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Publikačný výstup je výstupnou úlohou plnenou v rámci grantu s názvom Zásadná 
reforma dedičského práva – nevyhnutnosť či nepodstatnosť?, ktorý bol schválený Vedec
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PREDHOVOR

Či chceme alebo nechceme, dedičské právo sa dotýka každého z nás, a to vždy  
v postavení poručiteľa, spravidla však aj v postavení dediča.

Dedičské právo sa prelína hmotnoprávnou aj procesnoprávnou úpravou. Dalo by 
sa predpokladať, že hmotnoprávna úprava pochádzajúca ešte z roku 1964 (s čiastko
vými zmenami v podobe novelizácií), nebude vykazovať žiadne alebo takmer žiadne 
interpretačné problémy. Opak je pravdou. Život prináša stále nové situácie, na ktoré 
treba reagovať. A tak pribúdajú zaujímavé súdne rozhodnutia a výstupy predstaviteľov 
právnej doktríny. Súčasne sa vynára otázka, či, a ak áno, tak ako by bolo potrebné 
hmotnoprávnu úpravu zmeniť.

Na rozdiel od hmotnoprávnej úpravy prešla procesnoprávna úprava v ostatnom 
období určitou obrodou, ktorá sa pretavila aj do podoby nových procesných kódexov. 
To nepochybne malo vplyv na doposiaľ zaužívanú prax, čím ruka v ruke došlo k po
skytnutiu širšieho priestoru na nové pohľady, diškurzy či dišputy.

Každý, kto robí vedecký výskum, vie, že to nie je ľahký proces. Spočíva v kladení si 
otázok a hľadaní odpovedí na ne. Na túto úlohu sa podujali riešitelia grantového pro
jektu VEGA č. 1/0610/21 s názvom Zásadná reforma dedičského práva – nevyhnut
nosť či nepodstatnosť? Výsledkom jeho riešenia budú zborníky z dvoch konferencií 
a jedna monografia. Jedna z konferencií sa už konala 8. decembra 2021. Jej predme
tom boli aktuálne otázky dedičského práva v hmotnoprávnych a procesnoprávnych 
súvislostiach, z ktorej pochádza tento zborník. Druhá konferencia bude zameraná na 
hmotnoprávne a procesnoprávne otázky dedičského práva v úvahách de lege ferenda.

Veľmi nás potešilo, že naše pozvanie na prvú konferenciu prijala väčšina oslove
ných, ktorí sú v právnickej obci dostatočne známi. Priestor sme však ponúkli aj začí
najúcim či mladším kolegom ako budúcim nádejám právnej vedy. Vysoký počet zú
častnených zabezpečil spracovanie dostatočného množstva tém, a to prierezovo celým 
dedičským právom. Tam, kde to bolo možné, sme po hmotnoprávnom rozbore inšti
tútu zaradili hneď aj jeho procesnoprávnu analýzu.

Napriek konštatovanej vysokej účasti sa nádejam, že téma plánovanej druhej kon
ferencie osloví aj ďalších odborníkov vrátane tých kolegov, ktorí pre iné pracovné po
vinnosti nemohli participovať na predkladanom zborníku. Sme totiž presvedčení, že 
diverzita názorov plynúca z diverzity autorov prospeje k ďalšiemu obohateniu právnej 
vedy i praxe na Slovensku či v Česku.

Je veľa otázok, na ktoré sa ťažko hľadajú odpovede, ale ešte viac je zatiaľ nevyslo
vených otázok. Veríme, že každý, kto si tento zborník prečíta, nájde v ňom odpoveď 
aspoň na jednu svoju otázku, resp. inšpiráciu pre ďalší vedecký výskum.

Ešte raz sa chcem všetkým zúčastneným poďakovať za ich vynaložené úsilie na 
úkor voľného času a za ich zaujímavé podnetné príspevky.

V Bratislave 28. apríla 2022
za riešiteľský kolektív 

prof. JUDr. Svetlana Ficová, CSc.
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KRÍZA LIBERÁLNEHO KONSENZU1

prof. JUDr. Ján Cirák, CSc.
Právnická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

jan.cirak@umb.sk

Abstrakt: K úvahám o podstate práva nevyhnutne patria aj úvahy o sociálnych javoch 
a reláciách meniacich sa životných pomerov. Vplyv životných, najmä materiálnych po
merov na právo ovplyvňuje právnu politiku, ktorá má bezprostredný vplyv na tvorbu 
zákonných noriem. Zákonodarca sa usiluje vytvoriť predpis zodpovedajúci potrebám, 
ktoré sa v  týchto pomeroch ukazujú. Kvalitná právna politika mu umožňuje nielen 
tvorbu právnych noriem pre súčasnosť, ale aj predvídať budúce sociálne pomery, an
ticipovať v tvorbe práva jeho budúci vývoj, opierajúc sa najmä o historickú empíriu. 
Príspevok sa kriticky zaoberá právnou politikou, zjednodušovaním práva, krízový
mi javmi v  právnom štáte, problémami liberálnej demokracie, otázkami suverenity 
a dôsledkami dynamiky zmien v oblasti práva.
Kľúčové slová: právo, životné pomery a ich vplyv na právo, právna politika, zjedno
dušovanie práva, krízové javy, právny štát, liberálna demokracia, dynamika zmien 
v práve

Abstract: The reflections on the nature of the law necessarily includes consideration 
of social phenomena and changing living conditions. Impact of living especially 
material conditions on the law influences the legal policy which has a direct impact 
on the creation of legal standards. The legislator seeks to create rules that reflects 
the needs that are shown in this particular conditions. Quality legal policy allows 
it to not only the creation of legal standards for today but also anticipate future 
social conditions, relying mainly on historical experiences. The article critically 
deals with legal policy, simplification of the law, crisis phenomena in the rule of law, 
the problems of liberal democracy, issues of sovereignty and consequences of the 
dynamic changes in the law.
Key words: law, living conditions and their impact on law, legal policy, simplification 
of law, crisis phenomena, legal state, liberal democracy, dynamics of changes in the law

Všeobecný výklad

Výklad podstaty objektívneho práva sa v teórii spája s predstavou o práve, ktorá 
nielenže počíta s metafyzickými a  sociálnymi vzťahmi v práve, ale priamo ich sub
stancionalizuje, t. j. priamo ich zahrňuje k podstate práva.2 Preto k úvahám o podstate 

1 Príspevok je spracovaný ako jeden z výstupov grantu VEGA č. 1/0472/21.
2 Tradičné metafyzické nazeranie vidí v podstate objektívneho práva normatívny poriadok, 

ktorý má základ vo vôli Boha, v prirodzenom práve, etike, princípoch spravodlivosti, sluš
nosti a pod. Novšie sa proti tomu vymedzili snahy očistiť predstavu práva od všetkých me
tafyzických vzťahov a pomerov (la conception vraiment réaliste du droit). Táto koncepcia 
osnovaná Léonom Duguitom považuje za základ práva vždy sociálnu normu transformova
nú na normu s právnou kvalifikáciou, čo má byť vykonané s využitím pospolitého citu práv
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práva patria aj úvahy o sociálnych javoch a reláciách meniacich sa životných pomerov.3 
Vplyv životných, najmä materiálnych pomerov na právo ovplyvňuje právnu politiku, 
ktorá bezprostredne vplýva na tvorbu zákonných noriem. Zákonodarca sa usiluje vy
tvoriť predpis zodpovedajúci potrebám, ktoré sa v týchto pomeroch ukazujú. Kvalitná 
právna politika sa však nesústreďuje iba na tvorbu právnych noriem pre súčasnosť, 
ale umožňuje taktiež predvídať budúce sociálne pomery, teda anticipovať vývoj práva, 
pričom sa opiera najmä o historickú empíriu.

Sociálny život je životom dynamickým, stále sa meniacim a v prelomových obdo
biach akcelurujúcim. Dynamika vývoja životných pomerov vplýva na právo nielen pri 
jeho vzniku, ale ovplyvňuje právnu politiku počas celého pôsobenia právnej normy.

Relatívne statické zákonné právo má samo osebe relatívne malé možnosti určitej 
prispôsobivosti meniacim sa sociálnym pomerom. Deje sa tak najmä prostredníctvom 
tzv. pružných zložiek, ktoré sú uspôsobené reagovať na zmenu sociálnych pomerov 
[napr. preferovaním abstraktnejšej regulácie, zaraďovaním ustanovení generálnej po
vahy, používaním pojmov (aj neprávnických) umožňujúcich akomodovať novšie soci
álne pomery, zvyšovaním významu princípov a zásad danej regulácie, a to hlavne ich 
priamym začlenením do normatívnych textov, a pod.].4

Reálne základy práva tvorili na počiatočnom stupni vývoja takmer výhradne prí
rodné pomery a skutočnosti. Ovídius tento stav nazýva obdobím zlatého veku ľudstva. 
Ten čoskoro pominul, len čo sa človek začal vymaňovať z naturálnej bytosti a formoval 
sa na bytosť kultúrnu a sociálnu. Okrem prírodného prostredia si začal budovať svoju 
nadstavbu, svet sociálny.5 Vtedy sa ukázala objektívna, ba až logická nevyhnutnosť prá
va (ubi societas, ibi ius). Právo sa stalo faktorom, ktorý znižuje mieru entropie v spo
ločnosti, čím napomáha udržovaniu homeostázy (rovnovážneho stavu) v spoločnosti.

Koncentrovaním fyzických a duševných síl jednotlivcov sa vytvorila nová moc, a to 
moc sociálna. Jej tvorba mala za následok nahradenie fyzickej moci jednotlivcov, ktorá 

nosti a spravodlivosti (pozri napr. DUGUIT, L. Les ansformations générales du droit privé 
depuis le Code Napoléon. Paris, 1912; ďalej ten istý autor: Le droit social, le droit individuel, et 
la transformation de l‘Etat. Paris, 1911).

3 Treba spomenúť, že v  minulosti sme zaznamenali aj pokusy o  iné nazeranie. Napr. 
v argumentácii zástancov tzv. normatívnej teórie (viedenský profesor Hans Kelsen a  jeho 
nasledovník brniansky profesor František Weyr) – sa predstava o  práve traktuje úplne 
oslobodená od všetkých metajuristických vzťahov. Videnie „čistého práva“ našlo vyjadrenie 
v podobe „čistej právnej náuky“ (reine Rechtslehre). V medzivojnovom období sa v bývalom 
ČeskoSlovensku učenie normativistov výraznejšie presadilo len na Právnickej fakulte 
v Brne. Pozri napr. KELSEN, H. Hauptprobleme der Staatslehre. Wien, 1911; ďalej WEYR, F. 
Teorie práva. Brno, 1936.

4 Vplyv práva na sociálny život je jednak regulatívny a  jednak výchovný. Spolu s  právom 
existujú aj iné normatívne spoločenské systémy. Ide najmä o morálku, mravnosť, slušnosť 
a  náboženstvo. Na druhej strane sa v  tvorbe práva premieta do právnej politiky aj jeho 
pomer k tzv. právu ideálnemu, t. j. úvahy o božskej podstate práva, prirodzenoprávny alebo 
pozitivisticky ladený prístup, pomer k ekvite.

