobodne vyjadrovať vo 
všetkých záležitostiach, ktoré sa ho týkajú.21 Dieťa má právo byť informované 
a tiež právo byť vypočuté. Časť z týchto práv bola implementovaná aj do CMP, 
kde je jednak v článku 4 Základných princípov zakotvené právo dieťaťa byť in
formované a vypočuté a jednak v § 3822 zakotvená povinnosť súdu prihliadnuť 
na názor dieťaťa, ktorý si zistí zákonu zodpovedajúcim spôsobom. Poručenské 
súdy už majú skúsenosti so zisťovaním názoru maloletých, množstvo prvoin
štančných súdov má dokonca zriadenú osobitnú miestnosť pre detské výsluchy 
tak, aby dieťa nebolo zbytočne traumatizované súdnym prostredím. 

Okrem Dohovoru o právach dieťaťa boli prijaté tiež ďalšie dohovory, ktoré 
sa týkajú práv maloletých alebo osôb obmedzených v spôsobilosti na právne 
úkony. Napríklad Zmluva o Európskej únii v článku 3 zaväzuje členské štáty 
podporovať ochranu práv dieťaťa, čo je ďalej rozvinuté v článku 24 Charty zá
kladných práv EÚ, podľa ktorého deti majú právo na takú ochranu a starost
livosť, ktorá má zabezpečiť ich blaho. S tým je spojená ďalšia povinnosť štátu 
(jeho orgánov verejnej moci) – pri všetkých opatreniach, ktoré sa týkajú detí, sa 
musia v prvom rade brať do úvahy najlepšie záujmy dieťaťa.23 Tu je asi na mieste 

pred zneužívaním; Usmernenie Výboru Ministrov RE o súdnictve zohľadňujúcom potreby detí 
(2010) apod. 

20 čl. 3 ods. 2 Dohovoru: Štáty — zmluvné strany sa zaväzujú zabezpečiť dieťaťu takú ochranu  
a starostlivosť, ktorá je nevyhnutná pre jeho blaho, berúc pritom do úvahy práva a povinnosti 
jeho rodičov, poručníkov alebo iných jednotlivcov právne zaň zodpovedných a na tento účel musia 
prijať všetky príslušné legislatívne a administratívne opatrenia.

21 Článok 12 Dohovoru
22 1)  Ak je účastníkom maloletý, ktorý je schopný vyjadriť samostatne svoj názor, súd na jeho názor 

prihliadne. 
 2)  Názor maloletého zisťuje súd spôsobom zodpovedajúcim jeho veku a vyspelosti. Podľa povahy 

veci zisťuje súd názor maloletého bez prítomnosti iných osôb. 
23 článok 24 ods. 2 Charty
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povedať, kto sa považuje za orgán verejnej moci, komu je teda táto povinnosť 
uložená. Verejnou mocou je taká moc, ktorá autoritatívne rozhoduje o prá-
vach a povinnostiach subjektov, či už priamo alebo sprostredkovane. Sub-
jekt, o ktorého právach alebo povinnostiach rozhoduje orgán verejnej moci, nie je  
v rovnoprávnom postavení s týmto orgánom a obsah rozhodnutia tohto orgánu 
nezávisí od vôle subjektu. Verejnú moc vykonáva štát predovšetkým prostredníc-
tvom orgánov moci zákonodarnej, výkonnej a súdnej a za určitých podmienok ju 
môže vykonávať aj prostredníctvom ďalších subjektov. Kritériom pre určenie, či 
iný subjekt koná ako orgán verejnej moci, je skutočnosť, či konkrétny subjekt ro-
zhoduje o právach a povinnostiach iných osôb a tieto rozhodnutia sú štátnou mo-
cou vynútiteľné, či môže štát do týchto práv a povinností zasahovať.24 Národná 
rada SR alebo Ministerstvo spravodlivosti (ako predkladateľ CMP) sú orgán-
mi verejnej moci a teda mali povinnosť urobiť všetky opatrenia na ochranu 
záujmov dieťaťa. Preto je otázne, z akého dôvodu bola časť rozhodovania 
poručenskej agendy presunutá na notárov v postavení súdneho komisára, 
keď ide o profesiu, ktorá nemá s poručenskou agendou nič spoločné a nikdy 
ani nemala. Primárnou úlohou notára je vyporiadať dedičstvo, nie chrániť 
záujmy nespôsobilých osôb. Na tento účel boli predsa zriadené osobitné se-
náty prvoinštančných súdov a osobitné odvolacie senáty na druhej inštancii. 