5 Antropocén sa stal príbehom obrovského zrýchlenia. Ide o  nevídaný paradox relatívnej 
stálosti genetického fondu ľudstva na jednej strane a nevídanej dynamiky rozvoja sociálneho 
života na druhej strane.
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už nestačila zabezpečiť uspokojenie rastúcich potrieb sociálnych. Sociálna moc kolek
tívu sa rýchlo obrátila voči indivíduu, pretože mu začala celkom podvedome predpi
sovať ďalšie a ďalšie pravidlá sociálneho spolunažívania. Spôsob existencie styku jed
notlivcov sa tak čoraz viac a viac ustaľoval v dôsledku dlhodobého používania týchto 
pravidiel. To vyústilo najprv do vzniku pravidiel mravu.

Na porušovanie morálnych pravidiel začalo sociálne prostredie reagovať vylučova
ním asociálnych jedincov zo vzájomného styku. Ide vlastne o vznik prvotných sankcií, 
ktoré už vychádzali z presvedčenia, že pravidlá je potrebné zachovávať. Ďalšia integrá
cia jedinca do sociálneho prostredia prehlbovala presvedčenie o potrebe zachovávania 
pravidiel, a to až do takej miery, že sa ustálilo, že jednotlivec sa už nemohol vyhnúť 
rešpektovaniu pravidiel odchodom zo spoločnosti.

V tomto momente dospievajú jednotlivci k nevyhnutnému presvedčeniu o nutnos
ti zachovávať pravidlá a sociálny celok zasa k vytvoreniu všeobecne rešpektovanej vôle, 
že pravidlá sa tvoria preto, aby boli rešpektované a v prípade potreby aj vynucované 
osobitne ustrojenou mocou danej pospolitosti. Tým sa z obyčajov zrodilo právo.

Tvoriaci sa právny poriadok napomáhal budovaniu vyspelejšej kultúrnej a sociál
nej nadstavby. Táto nadstavba, spočiatku charakterizovaná málo organizovaným ži
votom neorganizovanej pospolitosti a existenciou nepísaného obyčajového práva, sa 
neskôr, na vyššom stupni vývoja, transformovala, až – okrem iného – spoločnosť pri
stúpila k vedomej tvorbe noriem v podobe písaného práva. Písané právo viedlo k za
tlačeniu obyčajového práva právom zákonným, k zrode idey kodifikácie súkromného 
práva v kontinentálnej Európe, k monopolizovaniu normotvorby štátom.

Od toho času sa v teórii práva, ako aj v právnej praxi, traktuje problém vzájomného 
pomeru práva a života, ich vzájomných vplyvov.

1. Právna politika

Právna politika je od nepamäti spätá s politickou činnosťou zameranou najmä na 
tvorbu práva. Odráža svetonázor, ciele a spoločenské záujmy vládnucich elít spoloč
nosti. Jej súčasťou je rozhodovanie, ktorá alternatíva spoločenských vzťahov má byť 
regulovaná právom. Právna politika by mala v predstihu zrozumiteľne a presvedčivo 
odpovedať na otázky, prečo pravidlá, príkazy, zákazy či dovolenia sú v úvahách de lege 
lata, ako aj de lege ferenda súčasťou normatívneho regulačného systému spoločnosti.

Právna politika je v podstate aplikovanou sociológiou práva. Kvalitná tvorba prá
va je totiž ťažko mysliteľná bez sociologicky zameraného výskumu na pomer práva 
a aktuálneho života, bez štúdia životných podmienok, dynamiky, vývojových trendov, 
právneho vedomia a pôsobenia práva v spoločnosti. Právna politika sa neobmedzuje 
na číre zhrnutie či aplikáciu týchto záverov. Z pohľadu normotvorcu je taktiež činnos
ťou rozhodovacou, t. j. vôľovou, ktorá v sebe inkorporuje najmä procesy posudzovania 
výberu rôznych alternatív.

Tvorba práva je v ponímaní právnej politiky vždy zviazaná s preferenciami urči
tých svetonázorových hodnôt.6 Tie sa pomocou normatívnej regulácie pretavujú do 

6 Pre potreby tohto článku vychádzame z toho, že hodnoty spravidla odrážajú názvy cieľov 
ľudského snaženia vrátane spôsobov konania a myslenia pri ich napĺňaní.
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podoby práv a povinností. V hodnotovom rámci právnej politiky už nestojí na prvom 
mieste deklarovanie vernosti našim hodnotám. Predmetom sporu sa stalo nielen vzá
jomné usporiadanie väzieb hodnotového systému, ale najmä spôsob uskutočňovania 
a vzájomnej preferencie hodnôt navzájom (tzv. operacionalizácia hodnôt).

V hodnotovom systéme západnej civilizácie nepochybne existuje ranking hodnôt. 
Napriek tomu nevyjasnenosť v  ich obsahu a  interpretácii vzájomného hodnotového 
pomeru vytvára nebezpečný koktail vyúsťujúci do relativizácie zásadných otázok tra
dičných národných právnych politík. Tvárou v tvár šokujúcej realite pokusov o priori
záciu hodnôt multikulturalizmu sme zrazu svedkami pokusov o násilné a umelé zmie
šavanie, či dokonca rovnocennosť hodnôt odlišných kultúrnych okruhov. Dôsledky 
požiadaviek multikulturalizmu na predefinovanie celej hodnotovej sústavy v  duchu 
relativizmu postmodernizmu vytvára tlak na tomu zodpovedajúce zmeny právnej kul
túry nášho civilizačného okruhu. Tie sú však vo svojich dôsledkoch sebazničujúce.

Ešte nedávno západná civilizácia prijímala do svojho základného hodnotového 
systému spoločnosti toleranciu, a to v jej najširších súvislostiach (voči slabším, mino
ritám, sociálne vylúčeným a pod.). Tolerancia sa však stala „zbraňou hromadného ni
čenia“ voči všetkým ostatným hodnotám. V mene tolerancie sme svedkami nevídanej 
relativizácie a spochybňovania tradičných, najmä národných hodnôt.

Je zrejmé, že povinnosti intelektuálnych elít sa dnes už nemôžu vyčerpávať iba 
dysfunkčnými idealistickými diskusiami. Vysoká miera zodpovednosti voči tomu, čo 
môžu svojimi slovami elity spôsobiť, by mala v právnej politike čím skôr viesť k dôsled
nej obrane tých hodnôt, ktoré sú pre stabilitu spoločností zásadné. Inak povedané, 
nevyhneme sa priznaniu faktu, že ochrana našich hodnôt znamená aj právnu nadrade
nosť niektorých voči iným. Potom sa nám nemôže stať, že v právnej politike nebudeme 
vedieť riešiť dilemu tolerancie a slobody. Platí totiž, že ak v mene bezbrehej toleran
cie otvoríme nekontrolovateľný priestor nepriateľom nášho ponímania slobody, je len 
otázkou času, kedy zničíme predpoklady tolerancie samotnej. Niektoré hodnoty je po
trebné aj v právnej politike štátu jednoducho posilňovať a význam iných zasa znižovať. 
V tomto ponímaní nie sú hodnoty rovnocenné, pretože v prípade konfliktu sa v prvom 
rade musí brať zreteľ na hodnoty, ktoré sú pre daný kultúrny okruh nadradené.

2. Kríza liberálneho konsenzu?

Ideové základy práva a  náplň právneho poriadku v  každom čase a  na každom 
mieste určoval panujúci svetonázor. Vplyv svetonázoru na tvorbu práva sa dá výrazne 
identifikovať v  právnej politike, a  to najmä v  štádiách výrazných obratov od jednej 
ideológie k druhej. Aj preto dnešný ideový pohľad na naše právo a  jeho tvorbu nie 
je možné vysvetliť bez patričných historických reminiscencií na obdobia, keď bolo 
spočiatku ovládané individualistickými princípmi, ktoré postupne vytláčajú princípy 
univerzalistické.7

7 Prehľad individualistických a  univerzalistických princípov v  súkromnom práve vo väzbe 
na svetonázorové preferencie uvádza ŠTEFAN LUBY vo svojom diele Slovenské všeobecné 
súkromné právo. I. zväzok. úvodná časť – Všeobecná časť – Osobnostné právo, ktoré vyšlo 
v roku 1941 nákladom Právnickej jednoty v Bratislave.
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Napriek rôznym zafarbeniam a reminiscenciám stojí nový kapitalistický svetoná
zor, ktorý mierou vrchovatou ovláda diskusiu v oblasti právnej politiky po roku 1989 
u nás, na hodnotových pilieroch antikomunizmu, dôraze na rešpektovaní univerzál
nych ľudských práv, euroatlantickom spojenectve a integrácii, podpore voľného trhu 
tovarov, práce, kapitálu, a na ideách sociálneho štátu. Liberálny konsenzus vychádza
júci z týchto pilierov sa stal na dlhé roky vývesným štítom štandardných politických 
strán vo voľbách, pričom voči takto prezentovaným hodnotám v ich programoch sa 
– až na okrajové javy v politike – pomerne dlhú dobu takmer nikto nevymedzil.

V  súčasnosti sa stupňuje tlak z  rôznych strán na predefinovanie hodnotového 
rámca budúcnosti. V nastavení hraníc politickej diskusie sa čoraz častejšie objavuje 
pomerne jasná a zrozumiteľná kritika zlyhávania globalizácie a liberalizmu. Bez tzv. 
politickej korektnosti dochádza predovšetkým mimo mainstreamu k  pomenovaniu 
pseudohodnôt, ktoré zahmlievajú skutočné spoločenské hodnoty. Vynára sa otázka, čo 
za svetonázor predstavujú myšlienkové prúdy kandidujúce na nahradenie liberalizmu 
ako doteraz dominujúcej hodnotovej predstavy?

V stredoeurópskom priestore sa s čoraz väčšou naliehavosťou nastavujú nové pra
vidlá a zameranie politickej diskusie. V ich rámci sa už v okolitých štátoch (Česku, Ra
kúsku, Maďarsku a Poľsku) na politické a hospodárske otázky nazerá stále viac a viac 
napr. pohľadom „národnej perspektívy“. V oveľa väčšej miere ako v minulosti sa do 
popredia kladú hodnotové preferencie vyznávané väčšinovou populáciou. Tieto hod
notové preferencie sa odvíjajú od národných koreňov daného spoločenstva, ktoré spá
jajú spoločná kultúra, jazyk a zdedený spôsob života. Tradičnými kľúčovými hodnota
mi spoločnosti, ktoré si držia aktuálnosť aj pre budúcnosť, zostávajú v tomto nazeraní 
rodina, bezpečnosť, spravodlivosť, zodpovednosť a národné bohatstvo (to je chápané 
nielen v prírodnom a kultúrnom rozmere, ale predovšetkým v rozmere najcennejšom 
– t. j. vo význame ľudských zdrojov). Čoraz viac sa u nás doma, ale aj vo svete udomác
ňuje predstava, že štát v prvom rade patrí tým, ktorí ho kultúrne a jazykovo zdedili po 
predchádzajúcich generáciách.

Uvedená politická doktrína konzervatívnej revolúcie je predmetom ostrej a nieke
dy až nevyberavej kritiky zo strany organizovanej privilegovanej vrstvy akademických, 
mediálnych a oligarchických elít. Jej slabnúci vplyv na verejný diškurz je spätý s tým, že 
tvárou v tvár množiacich sa kríz už nenachádza argumentáciu, ktorou by v spoločnosti 
jasne a zrozumiteľne pomenovala fatálne zlyhania liberalizmu, nenachádza odpovede 
na relatívnu chudobu vidieka na úkor metropoly, stratu pracovných miest v sektoroch, 
zmysel práce, prerastanie biznisu, médií a politiky, krízy právneho štátu a pod.

Liberálna politika – napriek zdrvujúcej kritike a rastúcej nedôvere k jej predstavi
teľom – hľadá východiská v silnom sociálnom štáte, ovládaní mediálneho priestoru, 
vyzdvihovaní výhod doterajšieho prístupu štátu k občanovi, vo vzývaní mantry ne
reálneho ekonomického rastu, v  idealizovaní hodnôt konzumnej spoločnosti a bez
hraničnej tolerancii voči minoritám a pod. To sa však – ako bolo už konštatované –  
v spoločnosti príliš nedarí.

V reáliách tretieho tisícročia môžeme bez preháňania konštatovať, že klasické po
litické hodnoty, ako sloboda a rovnosť, čoraz viac strácajú onen pôvodný mobilizač
ný potenciál. Ich náhradou sa stali predovšetkým hodnoty konzumu, nerealistických 
predstáv nekončiaceho ekonomického rastu a s tým súvisiacich prísľubov deľby koláča 
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na základe tradičnej spoločenskej zmluvy. Obmedzenosť planetárnych zdrojov pou
kazuje na slepú uličku vývoja civilizácie. Dlhá vlna konzumnej spoločnosti je zrejme 
už za svojím zenitom. Aj preto politické strany strácajú legitimitu, keď sa snažia odvo
dzovať svoj mocenský nárok na tvorbu práva od akejsi modernej verzie „spoločenskej 
zmluvy“, ktorá spočíva v kalkule, že občania strpia ich vládu len za predpokladu, že za 
to dostanú materiálnu prémiu.

Pritom sa zamlčuje, že Slovenská republika a jej politická reprezentácia (bez ohľa
du na rôzne politické strany) je pri ovládaní nášho životného priestoru zásadne limito
vaná nielen vnútropolitickými, najmä však medzinárodnými geopolitickými faktormi, 
ktoré môže sama len ťažko ovplyvniť.

Všetky vlády majú k dispozícii rovnaký demografický, politický a hospodársky po
tenciál závislej ekonomiky krajiny, problémy s napätým rozpočtom či sociálnou ink
lúziou marginalizovaných rómskych obyvateľov, rovnako obmedzený vplyv majú na 
rýchlo sa meniace globálne procesy, európsku integráciu, legislatívu Európskej únie 
a podobne.

Tým sa stáva spôsob vyrovnávania sa s  rovnakými výzvami a obmedzeniami li
mitujúcim faktorom tvorby práva, a  to až do takej miery, že ideológie a  svetonázor 
prestávajú plniť funkciu uskutočniteľného spoločenského vzoru právnej politiky. Jej 
uskutočňovanie je s postupom času stále viac zameniteľné, a to bez ohľadu na politické 
zloženie vládnucich elít.

Svetonázorové postoje a programové odlišnosti politických strán sa nám snažia ich 
predstavitelia vsugerovať najmä v predvolebnom boji. Predmetom kampaní sa stávajú 
lacné a populistické heslá, aby občania práve k nim mohli znovu upínať už toľkokrát 
sklamané nádeje. To sa však tiež príliš nedarí. Od okamihu, keď sa ujímajú vládnutia 
v krajine, sa rozdiely medzi nimi rýchlo stierajú. Frustrovaným voličom potom nedo
kážu vierohodným spôsobom vysvetliť, načo potrebujú aktuálny podiel na moci, ak 
zrazu nie je vôbec jasné, na čo ju chcú použiť.

Zdrojom odôvodniteľnosti a  vierohodnosti politickej strany sa stáva iba reálna 
úspešnosť pri riešení výziev, pred ktorými stojí spoločnosť v hybridnom svete rizík 
a nádejí tretieho tisícročia. Inak povedané, v právnej politike súčasných elít iba s ťaž
kosťami nachádzame ich „rukopis“ nezameniteľného spôsobu hodnotového vnímania 
a riešenia celospoločenských výziev. Rovnako sa v krátkych volebných cykloch nedá 
preukázateľne zhodnotiť úspešnosť konkrétnych právnych riešení v podobe zlepšenia, 
či, nebodaj, toľkokrát postulovaného, avšak dlhodobo ignorovaného inteligentného 
zjednodušovania právneho systému.

Stav právneho a regulačného rámca na Slovensku je výsledkom našej transformá
cie po rokoch 1989 a 1993. Tá do značnej miery kopíruje predovšetkým ekonomické 
pomery na našom území, ktoré určujúcim spôsobom ovplyvnilo prerozdelenie vlast
níckych a majetkových titulov po nežnej revolúcii. Výsledkom týchto procesov je, že 
v  skutočnosti nemôžeme hovoriť o  slovenskej ekonomike, pretože ide iba o ekono
miku na „slovenskom území“. Táto je z  hľadiska rozpredaného vlastníctva kapitálu 
ekonomikou vysoko neautonómnou, odvodenou a závislou. Jej rozhodujúce sektory 
(vrátane sieťových odvetví) vlastnia zahraniční podnikatelia.

To, že išlo o  výsledok dlhodobo preferovanej, avšak krátkozrakej politiky pred
chádzajúcich politických garnitúr, založenej na masívnom rozpredávaní domáceho 
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kapitálu, dodnes drieme v povedomí národa ako politika, ktorej chýbala ekonomická 
logika, politika korupčného kapitalizmu, za ktorý bude potrebné ešte len vyvodiť pred 
slovenskou spoločnosťou právnu a  majetkovú zodpovednosť. Dôsledky tejto sebaz
ničujúcej politiky sú zrejmé. Nám nepatrí – až na úzku vrstvu štát ovládajúcich oli
garchov a finančných skupín – žiadna pridaná hodnota. Zisky tvorené kapitálom na 
našom území pripadajú v drvivej miere vlastníkom, ktorými nie sme. Sú to vlastníci, 
ktorí vykonávajú vlastnícke funkcie, t. j. stratégiu, styk so zákazníkom, otváranie no
vých trhov, rozhodujú o produktovej skladbe, čo tiež nepatrí do slovenských rúk. My 
sa na ekonomike podieľame iba kontrahovanými mzdami a tým, čo sa mimo daňo
vých prázdnin vyberie na daniach medzinárodných korporácií.

Sme svedkami podmieneného reflexu lákať zahraničných investorov dotáciami 
a  investičnými stimulmi. Keď sem prichádzajú po veľkých nadnárodných korporá
ciách napr. aj Kórejčania z iného kultúrneho okruhu v pozícii ich subdodávateľov, tiež 
dostanú daňové úľavy a dotácie na zamestnancov. Kórejčania tak ovládajú celý reťa
zec, pretože tu nefinalizujú len výrobu, ale ich firmy na Slovensku vyrábajú aj motory, 
prevodovky, pneumatiky, reflektory a pod. Priviezli si teda na Slovensko nielen finálne 
montáže, ale s masívnou podporou štátu celý svoj reťazec. Vie si niekto vôbec pred
staviť, že by sa slovenský reťazec usadil napr. v Južnej Kórei, a to ešte vďaka masívnej 
podpore štátu a s dotáciami na zamestnancov?

My z  toho nemáme nič a  aby sme to politicky odôvodnili, prijímame rozsiahle 
právne regulácie zamerané na zvyšovanie zamestnanosti prostredníctvom dotácií na 
prijatého zamestnanca. Ale oni už nepotrebujú našich zamestnancov, po vyčerpaní 
dotácií už privážajú svojich alebo iných, ešte lacnejších zamestnancov.

Bezútešne niekedy pôsobia taktiež dôsledky nezvládnutých prístupových rokova
ní našich predchádzajúcich garnitúr pri vyjednávaní konkrétnych podmienok vstupu 
nášho štátu do Európskej únie. Napríklad v oblasti bezpečnosti výroby potravín sme 
v plnej miere závislí od zahraničnej importovanej produkcie. Domáca výroba kedysi 
kvalitných potravín je decimovaná európskymi reguláciami, dotačná politika sloven
ských farmárov je založená na ich finančnej diskriminácii oproti ich kolegom pochá
dzajúcim z „tradičných krajín“ Európskej únie. Pokračuje obrovský tlak na odstránenie 
tzv. právnych bariér skupovania pôdy cudzincami. Títo ju po nadobudnutí vlastníctva 
vyťažujú tým najnevhodnejším spôsobom, t. j. monokultúrne, bez väzieb na domácu 
infraštruktúru a navyše tiež s pomocou dovezenej pracovnej sily. Pritom v dedinách 
okolo fariem vládne rekordne vysoká nezamestnanosť domáceho obyvateľstva. To je 
ponechané napospas neradostnému osudu, stráca pracovné návyky, je odkázané na 
príležitostné práce a živorenie zo štátnej podpory. Právna politika dlhodobo na tieto 
alarmujúce skutočnosti neprináša primerané riešenia.

Dnes je jasné, že pracovníkov je všade dosť, a ak zahraničnej firme na našom území 
patrí celý reťazec, niet sa čomu diviť, že si bez potrebnej regulácie priváža aj vlastných 
zamestnancov. Ak ani v tejto oblasti nenastane obrat – čo je už obťažné – perspektíva 
nie je vôbec radostná. Na našom území nám nebude patriť takmer nič a my a naše deti 
zostaneme odsúdení do pozícií námezdných pracovných síl vo vlastnej krajine. Pro
duktivita práce vo viacerých odvetviach prevyšuje európsky priemer, avšak mzdové 
ohodnotenie vysokú produktivitu práce nekopíruje a niekedy tvorí v osobných nákla
doch len zlomok v porovnaní s krajinami vlastníkov týchto podnikov. Právna politika 
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na tieto nerovnováhy a asymetriu reaguje len nedostatočne a zväčša oneskorene tzv. 
reguláciou chybami.

Rast a výchova slovenskej podnikateľskej sféry je na pokraji verejného záujmu. Na
vyše, naše univerzity a školy chrlia státisíce študentov, ktoré nechce nikto zamestnať. 
Každý z nich pritom vie len to, čo ostatní. Mnohé fakulty učia to isté. Ich mottom je 
v súčasnom nastavení nezmyselný a nikdy sa nekončiaci boj o získavanie či udržanie 
akreditácie. Moderné a inovatívne postupy vo vzdelávaní ustupujú do pozadia.

Intelektuálne to niekedy vyzerá ako pohľad na monokultúrne pole jednej farby. Nie 
je prirodzené, aby celá krajina kvitla na červeno alebo žlto, ani to, že sa na všetkých 
školách učia to isté. Navyše, nejaký pán alebo pani na ministerstve, ktorí v živote nič 
nedokázali, nám prostredníctvom tzv. akreditácií určujú do najmenších detailov, čo 
máme na vysokej škole robiť. To, že je to na hory vzdialené od potrieb moderných 
podnikov, ich zákazníkov, praxe a inovácií, byrokratov na ministerstvách a hodnotia
cich komisiách vôbec nevzrušuje. Reči sa hovoria a chlieb sa je. Niekedy mám dojem, 
či by nebolo lepšie ísť iným smerom a že tí, ktorí sú bez akreditácie, ale v živom spojení 
s praxou a jej potrebami, sú pre spoločnosť prospešnejší, pretože nie sú viazaní nezmy
selnými scientologickými kritériami.