Pokiaľ ide o medzinárodné záväzky SR pri ochrane dospelých osôb bez 
plnej spôsobilosti na právne úkony (deti s obmedzenou spôsobilosťou sú 
chránené už z dôvodu maloletosti), tak aj tu možno spomenúť Odporúčanie 
Výboru ministrov č. R (99) 4 členským štátom o zásadách týkajúcich sa právnej 
ochrany nespôsobilých dospelých (prijaté 23. februára 1999) a to konkrétne 
jeho článok 8 (Zásada – prednosti záujmov a blaha dotknutej osoby), v ktoré
ho odseku 3 sa uvádza, že táto zásada zahŕňa tiež požiadavku, aby bol majetok 
nespôsobilého dospelého spravovaný a používaný na jeho prospech a na za
bezpečenie jeho blaha. Rovnako zásadným medzinárodným právnym aktom je 
Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím, z ktorého jednoznačne 
vyplýva povinnosť zabezpečiť dorovnávanie nerovného postavenia týchto osôb 
vo veciach, ktoré sa ich týkajú, pričom z čl. 12 tohto Dohovoru vyplýva ich právo 
na unanie ako subjektu práva a rešektovanie ich spôsobilosti na právne úkony 
vo všetkých oblastaich života.25 Opäť je otázne, či SR dostála svojim záväzkom, 

24 Uznesenie Ústavného súdu Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky (prvého senátu) zo dňa 
9. júna 1992 sp. zn. I. ÚS 191/92

25 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí č. 317/2010: Dohovor oprávach osôb so zdravotným 
postihnutím 
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keď právne úkony v konaní o dedičstve, urobené opatrovníkom takejto osoby, 
schvaľuje notár – osoba bez akýchkoľvek profesionálnych skúseností s takýmito 
konaniami alebo úkonmi zástupcu.

Jednoznačne možno konštatovať, že úroveň ochrany majetkových záujmov 
osôb bez plnej spôsobilosti na právne úkony klesla pod štandardy, ktorými sa 
spravovala v čase, keď Slovensko nebolo ani zďaleka viazané toľkými medziná
rodnými záväzkami v oblasti ochrany slabších osôb, ako je tomu od roku 1989, 
resp. od nášho vstupu do EÚ dňa 1. mája 2004. Táto nepriama úmera, ktorá 
sa vytvorila po legislatívnej zmene (vyňatie schvaľovacej agendy v dedičskom 
konaní z právomoci poručenských súdov) bude ešte výraznejšia, keď agendu 
poručenských senátov preberú avizované špecializované rodinné súdy. 

4.  Hodnotové kritériá pri schvaľovaní právnych úkonov v konaní  
o dedičstve
Koncept právnej ochrany “slabších subjektov” je vlastný všetkým moder

ným právnym úpravám a je tiež medzinárodným záväzkom, ktorý rozvinuté
mu demokratickému štátu vyplýva z mnohých prameňov. Dôvodom zvýšenej 
ochrany maloletých (a osôb bez plnej spôsobilosti na právne úkony všeobecne –  
pozn. autora) je ich väčšia zraniteľnosť a menšia schopnosť uplatňovať si alebo si 
brániť svoje práva v porovnaní s dospelými osobami, ktorá pramení z ich telesnej 
a duševnej nezrelosti.26 Tak záujem dieťaťa, ako aj ochrana nespôsobilých osôb 
sú predmetom osobitných medzinárodných zmlúv a dohovorov, odporúčaní, 
usmernení v takom rozsahu, že je zrejmá priorita ochrany ich záujmov vo všet
kých konaniach, v ktorých sú účastníkmi. Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že 
ide o diskrimináciu, je to však práve naopak – účelom tejto ochrany nie je nepo-
merné zvýhodňovanie slabšej strany oproti iným subjektom práva, ale len vyva-
žovanie ich de facto nerovnakého postavenia v právnych vzťahoch, ktoré pramení 
zo špecifického statusu slabšieho subjektu.27

Čo teda bolo dôvodom, že sa agenda schvaľovania právnych úkonov presu
nula zo špecializovaných senátov na notára ako súdneho komisára? Pravdepo
dobne snaha o zabezpečenie rýchlosti a plynulosti konania o dedičstve, nakoľko –  
ako bolo uvedené vyššie – nemohol notár vydať rozhodnutie o vyporiadaní  

26 FICOVÁ, S. – ČIPKOVÁ, T. Schvaľovanie právneho úkonu v mene maloletého. In : Pocta Mi
lane Hrušákové (Šínová ed), Praha : C. H. Beck, 2022 s. 41 

27 ŠTEVČEK, M. in ŠTEVČEK, M., BAJÁNKOVÁ, J., FEČÍK, M., SEDLAČKO, F., TOMAŠOVIČ, 
M. a kol. Občiansky zákonník I. § 1450. Komentár. Praha : C. H. Beck, 2015, s. 15



246

Vybrané otázky dedičského práva v úvahách de lege ferenda

dedičstva dovtedy, kým nebol právny úkon (dohoda dedičov), ktorého subjek
tom bol aj maloletý dedič, schválený poručenským súdom. V tejto súvislosti 
treba poznamenať, že schvaľovaniu právneho úkonu zákonného zástupcu ne
podlieha každé rozhodnutie notára28, ale len právne úkony urobené v priebehu 
konania o dedičstve. Ak notár vyporiadava dedičtvo jeho prikázaním jedinému 
(maloletému, resp. plne nespôsobilému) dedičovi, nejde o právny úkon. Ne
existuje potreba niečo schváliť. V takomto prípade sa vôľa dediča (zastúpeného 
zákonným zástupcom) prejavila v právnom úkone odmietnutia/neodmietnutia 
dedičstva, o ktorom už bolo uvedené, že vyžaduje schválenie vtedy, ak zákonný 
zástupca za dediča bez plnej spôsobilosti na právne úkony, dedičstvo odmieta. 
Podobne neexistuje potreba schvaľovať rozhodnutie, ktorým notár prikazuje 
dedičstvo dedičom podľa ich podielov. Podkladom tohto druhu rozhodnutia 
totiž nie je právny úkon, ktorý by podľa § 28 OZ podliehal schváleniu súdom29. 
Takisto vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov v konaní  
o dedičstve možno realizovať dohodou medzi pozostalým manželom a dedičmi 
alebo ho autoritatívne vyporiada súd (notár), ak k dohode nedošlo. Len v prípa
de, že bude uzavretá dohoda o vyporiadaní BSM a jej účastníkom bude osoba 
zastúpená zákonným zástupcom, vyžaduje sa schválenie tejto dohody súdom. 
Je teda zjavné, že z masy dedičských konaní, v ktorých vystupuje dedič bez pl
nej spôsobilosti na právne úkony, len určitá časť podlieha režimu schvaľovania 
právneho úkonu zákonného zástupcu súdom. Sú to všetky tie konania, kde zá
konný zástupca prezentuje svoju vôľu v mene a na účet zastupovaného. Možno 
súhlasiť s názorom, že či už z dôvodu neskúsenosti zákonného zástupcu alebo jeho 
dôverčivosti voči druhej zmluvnej strane, nedbanlivosti, alebo dokonca aj úmy-
selného konania proti záujmom maloletého30.. nie je vždy pravdou, že zákonný 
zástupca robí právne úkony tak, aby boli v záujme zastúpeného. A presne tieto 
prípady eliminovala pôvodná právna úprava, ktorá ponechávala schvaľovanie 
aj v dedičskom konaní poručenským súdom. 