3. Právny štát v pasci komplexity modernity

Transformačné pohyby vo vyspelej euroatlantickej civilizácii poukazujú na nez
vládnuté procesy komplexity súčasného globalizovaného sveta. Rozsiahlosť a zložitosť 
týchto procesov (či už ekonomických, ale aj politických a právnych ) presahuje úroveň, 
ktorú sú ešte ľudia reálne schopní obsiahnuť. Problémom dneška je informačná preťa
ženosť (information overload). Prejavuje sa okrem iného aj v inštitucionálnej a koor
dinačnej neefektivite pri tvorbe právnej politiky.

Neriešená a  nezvládnutá zložitosť nevyhnutne vedie ku kolapsu, ktorý v  tomto 
zmysle chápeme ako samovoľné zjednodušovanie príliš zložitých štruktúr či redukciu 
prehnaných ambícií detailnej regulácie na úroveň zodpovedajúcu priemerným ľuds
kým schopnostiam.

V oblasti právnej politiky sa vlády dostávajú do tzv. slepej uličky, pretože zotrvá
vajú v mylnej predstave, že spontánnosť a volatilitu spoločenských procesov je možné 
aj naďalej ovládať pomocou ďalších a ďalších noriem a pravidiel. V snahe elít vládnuť 
a dokonalejšie riadiť procesy, uplatňovanie algoritmov modernity čoraz presnejšej a de
tailnejšej právnej regulácie všetkých premenných dostáva právny systém do stavu, že 
sa stal nezrozumiteľným, a to aj pre erudovaných právnikov. V skutočnosti vytvárame 
hypertrofiou nových a nových regulácií organizačný a legislatívny balast. Nechtiac tak 
vytvárame nové právne zátarasy namiesto zjednodušenia práva a rozhodovacích proce
sov. Právny rámec sa stáva v dôsledku pasce komplexity neprehľadným a málo funkč
ným. Charakterizuje ho nezrozumiteľnosť, chybovosť, časté novelizácie, zmeny a dopl
nky, tzv. regulácia chybami, vyvíja sa bez jasnej koncepcie, nie je zriedkavým javom, že 
sa v politike chápe tvorba práva prioritne ako produkt sebaprezentácie politikov.8

8 K problematike hypertrofie právnych noriem pozri aj CIRÁK, M. Zjednodušovanie práva – 
nádej pre budúcnosť? In Štát a právo. Roč. 3, 2016, č. 2, s. 255 – 261.
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Hypertrofia práva prispieva k víťazstvu právnej formy nad jej obsahom. Tak eu
rópsky, ako aj slovenský právny systém sa vinou tisícok smerníc, nariadení, zákonov 
či rezortných vyhlášok, ako aj nadbytku rozmanitých opravných prostriedkov, pries
kumov, odvolaní, kontrol, sťažností a prieskumov na národnej a nadnárodnej úrovni 
dostáva do slepej uličky, ktorá smeruje do sebazničujúcej podoby.

Preto aj napr. riešenie kedysi bežného a predvídateľného súdneho sporu o zapla
tenie pohľadávky veriteľa jeho dlžníkom dnes trvá niekoľko rokov. Rovnako riadiace 
procesy štátnej správy a  samosprávy sa v  celom rade prípadov stávajú nemožnými, 
pretože takmer každý krok štátnych a samosprávnych orgánov je možné preskúma
vať prostredníctvom správnych súdov. Právo sa pre dotknuté subjekty stáva nedosia
hnuteľné a riešenia zdĺhavé. Narastá počet nedoriešených prípadov, ľudia rezignujú na 
spravodlivosť, ktorá prichádza až po rokoch.

Európske nazeranie na rovnosť v rozhodovacej činnosti súdov v podobe záväznej 
nadnárodnej judikatúry dnes výrazne preferuje prijímanie nových pravidiel s cieľom 
ochrany tzv. slabšej zmluvnej strany. Vyvažovanie menšej ekonomickej sily a znalosti 
trhu je však právnymi prostriedkami hmotného, ako aj procesného práva vyvažova
né tak v legislatíve, ako aj v súdnej praxi až do absurdných polôh. Namiesto rovnos
ti v chápaní rovnosti príležitostí sa v súdnej praxi spotrebiteľských sporov presadila 
tzv. rovnosť vo výsledkoch. Dôsledkom takejto extrémnej právnej ochrany sa tradičný 
a historicky zakorenený veriteľskodlžnícky vzťah ex lege transponuje na vzťah posu
dzovaný spotrebiteľským právom. V ňom je veriteľ ako strana sporu evidentne posta
vený do nezávideniahodnej role nesvojprávneho „chudáka“.

V úvahách o nezvládnutých premenách vzťahov v normatívnej regulácii možno 
pokračovať. Ide najmä o prípady tzv. prepólovania pôvodného významu niektorých 
pomerov s  právnymi dosahmi, t. j. o  premenu slabších na právne silnejších. To sa 
prejavuje napr. pri posudzovaní vzťahov detí a rodičov, detí a učiteľov, lekárov a pa
cientov.

Spočiatku prirodzená a v európskej kultúre tradičná ochrana slabších bola v po
sledných desiatich rokoch dovedená do  absurdných výsledkov. Ako už bolo pove
dané, zo slabších sa stali silnejší a zo silnejších slabší. Veritelia sa nemôžu domôcť 
plnenia svojich pohľadávok, zatiaľ čo dlžníci sú chránení, a  to aj vtedy, ak vedome 
a svojvoľne odmietajú plniť svoje záväzky. Lekári sa odhodlajú operovať pacienta až 
po tom, čo si vytvoria právne alibi pre všetky eventuálne komplikácie v liečbe. Uči
telia sa stali v nebývalej miere predmetom šikanóznych praktík svojich žiakov, ak sa 
bránia, sú prepúšťaní. Rodičia zostali bez právnych prostriedkov voči svojim malole
tým deťom, ktoré pochopili už pred dovŕšením plnoletosti, že ak si nebudú plniť svoje 
povinnosti, nič sa im nestane. Téza „primátu občana voči štátu“ skĺza pod plášťom 
bezhraničnej tolerancie minorít do narastajúcej praxe beztrestného vydierania väčši
novej spoločnosti.

Toto prepólovanie sa začína dotýkať už aj samotného suveréna, ktorým je štát 
a jeho orgány. Ak napríklad niekto zámerne nekomunikuje so súdom, je to spravidla 
ťažko postihnuteľné a takéto konania nezriedka zostávajú bez následkov. Zakrádajúc 
sa však začína spochybňovať pod vlajkou ľudskosti a humanity úloha štátu pri posti
hovaní mnohoženstva pri tzv. alternatívnych manželstvách a otázkach detských man
želstiev. Pohlavný styk s mladistvou osobou je v inej kultúre možný, zatiaľ čo v našej 
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kultúre je trestný, a pod. Právnu politiku v tomto smere čaká neľahká cesta, pretože 
v dnešnej rýchlej dobe život predbieha právo. To však nie je dôvod, aby sa právo rozišlo 
so spoločnosťou a ňou zdieľanou hodnotovou sústavou.

Prečo sa tak deje? Prečo je témou predvolebného boja politických strán exekučná 
amnestia, zrušenie exekúcií, návrhy na zrušenie exekútorov, ochrana gayov a  lesieb, 
najrôznejších minorít, legalizácia mäkkých drog a podobne? Dnes už vystačíme s od
kazom na fakt, že právna politika v modernej dobe smeruje aj tak k stále väčšej ochra
ne dlžníkov na úkor veriteľov? Prečo sú pretláčané do popredia liberalizácia sexuálnej 
orientácie, alternatívny spôsob života minoritných komunít a podobne? Jednou z od
povedí je, že napr. počet exekúcií na Slovensku presiahol v roku 2016 tri milióny. Z hľa
diska volebných preferencií sa pritom ľahko dopátrame poznania, že počet dlžníkov je 
rádovo vyšší než počet veriteľov.

4. Suverenita štátu

Suverenita štátu odjakživa predstavovala základný atribút existencie a fungovania 
štátu. Jadrom suverenity národných štátov je zvrchovaná moc jeho orgánov na území 
štátu a nad personálnym substrátom na tomto území. Štát tak určuje pravidlá, ktoré 
musia byť ľuďmi na tomto území rešpektované, a ak niekto tieto pravidlá nerešpektuje, 
resp. ich poruší, je to štát, ktorý disponuje donucovacími prostriedkami, ktoré neváha 
použiť na dosiahnutie nápravy.

Riešenia, skôr však nepripravenosť a neriešenie migračnej krízy v Európe, pouka
zuje na dlhodobé opomínanie právnej, najmä však štátoprávnej roviny tejto problema
tiky. Problém pohybu státisícov migrujúcich ľudí v schengenskom priestore nemôže 
neovplyvniť ich postavenie, konanie či vzťahy v rovine práva.

Bez vyjasnenia otázok dlhodobo zanedbávaného problému suverenity národného 
štátu v právnej politike sa nepohneme vpred a nebudeme môcť pracovať na spoločnom 
európskom riešení všetkých súčasných bezpečnostných problémov. Problémy sa dnes 
dotýkajú všetkých základných aspektov realizácie štátnej suverenity. V  konfrontácii 
s realitou je alarmujúce, že čoraz menej a menej je jasné, kto je suverénom predstavu
júcim reálnu moc v štáte a aká je v konečnom dôsledku jeho legitimita.

Európska integrácia je sprevádzaná dobrovoľným postupným odovzdávaním celé
ho radu funkcií národných štátov orgánom Európskej únie. To samo osebe ešte nesig
nalizuje potrebu revízie. Inak sa však veci javia, ak orgány únie nevedia tieto funkcie 
preukázateľne využívať pri riešení celoeurópskych problémov. Ešte naliehavejšie po
tom znie, ak sa pýtame, či tieto funkcie vôbec realizuje. V tomto zmysle je napríklad 
na mieste otázka, či vôbec existuje nejaká obrana štátnych hraníc spoločenstva eu
rópskych štátov. Ak existuje, prečo nefunguje? Ak nefunguje, ako je to možné? Aký 
zmysel a legitimitu má potom predkladať obyvateľstvu návrhy na ďalšiu integráciu či 
odovzdávanie kompetencií do Bruselu?

Zrejme aj preto sa objavujú názory, že tieto otázky nemusia rezonovať v širokých 
vrstvách obyvateľstva, pretože sú bezalternatívne, či príliš intelektuálne zložité pre kva
lifikované posúdenie zo strany bežných ľudí. Ich názor je podľa liberálnych elít irele
vantný, postačuje, ak fungovanie európskej integrácie zveríme do rúk profesionálov, 
ktorí na expertnej úrovni posúdia, či veci (ne)fungujú tak, ako majú.
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Ospravedlnením takýchto škodlivých postojov nie je ani objektívny problém zastu
piteľskej demokracie so svojimi relatívne krátkymi volebnými cyklami, počas ktorých 
sa väčšinou žiadna dlhodobejšia koncepcia či zmena v dnešnom komplexitou zasia
hnutom regulačnom a právnom rámci nedá presadiť.

Ekonomicky závislé európske štáty dneška nie sú už organizované podľa ideovo 
silných či presvedčivých organizačnoriadiacich konceptov. Prevláda pragmatické kal
kulovanie, že volič si žiada sľuby a politik ich zasa sľubuje, pretože inak ho nezvolia... 
Politické elity „čítajú voličom z pier“ nesplniteľné očakávania, a to nielen ekonomické 
alebo sociálne, ale aj legislatívne a právne.

Takto sa stáva, že tvorba práva a právna politika už nie sú výsledkom politického 
či ideologického boja, ale jeho priamym nástrojom. Právna regulácia vo výslednej po
dobe sa tak čoraz častejšie presadzujú bez ohľadu na možné negatívne vplyvy neuvá
žených, populisticky ladených nesystémových zmien. Zákony sa netvoria na základe 
spoločenských potrieb, neslúžia na vybalansovaniu záujmov prostredníctvom uvážli
vej regulácie exaktne pomenovanej potreby organizácie spoločenských vzťahov, ale sú 
primárne vytvárané na politickú sebaprezentáciu jednotlivých politikov.

Niektoré závery

1. Základným problémom súčasnosti je, že sa naraz v priesečníku rastúcich problé
mov, ktoré musí riešiť liberálna demokracia, prelína čoraz viac a viac vecí. Rast popu
lácie, blížiaci sa horizont vyčerpávania zdrojov rastu, zmena klímy, revolúcia v techno
lógiách, politické a integračné zlomy, komoditné šoky, migrácia netušených rozmerov, 
problém starnutia populácie, nadbytoční ľudia postkonzumnej spoločnosti, hľadanie 
zmyslu života bez práce, kvalita a odbornosť politických elít, vírusové pandémie a po
dobne. To všetko sú zmeny, ktoré prichádzajú zároveň, resp. neriešené sa vrstvia. Zrej
me vyústia až do nevyhnutnosti zásadnejšej spoločenskej transformácie. Transformač
né obdobia sa v dejinách ľudstva už vyskytli v minulosti, odhaduje sa, že trvajú najme
nej tridsať rokov. Špekulovať o povahe budúcnosti je z dnešného pohľadu diskutabilné. 
Napriek tomu môžeme s istotou predpovedať, že čoraz viac a viac budeme v neistom 
svete závislí od miestnych zdrojov, ekonomík a ľuďoch v regiónoch. V suchšom, potra
vinovo menej istom svete budeme odkázaní využívať vo väčšej miere miestne zdroje, 
teda to, čo máme – obrazne povedané –doma pod nosom a na čo sa dnes ešte často 
hľadí s dešpektom. Politika budúcnosti sa odvracia od dobývania sveta (už nie je čo 
dobývať) na vlastné dvory, k vlastnej komunite, národným preferenciám a tradičným 
hodnotám, akými sú najmä rodina, ktorá sa nám – mimochodom – takmer rozpadla.

Ak si priznáme, že v komplexite nezvládame spoločenské procesy preto, že sú stále 
zložitejšie, tak by sme si mali priznať, že úporná snaha vtesnať obrovskú spoločenskú 
dynamiku modernej spoločnosti do korzetu noriem a inštitútov je vopred odsúdená 
na neúspech.

Dôsledkom zmysluplnej reakcie na pascu komplexity práva je v prvom rade uve
domenie si, že už neplatí, že rozhodnutia založené na poznaní stále viac a viac pre
menných veličín, podrobnejších výpočtov, na väčšom množstve informácií vedú 
k správnejším záverom. Od určitého momentu začína mať každá ďalšia nová infor
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mácia najprv neutrálne a neskôr dokonca škodlivé následky. Informačné preťaženie 
sa prejavuje aj ako inštitucionálne a koordinačné preťaženie sústavy štátnopolitického 
riadenia spoločnosti, ktorá je zameraná na bezprostrednú a praktickú realizáciu fun
kcií moderného štátu.

Právna politika moderného štátu musí v situácii prehnanej komplexity, informač
ného smogu a pod. nachádzať inšpiráciu v histórii ľudského myslenia, ktoré už dávno 
formulovalo pravidlá inteligentného zjednodušovania systémov.9

2. Výhody inteligentného zjednodušovania práva je potrebné metodicky rozpraco
vať na konkrétnu podobu. Výhody tohto prístupu sú však rukolapné a nespochybniteľ
né už teraz. Bez nároku na úplnosť ide najmä o tieto efekty:

a)  jednoduchosť neúmerne nenavršuje náklady na inteligentné riešenia v práve, 
pretože preferuje úspornosť, kreativitu a systémovo prepojené riešenia;

b)  jednoduchosť sa sústreďuje na to, čo máme, čo poznáme, čo vieme vyhodnotiť, 
čo môžeme najviac ovplyvniť a čo stačíme aj v oblasti právnej regulácie reálne 
skontrolovať;

c)  jednoduchosť nie je závislá od požiadavky vylučovania času v zmysle bezprece
dentného urýchľovania tvorby práva, je v protiklade s detailným normovaním 
nespočetného radu nevýznamných premenných veličín, ktoré otvárajú dvere 
ďalším a ďalším nadbytočným reguláciám;

d)  jednoduchosť uľahčuje zrozumiteľnosť práva;
e)  jednoduchosť znižuje právny balast v podobe znižovania počtu regulácií v spo

ločnosti;
f)  jednoduchosť v tvorbe práva uľahčuje inštitucionálne a koordinačné úsilie pri 

riadení spoločenských procesov.
3. V  rozpracovaní fungovania spoločenských systémov existuje teória tzv. asy

metrickej príčinnosti. Jej autor, taliansky ekonóm Vilfredo Pareto pri skúmaní deľby 
spoločenského bohatstva zistil, že 20 % obyvateľov spravidla koncentruje vo svojich 
rukách majetkové aktíva spoločnosti. Vnútri tejto pätiny zasa platí, že malá, 20 % 
menšina ovláda podstatnú časť tohto majetku. Týmto postupom sa Pareto dopracoval 
k pravidlu 20/80, ktoré vyjadruje axióm „predvídateľnej rovnováhy“. Jeho podstatou 
je, že sociálne procesy sa viažu tak na významné (spravidla cca 20 %), ako aj málo 
významné veličiny (spravidla cca 80 %).

V každej situácii sú rozhodujúce významné premenné. Ich identifikácia umožňuje 
nasadiť tzv. pákový efekt, ktorý má potenciál dosiahnutia požadovaných efektov. Ten
to potenciál je oveľa menší, ak sa pri riadení spoločenských procesov a tvorbe práva 
zameriame plošne na kvantitatívnu stránku. Nemá totiž zmysel investovať obmedzené 
legislatívne kapacity do toho, čo má okrajový význam, do toho, na čo napokon nemá
me žiaden vplyv, resp. do toho, o čom s veľkou pravdepodobnosťou vieme, že sa to 
bude vyvíjať bez potreby podrobnejšej a detailnej regulácie.

9 Príkladom sú napr. výroky Aristotela: „Príroda si zvolí najkratšiu možnú cestu“, Herakleita: 
„Cesta vzostupu aj pádu tá istá je“, Ockhamova britva: „Ockham‘s razor“, jednoduchosť je 
pečať pravdy „Simplex veri sigillum“, zásady hospodárnosti a efektivity KISS a MAYA, t. j. 
ovládateľnosť s čo najjednoduchšími prostriedkami „Keep it simple and stupid“, alebo len 
tak zložité, ako je to ešte prijateľné „Most advanced yet acceptable“.
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Uvedené podnety poukazujú na niektoré námety nových, zväčša procesne orientova
ných aspektov realizácie „novej“ právnej politiky na Slovensku. Nové ponímanie právnej 
politiky by v strategickom uvažovaní mohlo významne napomôcť prekonávaniu pretr
vávajúcej krátkozrakej (myopickej) a, žiaľ, aj málo perspektívnej stratégie našej budúc
nosti. Aká by mohla byť cesta, ktorá by viedla k zmenám, ak taká ešte vôbec existuje?

4. V predefinovávaní politiky si musíme otvorene priznať, že aj my máme problém. 
Ekonomika na „slovenskom území“ – ako sme už spomenuli – je ekonomikou odvo
denou, neautonómnou, subdodávateľskou, závislou od lacnej práce a vo vlastníckom 
kontexte na takmer 90 % ekonomikou neslovenskou.

Môžeme použiť protiargument väčšiny politikov, že predsa v posledných rokoch 
dochádza k  znižovaniu nezamestnanosti a  aj napriek rokom pandémie zase rastie 
HDP krajiny. Zamlčuje sa však, že dôvodom rastu sú napr. čerpanie dotácií z Európ
skej únie, zotrvačnosť výroby, a to aj tzv. výroby do zásob, najmä však ešte nemecké 
nepochopenie, že vo svete sú už v plnom prúde procesy deglobalizácie a relokalizácie.

Kľúčový záver, ktorému sa mnohí ešte čudujú, však spočíva v tom, že definitívne sa 
končí „slovenská stratégia lacnej práce“. Státisíce Slovákov spolu s miliónmi kvalifiko
vaných ľudí z východnej Európy migrujú za prácou do jej vyspelejších častí, nerefor
movaný a dlhodobo podfinacovávaný štátny vzdelávací systém produkuje nezamest
nateľných absolventov a podnikatelia na Slovensku sa už musia v konkurenčnom boji 
spoliehať na dovoz cudzej pracovnej sily zo superlacných regiónov Ukrajiny, Maďarska 
a štátov juhovýchodnej Európy.

Migračná kríza má v  tomto aspekte potenciál Slovenska v  budúcnosti len osla
biť, pretože našich pracovníkov nahradí ešte lacnejšia utečenecká pracovná sila pria
mo v Nemecku a západnej Európe. Návrat tisícok ľudí, ktorí sa živia svojou prácou 
v zahraničí, by zrejme znamenal zostrenie všetkých negatívnych javov na Slovensku 
a porušenie krehkej sociálnej rovnováhy. Externé riziká (brexit, nová americká admi
nistratíva a jej geopolitické smerovanie, orientácia na tzv. zelenú ekonomiku a pod.) 
predznačujú, že napriek dlhým rokom relatívnej prosperity Európy, sú v krátkodobej 
perspektíve spôsobilé byť už len nevyužitou a premárnenou minulosťou.

Životná úroveň veľkej časti obyvateľstva – okrem Bratislavy, jej okolia a mestských 
centier – v porovnaní s našimi západnými susedmi, napr. v Rakúsku, v posledných ro
koch stagnuje. V mnohých parametroch nedosahuje ani úroveň, aká je vlastná stredo
morským štátom postihnutým dlhodobou ekonomickou krízou (Taliansko, Španiel
sko). Slovenský dôchodca je v tomto smere azda v najhoršom postavení, pretože siaha 
do svojho vrecka oveľa hlbšie ako napr. dôchodca grécky.

5. Verejnosť často manipulovaná médiami sa nateraz zmierila s politikou prehry 
a rezignácie na existujúci stav. Zvykli sme si, že v médiách vlastne nenachádzame po
trebnú podporu a osvetu pre obnovu domáceho školstva, podnikateľského stavu, jeho 
výchovu, problémy domácich podnikov, živnostníkov, strednej vrstvy, záujem o  lo
kálne ekonomiky, poľnohospodárstvo, potravinovú bezpečnosť či inovatívne postupy 
moderného riadenia ekonomických procesov. Namiesto toho sme svedkami nehoráz
neho prekrúcania faktov, kde sa slovám dávajú iné významy ako doposiaľ (napr. kam
paň pod zavádzajúcim heslom „vakcína je sloboda“).