Naviac – ak je v jednom konaní viac maloletých dedičov, ich dedičské 
právo si navzájom konkuruje. Záujmy každého z nich mal chrániť práve jeho  

28 porovnaj MUZIKÁŘ, M. – SVOBODA, J. Udělování souhlasu s právním jednáním za nezleti
lého v řízení o pozustalosti, https://www.nkcr.cz/casopisadnotam/detail/39_217udelovani
souhlasuspravnimjednanimzanezletilehovrizeniopozustalosti

29 § 203 CMP
30 FICOVÁ, S. – ČIPKOVÁ, T. Schvaľovanie právneho úkonu v mene maloletého. IN: Pocta Mi

lane Hrušákové ( Šínová ed), Praha : C. H. Beck, 2022 s. 44
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konkrétny poručenský súd. Je naozaj sporné, či notár, schvaľujúci právny úkon 
za dvoch alebo troch maloletých naraz, skutočne prihliada na záujmy každého 
z nich. Je teda veľmi zásadná potencionality kolízie záujmov, ktorá vyznieť v ne
prospech ochrany záujmov jednotlivých detí v postavení účastníkov konania.31 
Dobrý príklad z praxe poskytuje dedičské konanie, vedené pred Okresným sú
dom Bratislava IV32, v ktorom boli dedičmi tri maloleté deti poručiteľa. Dve 
mladšie spolu s matkou, ktorá bola manželkou poručiteľa v čase smrti. Najstar
šia dcéra pochádzala z predchádzajúceho manželstva poručiteľa a teda mala 
inú matku ako dvaja mladší polorodí súrodenci. Notárka v konaní o dedičstve 
súhlasila s hodnotou dedičstva, ktorá bola zjavne podhodnotená33 Takáto cena 
vyhovovala trom dedičom zo štyroch (pozostalej manželke a jej dvom deťom), 
pretože oni v byte bývali. Byt bol zaťažený hypotékou, takže po jej odpočítaní 
od aktívnej hodnoty a vyporiadaní BSM zostalo v dedičskej podstate na “delenie” 
príliš málo peňazí. Námietky matky maloletej dedičky proti nízkej cene bytu sa 
notárka snažila eliminovať napríklad argumentum, že “ak sa táto matka nedo
hodne s pozostalou manželkou” ona prikáže každému majetok podľa veľkosti 
podielov a jej dcéra bude potom platiť hypotéku, ktorá na ňu pripadne. Čo sa
mozrejme nie je v tomto znení pravda. V tom istom dedičskom konaní určila 
notárka dvom mladším deťom jedného opatrovníka, hoci medzi nimi existuje 
rovnaká kolízia záujmov, aká existovala medzi nimi a ich matkou (ktorá ich ako 
dedička nemohla zastupovať). Dedičské konanie nezačalo oznámením o dedič
skom práve a toto bolo vyhotovené a doručované spolu s rozhodnutím, ktorým 
sa dedičské konanie skončilo, aj to až po výzve právneho zástupcu. Čerstvý 
príklad z praxe jasne ukazuje, že notári možno zvládajú svoju agendu, ale urči
te nie agendu poručenských súdov. Ich jednoznačným záujmom je vyporiadať 
dedičstvo – a to je zjavné tak zo znenia právnej úpravy, ako aj z praxe. Je ne
pravdepodobné, že notár, ktorý spolupôsobil pri formulovaní dohody dedičov, 
ju potom v záujme maloletého odmietne schváliť. Jednoduchá logika velí, že  
v takomto prípade by šiel sám proti sebe, pretože by si jednak vyrábal prieťahy 
v konaní a tiež odďaľoval vyplatenie svojej odmeny dedičmi. 