Pritom akýkoľvek úspech nesie pečať bulvárne ponímaného politického privlast
nenia idúceho ruka v  ruke s  katastrofálnou mediálnou prezentáciou nevzdelaných 
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politikov, najlepšie v hlavných večerných správach. Naproti tomu nad vlastnými zly
haniami či zhoršovaním situácie si politické elity a  ich predstavitelia umývajú ruky 
v televíznych reláciách, kde diskutujú o problémoch nie so svojimi politickými a ná
zorovými oponentmi, ale sami so sebou, resp. s  tendenčne platenými redaktormi 
mainstreamového prúdu.

Prevládajú oprávnené obavy, že osamotené Slovensko, žiaľ, už nezostane ostrovom 
stability a lacnej pracovnej sily v rozbúrenom mori, ktoré bičujú zemetrasenia a po
litické cunami. Svet nás ovplyvňuje mierou vrchovatou, nie my, a to ani s titanskými 
projektmi typu širokorozchodná železničná trať alebo hodvábna cesta.

Napriek všetkému negatívnemu je pre nás ešte otvorená úzka cesta vlastnej adap
tácie, autonómie a nadväzovania na naše úspešné podnikateľské či inovačné tradície. 
V dynamike zmien životných pomerov nie je a ani nemôže byť stále iba neskoro. Kaž
dý koniec je vždy aj začiatok novej etapy. Je to totiž naša doba, v ktorej žijeme, ktorú 
musíme pochopiť, poučiť sa z nej a nájsť vlastnú cestu. V tom je vlastne zmysel života 
a odkaz predošlých generácií. Pri hľadaní svojej cesty Slováci disponujú ťažko nado
budnutými skúsenosťami s komunizmom, socializmom i korupčným kapitalizmom. 
Slováci by nemali tieto skúsenosti a poznatky stratiť, ale využiť ich pri hľadaní ciest 
k prosperite tretieho tisícročia pre naše deti a vnukov. Aj to je alternatíva k tomu, ako 
len kopírovať, posluhovať či stavať svoju kariéru na podliezaní názorom iných.

Právna politika sa v krátkej budúcnosti bude musieť aj na Slovensku meniť, a to 
v dôsledku rýchlych zmien v materiálnych podmienkach života vôkol nás. Vyústením 
sérií transformácií sa ťažisko vývoja vracia od doznievajúcej globalizácie do vnútor
ných lokalít. Myšlienka Európy regiónov nás geopoliticky vracia k príklonu starať sa 
v  prvom rade o  vlastné záujmy. Musíme sa pritom spoliehať sami na seba. Príklad 
Grécka, ktorého medzinárodné postavenie dospelo za pomoci sérií „európskych rieše
ní“ do faktického postavenia novodobej kolónie, ktorej obranou sú dnes len neúčinné 
štrajky, by mal byť aj pre nás poučením neopakovať takéto chyby. Nezvládané mig
račné vlny ničia Grékom turistický priemysel, znižujú už tak pošramotenú atraktivitu 
krajiny. Nové hranice na Balkáne odrezávajú krajinu od kontinentálnej Európy, a to aj 
s jej migrantami, čo zrejme zrýchli procesy „morálnej genocídy“, hlavne malých detí. 
Osud Grécka by mal byť výstrahou, že svoj osud nikdy, ale ozaj nikdy neradno zvero
vať do rúk zahraničných bankárov, úžerníkov či vojnychtivých zahraničných trolov. 
Rovnako treba reálne vyhodnocovať často falošnú solidaritu a málo funkčné riešenia 
súčasných nadnárodných zoskupení voči malým národným štátom.

Historická empíria nám ukazuje, že naša budúcnosť je a bola v pochopení a po
učení sa z vývojových trendov vo svete. Perspektíva nášho národného bytia sa bude 
odvíjať predovšetkým od zvládnutia nových transformačných výziev sveta. Nepôjde to 
bez vytvorenia nového ekonomického a právneho rámca fixovania jasných pravidiel 
slovenského modelu lokálneho podnikateľského kapitalizmu. Kapitalizmu, ktorý bude 
založený na politickej autonómii, hospodárskej samostatnosti, sebestačnosti a podni
kateľskej slobode regiónov a lokalít.

Bez masívnej obnovy podnikateľskej a inovačnej kultúry na Slovensku v najbližších 
rokoch nemôže dôjsť k naštartovaniu obratu vedúcemu ku skutočnému riešeniu budú
cej slovenskej prosperity. Nie je to nič nové, ak opätovne prízvukujeme, že Slovensko 
je relatívne malá krajina s obmedzenými zdrojmi. Jeho ekonomika sa musí uvoľniť na 
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autonómnu a slobodnú, o ktorej podstatných rysoch budeme sami rozhodovať, t. j. 
pôjde o podnikanie lokálne, nezávislé, očistené od parazitujúceho pôsobenia banká
rov, oligarchov a vrstiev nevzdelanej štátnej byrokracie či masívneho využívania málo 
kvalifikovanej práce domáceho obyvateľstva. Čaká nás preto nielen to, čo si vo voľbách 
zvolíme, ale hlavne to, čo príde potom, najmä čoho sa následne, aj prostredníctvom 
právnej politiky budovanej na nových základoch, v  našom právnom a  regulačnom 
rámci zbavíme ako zbytočnej a retardujúcej záťaže.
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Abstrakt: Článok sa zaoberá otázkou rekodifikácie občianskeho práva v období prvej 
Československej republiky s osobitným dôrazom na zmeny v oblasti dedičského práva. 
Analyzuje východiská rekodifikácie, ktorými boli reforma a unifikácia pôvodne rakús
keho a uhorského práva. Výsledky však neboli zmenou. Rovnako nemožno hovoriť 
o unifikácii, ktorá by zohľadňovala špecifiká na Slovensku platného práva. Výsledný 
návrh občianskeho zákonníka bol aj v  úprave dedičského práva retušou rakúskeho 
ABGB. Súčasné, desaťročia trvajúce rekodifikačné práce na Slovensku však nastoľujú 
otázku, aké bude dedičské právo v novom občianskom zákonníku a čo bude ich pra
meňom. Pôjde o reformu alebo retuš?
Kľúčové slová: rekodifikácia, prvá Československá republika, dedičské právo

Abstract: The article deals with the issue of recodification of civil law in the period of the 
first Czechoslovak Republic with special emphasis on changes in the field of inheritance 
law. It analyzes the starting points of the recodification, which was the reform and 
unification of originally Austrian and Hungarian law. However, the results were not 
a change. Nor can we speak of a unification that would take into account the specifics of 
the law in force in Slovakia. The resulting draft of the Civil Code was also a retouch of 
the Austrian ABGB in the regulation of inheritance law. However, the current decades of 
recodification work in Slovakia raise the question of what the inheritance law will be in 
the new Civil Code and what will be its source. It will be a reform or retouch.
Key words: recodification, first Czechoslovak Republic, inheritance law

1. Unifikačné a reformné heslá

Československá republika ako dedičstvo po bývalej rakúskouhorskej monar
chii prebrala právne poriadky z oboch častí zaniknutého súštátia. Prirodzenou sna
hou v oblasti súkromného práva bolo odstránenie právneho dualizmu ako dôsledku 
prebratia dvoch formálne a materiálne rozdielnych právnych poriadkov. Dualizmus 
právneho poriadku bol v rozpore s unitárnou štátnou organizáciou československého 
štátu. Na druhej strane vznikom Československej republiky a ponechaním platnosti 
uhorského práva na Slovensku došlo po prvýkrát v histórii k určitému vymedzeniu 
práva platného na Slovensku ako slovenského právneho systému. Otázka unifikácie 
nebola len otázkou prijatia kódexu občianskeho práva, ale cieľ vytvorenia jednotného 
právneho poriadku sa dotýkal všetkých odvetví verejného a súkromného práva. Nap
riek tomu v odbornej literatúre, na všetkých právnických fórach, ale aj v širokej ve
rejnosti rezonovala predovšetkým otázka prijatia spoločného občianskeho zákonníka, 
keďže „občianske právo najhlbšie zasahuje do života“.
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Ešte pred vznikom Československej republiky sa počas rokovaní slovenských a čes
kých predstaviteľov objavili úvahy o rozšírení v českých krajinách platného súkromné
ho práva na územie Slovenska. Tento návrh sa objavil na rokovaní vo Viedni, ktoré sa 
za prítomnosti Ivana Dérera, Milana Hodžu, Aloisa Rašína a Františka Pantůčka usku
točnilo v posledných mesiacoch vojny. Pantůček na tomto rokovaní predostrel návrh, 
ktorého podstatou bolo, aby spolu s vyhlásením samostatného československého štátu 
bola na územie Slovenska rozšírená platnosť všetkých rakúskych zákonov a nariadení 
platných v Čechách. Takéto jednoduché riešenie však bolo odmietnuté predovšetkým 
z dôvodov potrebnej kontinuity práva a zachovania stabilných sociálnych a hospodár
skych vzťahov.

Československá republika bola od vzniku budovaná ako unitárny štát, ktorého 
prirodzeným znakom by mal byť jednotný právny poriadok, a  to nielen po stránke 
formálnej, ale predovšetkým po stránke obsahovej. Vybudovanie jednotného právne
ho poriadku bolo prirodzeným cieľom procesu budovania Československej republiky 
a dotýkalo sa všetkých odvetví verejného a súkromného práva. Unifikácia mala i svoju 
čisto normatívnu stránku, ktorej základom bola aplikácia ústavných zásad právneho 
poriadku, konkrétne išlo o požiadavku rovnosti vyjadrenú v ústavnej listine Českoslo
venskej republiky. Podobne koncipovaný argument zdôrazňujúci nevyhnutnosť unifi
kácie práva sa objavil i v Memorande profesorského zboru Právnickej fakulty Univerzity 
Komenského v Bratislave z  roku 1935. Memorandum zdôraznilo, že len vytvorením 
jednotného právneho poriadku sa môže vytvoriť rovnaký podklad, na ktorom budú 
môcť všetci obyvatelia republiky a  spoločenské zložky plne uplatňovať svoje schop
nosti v  kultúrnom a  hospodárskom živote. Práve rozdielnosť obsahu právnych no
riem v rozsahu priznaných a chránených subjektívnych práv v jednotlivých oblastiach 
spoločenských vzťahov nemohla byť v súlade s touto zásadou a v konečnom dôsledku 
mohla viesť k znevýhodneniu obyvateľov jednej časti republiky vo vzťahu k obyvate
ľom druhej časti, na ktorých sa vzťahovala rozdielna právna úprava.

Potreba unifikácie nebola rovnako závažná vo všetkých právnych odvetviach. 
Zatiaľ čo pri odvetviach verejného práva bola unifikácia nevyhnutnosťou a diverzita 
v  jednotlivých častiach štátu, napr. pri určovaní štátneho občianstva, resp. ukladaní 
trestov za trestné činy proti štátu, priamo odporovala samotnej myšlienke unitárneho 
štátu, v  prostredí súkromného práva zhoda právnych noriem nebola vždy chápaná 
ako neodmysliteľná zložka fungujúceho unitárneho štátu. Súkromné právo chráni pre
važne súkromné záujmy jednotlivcov a menších spoločenských jednotiek, preto jeho 
normy musia viac ako záujmom štátu vyhovovať vzťahom medzi jednotlivcami. V prí
pade, ak je sociálny, hospodársky a rodinný život v jednotlivých častiach štátu kvalita
tívne rozdielny, musí sa týmto rozdielom prispôsobiť súkromné právo. Obsahová zho
da noriem súkromného práva by mala byť skôr výsledkom konformity spoločenského 
života než politicky motivovaného štátneho záujmu na obsahovo a formálne zhodnom 
súkromnom práve. Tento záver však neplatí rovnako pre všetky časti súkromného prá
va. Omnoho predstaviteľnejší je v prostredí rodinného a dedičského práva. Naopak, 
v obchodnom a záväzkovom práve môže viesť k praktickým problémom a hospodár
skemu znevýhodneniu jednej časti štátu.

Unifikácia nemala byť len jednoduchým dosiahnutím obsahovej a formálnej zho
dy, ale mala zabezpečiť aj reformu práva prostredníctvom odstránenia spoločenským 
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vývojom prekonaných prvkov bývalého uhorského a rakúskeho právneho poriadku. 
Pri rozhodovaní o ponechaní alebo odstránení určitej právnej inštitúcie malo v koneč
nom dôsledku rozhodovať to, či je tá či oná inštitúcia živým právom, teda či zodpovedá 
právnemu ponímaniu ľudu. V tejto súvislosti bolo konštatované, že s ohľadom na slo
venské právo má kodifikačná činnosť dobré východiská. Dôvodom bolo zjednodušu
júce tvrdenie, podľa ktorého sa právo na Slovensku len čiastočne zakladá na písanom 
práve vytvorenom bez účasti ľudu a z veľkej časti je vytvorené vo forme súdnej praxe, 
ktorá sa opiera o praktický život, teda o zvyky vytvorené spoločnosťou. Toto výcho
disko je však vzhľadom na charakter obyčajového práva v druhej polovici 19. storočia 
veľmi otázne, keďže išlo skôr o právnické obyčajové právo opierajúce sa i o iné argu
mentačné nástroje, ako je len ťažko postihnuteľné právne presvedčenie ľudu.

Na začiatku dvadsiatych rokov 20. storočia bolo zdôrazňované, že kodifikácia 
československého súkromného práva bude vznikať bezprostredne po veľkých sociál
nych a hospodárskych zmenách vyvolaných svetovou vojnou, a preto sa zrodí v čase 
meniacich sa názorov na úlohu súkromného práva v  spoločenskom systéme. Bude 
„vzorovým a priekopníckym“ dielom. Už na začiatku unifikačných snáh sa vedelo, že 
proces dosiahnutia zhody právneho poriadku nebude procesom jednoduchým a spl
nenie unifikačnej požiadavky zaberie aj niekoľko desaťročí. Zároveň bolo upozornené 
na mnohé osobitosti československého dualizmu, ktoré celú úlohu unifikácie v porov
naní s ostatnými krajinami značne sťažovali. Nezanedbateľnou skutočnosťou v tomto 
ohľade bola naviazanosť českej právnej vedy na dovtedajšiu rakúsku, resp. nemeckú 
jurisprudenciu a viacmenej úplná neexistencia samostatnej slovenskej právnej vedy 
v Uhorsku. Rovnako zanedbateľná bola účasť československých právnikov na príprave 
a tvorbe rakúskych a ešte viac uhorských právnych predpisov. Väzba na predchádza
júci právny poriadok však nebola pociťovaná len ako nedostatok. Jedným z postulátov 
unifikácie mala byť nacionalizácia československého právneho poriadku s  využitím 
výsledkov predchádzajúcej rakúskej a uhorskej právnej vedy bez nacionálnych pred
pojatostí k recipovanému právu.

2. Rekodifikačná metóda – úspech jednotlivca, zmar kolektívu

Metódou unifikácie mala byť podľa možností úplná kodifikácia jednotlivých od
vetví práva. K unifikovaniu československého právneho poriadku malo dôjsť prijatím 
československých zákonov s platnosťou pre celé územie republiky. Veľmi skoro sa ako 
nepriechodné ukázalo rozšírenie českého práva na Slovensko a  Podkarpatskú Rus. 
Práve tieto úvahy viedli v  júli 1919 k tomu, že bol predložený vládny návrh zákona 
o zriadení úradu pre zjednotenie správy a zákonodarstva v Československej republi
ke. Zákon bol schválený 22. júla 1919. Prvý minister Dr. Milan Hodža bol menovaný 
6. decembra 1919. Vymedzenie úloh a kompetencií novozriadeného ministerstva bolo 
v  zákone veľmi všeobecné a  jeho konkrétne určenie záviselo od vymedzenia, ktoré 
bolo v kompetencii vlády. K presnejšiemu vymedzeniu úloh ministerstva unifikácie 
došlo až vládnym nariadením č. 201/1921 Zb. z. a n. Pri prijímaní tohto nariadenia 
sa prejavili tie snahy, ktoré boli proti zriadeniu unifikačného ministerstva ako takého. 
Hlavnou a negatívne vnímanou črtou bolo presunutie iniciatívnej právomoci z uni
fikačného ministerstva na jednotlivé špecializované rezorty, v  prípade súkromného 
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práva prevažne na ministerstvo spravodlivosti. Zúženú kompetenciu ministerstva uni
fikácie ovplyvnil i fakt, že v čase jeho zriadenia už ministerstvo spravodlivosti pracova
lo na koncepcii unifikácie občianskeho práva. Podľa dohody s ministerstvom spravod
livosti z roku 1922 a následne na základe rozhodnutia vlády z júna roku 1924 zostala 
v kompetencii ministerstva unifikácie v oblasti súkromného len príprava osnovy záko
na o civilnom súdnom poriadku a zákona o zahladení odsúdenia. Po tomto rozhodnu
tí neboli ministerstvu unifikácie zverené žiadne ďalšie samostatné legislatívne úlohy.

K  svojim úlohám v  oblasti unifikácie pristúpilo ministerstvo unifikácie zodpo
vedne a v mnohom bol jeho postup efektívnejší ako postup ministerstva spravodli
vosti pri príprave kódexu hmotného práva. Už do konca roku 1925 bola pripravená 
osnova civilného súdneho poriadku. Návrh vychádzal z rakúskeho procesného kó
dexu z roku 1895, do ktorého boli zaradené aj viaceré progresívne prvky uhorského 
občianskeho súdneho poriadku z roku 1911. Napriek tomu nebol pripravovaný ná
vrh len kompromisom medzi oboma kódexmi. V mnohých problémoch vychádzal 
z vlastných riešení procesných otázok. V procese prípravy nešlo ministerstvo unifiká
cie cestou zriadenia viacerých subkomisií pre jednotlivé časti zákonníka, ale prácu na 
celom návrhu prenechalo jedinému odborníkovi, profesorovi Václavovi Horovi. Až 
potom, vo februári a v marci 1926, bol návrh predložený odborným komisiám, ktoré 
oddelene zasadali v  Prahe a  Bratislave. Už v  roku 1929 sa konštatovalo, že možno 
očakávať skoré prijatie návrhu občianskeho súdneho poriadku. K  jeho predloženiu 
Národnému zhromaždeniu malo dôjsť na jesennom zasadnutí roku 1930. Osnova 
zákona však nebola predložená parlamentu, ale na ďalšie medzirezortné parlament
né pripomienkovanie, keďže prijatie kodifikácie procesného práva sa spájalo s prija
tím občianskeho zákonníka a mnohé otázky procesného práva záviseli od riešenia 
v hmotnoprávnej úprave. Vydanie návrhu tlačou v roku 1931 vyvolalo ďalšiu diskusiu 
v odbornej tlači a v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Z obsahového hľa
diska bola najdiskutovanejšou témou kodifikácie procesného práva otázka možnosti 
navrhovania nových dôkazov v odvolacom konaní. Návrh predložený do parlamentu 
v roku 1937 zotrval na rakúskom procesnom práve, ktoré novoty v odvolacom ko
naní odmietalo. Rakúsky proces bol v tomto čase výnimkou v tejto otázke. Väčšina 
procesných kódexov vrátane uhorského súdneho poriadku z roku 1911 navrhovanie 
nových dôkazov pripúšťala. Preto i unifikačný kongres právnikov vo svojej rezolúcii 
parlamentu odporučil opätovné zváženie ponechania prípustnosti nových dôkazných 
návrhov v odvolacom konaní.

Unifikácia rekodifikáciou bola relatívne bezproblémová v procesnom práve. Tento 
proces v hmotnom práve však nadobudol celkom iný rozmer. K otázke problému od
stránenia právneho dualizmu a kodifikácie občianskeho práva na Slovensku pristúpi
la aj otázka reformy občianskeho práva a jeho prispôsobenia podmienkam spoločné
ho štátu. Po začiatočných úvahách o preklade Všeobecného zákonníka občianskeho 
(Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch, ABGB) a rozšírení jeho platnosti aj na územie 
Slovenska a Podkarpatskej Rusi, sa najschodnejším riešením ukázalo prijatie nového 
československého občianskeho zákonníka, ktorý by nerecipoval mnohé už zastarané 
ustanovenia v českých krajinách platného rakúskeho Všeobecného občianskeho zá
konníka, ale ktorý by zohľadnil aj mnohé omnoho rozvinutejšie inštitúty slovenského 
práva. Záver o zaostalosti bývalého uhorského práva bol v mnohom nesprávny.
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Rozhodujúcu činnosť pri príprave občianskeho zákonníka vyvíjalo ministerstvo 
spravodlivosti, ktoré pôvodne navrhlo len preklad ABGB v  znení jeho neskorších 
noviel a  jeho vydanie ako československého zákonníka. Ministerstvo spravodlivosti 
dokonca pripravilo český preklad ABGB a doplnilo ho podľa noviel a zákonov vyda
ných v priebehu existencie Československej republiky, konkrétne o manželskú novelu 
z roku 1919. Tento prístup bol však odmietnutý po tom, ako bol predložený profeso
rom občianskeho práva Krčmářovi a Svobodovi, ktorí sa vyslovili, že iba preklad ob
čianskeho zákonníka z roku 1811 by ani s navrhnutými zmenami pre potreby práv
neho života nepostačoval a odporučili, aby revízia textov prekladu bola prenikavejšia 
a aby bola uskutočnená revízia, ktorú by vykonala komisia zložená nielen z teoretikov 
občianskeho práva, ale aj zo zástupcov praktických právnických povolaní.

Na základe uvedených záverov ministerstvo spravodlivosti nechalo vypracovať po
sudok o tom, ako by sa malo postupovať pri príprave československého občianskeho 
zákonníka. S  týmto cieľom sa vytvorila komisia zložená z  univerzitných profesorov 
a zástupcov z radov sudcov, advokátov a notárov, ktorá po viacerých poradách od 6. 
marca do 19. júna 1920 dospela k názoru, že rakúsky občiansky zákonník má byť mier
ne revidovaný a má sa prihliadnuť aj na právo platné na Slovensku a v Podkarpatskej 
Rusi. Z textu občianskeho zákonníka mali byť vypustené všetky zastarané a nepraktic
ké ustanovenia a ustanovenia nevyhovujúce dobe alebo ostatným častiam právneho 
poriadku Československej republiky. Do textu občianskeho zákonníka mali byť zapra
cované nové zjavy hospodárskeho a sociálneho života.