31 k tomu bližšie RAKOVÁ, K.: Spôsob a rozsah zastúpenia dediča – hmotnoprávne východiská. 
IN: Zastúpenie ako spôsob uplatňovaia subjektívnych práv. Bratislavské právnické fórum 2020, 
Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie 6. – 7. februára 2020, s. 117 a nasl.

32 69D/55/2022
33 3 izbový byt v Bratislave mal v čase smrti poručiteľa hodnotu minimálne 180.000 Eur, avšak 

v dedičskom konaní sa pracovalo so sumou 140.000 Eur.
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V tejto súvislosti sa nedá necitovať z Usmernenia Výboru Ministrov RE 
o súdnictve zohľadňujúcom potreby detí (2010), v ktorom sa výslovne uvá
dza, že členské štáty by mali zaručiť účinné vykonávanie práva detí a postarať sa  
o to, aby ich záujem bol na prvom mieste pri úvahách o všetkých záležitos-
tiach, ktorých sú účastníkmi alebo ktoré majú na nich vplyv. Je to podobné 
ustanovenie, ako pozná Dohovor o právach dieťaťa alebo Charta. Pre úplné 
odstránenie pochybností je potrebné v tejto súvislosti ešte uviesť, že spomínané 
Usmernenie rieši tiež otázku viacerých detí ako účastníkov súdneho konania 
s tým, že záujem všetkých detí zapojených do toho istého konania alebo prípadu 
by mal byť samostatne posudzovaný a vyvážený, aby sa zosúladili možné proti-
chodné záujmy dieťaťa. O majetkových záujmoch viacerých detí zjavne nemá 
rozhodovať jeden notár spoločne za všetky konkurujúce si deti naraz, má o nich 
rozhodovať samostatne poručenský súd každého z nich, ktorý je na to profesio
nálne pripravený a erudovaný. Nemožno ani teoreticky predpokladať, že záuj
my viacerých maloletých detí budú vždy totožné a že ich prioritou bude rýchle 
ukončenie dedičského konania. Toto nie je ani správna, ani pravdivá premisa, 
z ktorej by bolo možné pri právnej úprave vychádzať. Aj Slovenskej republike 
ako členskému štát EÚ je adresované spomínané Usmernenie Výboru Ministrov 
RE o súdnictve zohľadňujúcom potreby detí (2010). Podľa tohto Usmernenia sa 
pojem „súdnictvo zohľadňujúce potreby detí“ vzťahuje na súdne systémy, ktoré 
zaručujú dodržiavanie a účinné vykonávanie všetkých práv detí na najvyššej 
dosiahnuteľnej úrovni, majúc na pamäti zásady uvedené ďalej v texte a pri pri-
meranom zohľadnení úrovne zrelosti a chápania dieťaťa a okolností prípadu. Je 
to najmä súdnictvo, ktoré je dostupné, ktoré zohľadňuje vek dieťaťa, ktoré pracuje 
rýchlo a dôsledne, ktoré je prispôsobené potrebám a právam detí a zamerané 
na tieto potreby a práva, pri rešpektovaní práv dieťaťa, vrátane práva na riadne 
súdne konanie, na účasť na konaní a porozumenie konaniu, na rešpektovanie sú-
kromného a rodinného života a integritu a dôstojnosť. Takýmto súdnictvom sú 
rozhodne poručenské senáty okresných a krajských súdov, ale nie notár v po
stavení súdneho komisára. 

Záver
Zo samotného znenia príspevku je zjavné, že presunutie agendy schvaľovania 

právnych úkonov za nespôsobilé osoby z poručenských súdov na notárov, ko
najúcich o dedičstve, nepovažujeme za riešenie, súladné s prioritami spoločnos
ti a s medzinárodnými záväzkami, ktorými je SR viazaná. Nezainteresovanému  
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čitateľovi sa môže zdať, že je to málo podstatná otázka, avšak štatistiky súd
nych konaní preukazujú opak. Poručenské súdy majú rozsiahlu agendu, z ktorej 
schvaľovanie právnych úkonov tvorí len zlomok. A predsa je na stránke Minis
terstva spravodlivosti SR zverejnených34 20.568 rozsudkov, ktoré sa týkajú práve 
schválenia právneho úkonu. Podľa ďalšej štatistiky35 rozhodovali okresné súdy 
konkrétne iba o tejto otázke priemerne v roku 2022 mesačne 80 vecí (január – 
október). Pre porovnanie – v roku 2015 (posledný rok pred účinnosťou CMP) 
rozhodovali za rovnaké obdobie priemerne mesačne 205 vecí. Z uvedených 
údajov možno vyvodiť, že z agendy poručenských súdov bola vyňatá nadpolo
vičná väčšina (priemerne 125 vecí mesačne z 205) konaní, ktoré inak má viesť 
súd, špecializovaný práve na túto problematiku. Ak vynásobíme 125 vecí me
sačne 12timi mesiacmi, je to ročne 1.500 zastúpených, ktorých majetkové práva 
stratil poručenský súd právo chrániť. Z tých 1.500 zastúpených bude možno v 
budúcnosti drvivá väčšina s rozhodnutím ich zákonného zástupcu spokojná. 
Avšak určite budú aj deti (resp. osoby, ktorým bude vrátená plná spôsobilosť 
na právne úkony), ktoré sa s rozhodnutím zákonného zástupcu dodatočne ne
stotožnia. Teoreticky by mali mať neskôr možnosť žiadať náhradu škody, avšak 
šanca na jej skutočné priznanie a vymoženie sa znižuje v dôsledku “posvätenia” 
úkonu zákonného zástupcu schválením súdom (súdnym komisárom)36. 

Ak teda príspevok nemá byť len zhrnutím nesprávnej právnej úpravy a praxe,  
je potrebné zaujať stanovisko de lege ferenda. Tu sa jednoznačne prikláňame  
k vráteniu agendy schvaľovania právnych úkonov za zastúpeného v konaní  
o dedičstve do agendy poručenských súdov s tým, že by zákon uložil poručenské
mu súdu v tomto prípade konať a rozhodnúť v poriadkovej lehote nie dlhšej ako  
3 mesiace. Najmä v prípade, že skutočne vzniknú avizované rodinné súdy, bude 
konajúcemu sudcovi omnoho jednoduchšie túto lehotu dodržať, než je tomu  
v súčasnosti. Takouto právnou úpravou dostojí SR svojim medzinárodným zá
väzkom na poli ochrany osôb bez plnej spôsobilosti na právne úkony a vytvorí 
podmienky na spravodlivé a dôstojné súdne konanie aj pre tieto hmotnoprávne 
a procesne slabšie subjekty. 

34 https://obcan.justice.sk/infosud//infosud/zoznam/rozhodnutie?ft.725=&ft.529=&f.530=&
f.531=533&f.537=562&ft.651=&f.652=&f.652= /k 10.11.2022/

35 https://otvorenesudy.sk/decrees?l=sk&legislation_area%5B%5D=Rodinn%C3%A9+
pr%C3%A1vo&legislation_subarea=Schv%C3%A1lenie+pr%C3%A1vneho+%C3%BAkonu 
/k 10.11.2022/

36 viac k tejto problematike viď: PAVELKOVÁ, L. B. Súdna ochrana majetkových záujmov ma
loletého. In: FICOVÁ, S., IVANČO, M., RAKOVÁ, K. a kol. Dedičské právo v hmotnoprávnych 
a procesných súvislostiach, 1.vydanie. Bratislava: Wolters Kluwer SR s. r. o., 2022, s. 147 – 156
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