Skutočnosť, že základom nového československého občianskeho zákonníka mal 
byť rakúsky ABGB a nie iná modernejšia kodifikácia, ako napríklad nemecký BGB 
alebo švajčiarsky ZGB, bola ponímaná ako samozrejmosť odôvodnená potrebou spo
jenia nového právneho poriadku s dovtedajším právnym stavom s možnosťou využitia 
bohatej literatúry a judikatúry vytvorenej od prijatia ABGB. Rovnako bol tento zámer 
privítaný aj zo strany slovenskej odbornej verejnosti. Presvedčenie o správnosti výberu 
ABGB ako vzoru pre československú kodifikáciu spočívalo v tom, že právo platné na 
Slovensku bolo vybudované na rovnakých základoch ako  súkromné právo českých 
krajín a jeho recepcia nebude znamenať pre právny život na Slovensku vážnejšie po
ruchy, ale skôr ho sprehľadní a utuží. Skoro sa však vo vzťahu k recepcii retušovaného 
rakúskeho zákonníka objavovali námietky, ktoré spochybňovali komplexné prevzatie 
ABGB. Podľa rezolúcie slovenskej právnickej jednoty pre územie Slovenska nemali byť 
recipované časti dotýkajúce sa rodinného a dedičského práva, ktoré mali zostať zacho
vané v podobe, v akej boli prevzaté z uhorského právneho poriadku. Opačne v tejto 
veci rozhodol druhý zjazd slovenských právnikov, ktorý zostal na pozíciách potreby 
vytvorenia jednotného zákonníka pre obe časti republiky. Dôvodom bolo tvrdenie, 
že i v oblasti dedičského práva sú východiská uhorského práva rovnaké ako v českých 
krajinách a rozdiely sa prejavujú len v tých častiach dedičského práva, ktoré sú skôr 
prežitkami minulosti než základmi moderného súkromného práva.

Na porade 16. júna 1920 bolo rozhodnuté o podrobnostiach revíznych prác, me
novite bolo rozhodnuté, že v prvom pracovnom období bude revízia zverená štyrom 
subkomitétom, ktorých referentmi boli Dr. Kafka, Dr. Krčmář, Dr. Stieber a Dr. Svobo-
da. Na ďalšej porade 15. novembra 1920 bolo rozhodnuté zriadiť ešte piaty subkomitét, 
ktorého referát bol zverený prof. Dr. Weissovi. Na prácach subkomitétu sa mali zúčast
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ňovať okrem úradných zástupcov ministerstva spravodlivosti a ministerstva unifikácie 
aj zástupcovia sudcovského, advokátskeho a notárskeho stavu. Právo dedičské prero
kúval subkomitét prof. Dr. Svobodu, ktorého členmi boli radca vrchného zemského 
súdu Balcar, prezident notárskej komory Dr. Batěk, advokáti Dr. Hammer a Dr. Krýsa, 
notár Dr. Schäfer a  radca vrchného zemského súdu Dr. Soukup. Subkomitéty začali 
pracovať v decembri 1920, pričom práce ukončili až v roku 1923. Výsledky prác – pa
ragrafové znenie návrhov spolu s dôvodovými správami – boli postupne uverejňované 
tlačou. Tlačené vydania návrhov boli rýchlo rozobraté a ministerstvo muselo pristúpiť 
k ich dodatočnému vydaniu.

Výsledkom prác jednotlivých komisií bola viacmenej len relatívne obmedzená 
revízia rakúskeho ABGB. Správy subkomitétov však neboli upravené jednotným spô
sobom. V  niektorých hlavný referent, ktorým bol predstaviteľ právnej vedy, vypra
coval celú časť sám a potom ju predložil ostatným členom, ktorými boli zástupcovia 
právnických povolaní, resp. ministerstva spravodlivosti. Oni potom pripájali v diskusii 
svoje poznámky. V ostatných subkomitétoch sa pracovalo tak, že jednotliví členovia 
pripravovali osobitné časti návrhu. Práca každého subkomitétu niesla znaky autora, 
ktorý ho vypracovával, preto boli badateľné rozpory ohľadne stavby a terminológie. 
Rovnako bolo zrejmé, že jednotlivé subkomitéty rozdielnym spôsobom pristúpili 
k rozsahu, akým majú zasiahnuť do platného znenia občianskeho zákonníka. Naprík
lad časť upravujúca dedičské právo sa len mierne odlišovala od recipovaného znenia 
ABGB. Jej autori zdôraznili, že ide len o starostlivý preklad spojený s revíziou len tam, 
kde je naliehavo nutná, bez toho, aby zasahovali do systému občianskeho práva. Na
opak, v časti obligačného práva subkomitét zašiel ďalej a zaoberal sa i otázkami, ktoré 
boli sporné v judikatúre a právnej vede. Rovnako boli oproti predlohe výrazné zmeny 
obsiahnuté aj v časti dotýkajúcej sa vecného práva.

Návrhy jednotlivých subkomitétov od začiatku vzbudzovali potrebu hlbšieho pre
skúmania zo strany právnickej verejnosti. Verejná diskusia bola vyvolávaná samot
nými autormi návrhov, pričom niektorí konštatovali, že samotná snaha o odstráne
nie známych nedostatkov rakúskeho Všeobecného občianskeho zákonníka by mohla 
viesť k vytvoreniu nimi netušených nesprávností, ktoré by v prípade prijatia zákonníka 
viedli k  ich zložitému prekonávaniu v  prostredí aplikácie práva. Zároveň ich výzvy 
obsahovali apel zdôrazňujúci potrebu rýchlej reakcie, keďže po vykonaní revízie sa 
už neočakával priestor na zohľadnenie poznámok verejnosti. Objavovali sa však aj 
názory, ktoré boli proti širšiemu zapojeniu verejnosti do pripomienkovania návrhov 
jednotlivých subkomitétov.

Najsilnejšie proti návrhom subkomitétov vystúpil profesor Právnickej fakulty Ma
sarykovej univerzity v Brne Jaromír Sedláček, ktorý zdôraznil predovšetkým nesyste
matický charakter prác pri jednotlivých častiach súkromného práva, ktorej vonkajším 
prejavom bol rozdielny obsahový a jazykový ráz jednotlivých spracovaných častí. Vý
sledky práce subkomitétov vyvolali i pochybnosti o celkovom zameraní kodifikačných 
prác v  Československej republike. Predovšetkým zo slovenskej strany sa objavovali 
názory, ktoré pod kodifikáciou súkromného práva videli len rozšírenie pôvodne ra
kúskeho zákonníka aj na územie Slovenska. Bolo zdôrazňované, že nový štát potrebuje 
nový zákonník, a tejto potrebe v žiadnom prípade nemôže vyhovieť len mierna revízia 
rakúskeho zákonníka. I v českej literatúre sa v prvej polovici dvadsiatych rokov objavil 
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názor, podľa ktorého prípadná kodifikácia vychádzajúca z ABGB bude len dočasným 
riešením a celý systém nemeckorakúskeho práva, ktorý bol recipovaný do českých 
krajín, bude nutné podrobiť hlbokej revízii.

účasť slovenskej právnej verejnosti na príprave občianskeho zákonníka bola v pr
vej polovici 20. rokov len minimálna. Slovenská právnická verejnosť sa na treťom zjaz
de slovenských právnikov v marci 1922 vyslovila za kodifikáciu, ktorej podkladom by 
bol rakúsky Všeobecný občiansky zákonník, no zároveň žiadala, aby bolo prihliadnuté 
na zvláštne právne ustanovizne koakvizície a  vetvového majetku. Vo všetkých sub
komitétoch boli len dvaja slovenskí právnici. Z  iniciatívy unifikačného ministerstva 
bola v Bratislave, ale až po ukončení prác subkomitétov, zriadená osobitná komisia 
slovenských právnikov, ktorá pod vedením Dr. Fajnora, predsedu Bratislavskej súdnej 
tabule, preskúmala návrhy z hľadiska práva platného na Slovensku a v Podkarpatskej 
Rusi. Členmi tejto komisie boli aj českí a maďarskí právnici. Jej úlohou nebolo posúdiť 
návrh z hľadiska práva platného na Slovensku, no skôr zhodnotiť vplyv prijatia návrhu 
na slovenské hospodárske a spoločenské pomery. Výsledok týchto prác bol v roku 1923 
a 1924 zverejnený unifikačným ministerstvom pod názvom Revise občanského zákona.

Po tom, ako návrhy subkomitétov prešli verejnou diskusiou, bola ukončená prvá 
etapa revíznych prác. Ďalšou úlohou bolo, aby elaboráty subkomitétov boli stmele
né do jednotného celku a taktiež, aby sa prihliadlo na kritiky, ktoré boli výsledkom 
odbornej verejnej diskusie. V duchu zásad uznesených v roku 1920 bola táto úloha 
zverená superrevíznej komisii. Organizácia práce v tejto komisie bola prerokovaná re
ferentmi subkomitétov za prítomnosti zástupcov unifikačného ministerstva na porade 
20. mája 1925. V zásade bolo odporučené, aby sa členmi komisie stali referenti jednot
livých subkomitétov a aby sa rokovanie v komisii dialo na podklade správy podanej 
referentom príslušnej časti osnovy. Každému referentovi mal byť na pomoc priradený 
jeden koreferent. V zmysle tohto návrhu bola dňa 15. februára 1926 ministrom spra
vodlivosti menovaná superrevízna komisia.

Keďže spomínaná Slovenská komisia pre odbor občianskeho práva v  Bratislave 
požiadala, aby jej taktiež bola poskytnutá možnosť zúčastňovať sa na superrevíznych 
prácach, boli do superrevíznej komisie povolaní aj slovenskí zástupcovia, a to pred
seda Najvyššieho súdu Dr. Záturecký a advokát Dr. Katona. Čoskoro sa však ukázalo, 
že slovenskí zástupcovia sa nemohli na rokovaní zúčastňovať pravidelne, a preto bola 
rozhodnutím ministra spravodlivosti upravená organizácia komisie takým spôsobom, 
že 30. novembra 1927 boli namiesto pôvodných členov menovaní zástupcovia unifi
kačného ministerstva – ministerský radca Dr. Schrotz a prof. Dr. Rouček, ktorí dovte
dy zastupovali výlučne ministerstvo unifikácie. Rovnako ako v prípade prác v rokoch 
1920 – 1923 bola účasť slovenských právnikov na prácach superrevíznej komisie mi
nimálna.

3. Superrevízia a politika

Superrevízna komisia začala pracovať 15. februára 1926. Jej činnosť však bola po
malá. Konalo sa celkom 321 schôdzí. Návrh komisie v podstate retušoval ABGB a bol 
publikovaný tlačou nákladom ministerstva spravodlivosti v novembri roku 1931 pod 
názvom Zákon, ktorým sa vydáva všeobecný zákoník občanský, Návrh superrevizní  
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komise, a to v dvoch dieloch – Díl I. Text zákona a Díl II. Důvodová správa. V čase jeho 
vydania už bolo všeobecne očakávané predloženie návrhu Národnému zhromaždeniu. 
Preberanie ustanovení rakúskeho občianskeho práva bolo hlavnou príčinou kritiky 
návrhu. Ako príčina však neboli označované nedostatky návrhu, ale skôr skutočnosti, 
ktoré mali pôvod prevažne v politickom živote mladej československej štátnosti.

Návrh superrevíznej komisie predložila vláda na začiatku roka 1937 do Národné
ho zhromaždenia. Predbežná rozprava o vládnom návrhu zákona, ktorým sa vydáva 
občiansky zákonník (tlač 844) prebehla v dňoch 15. až 16. apríla 1937. Systematickou 
novinkou predloženého návrhu bolo, že každý paragraf mal len jeden odsek, čo malo 
uľahčiť jeho citáciu. Návrh sa obmedzil len na všeobecné predpisy občianskeho práva. 
Boli vypustené niektoré ustanovenia ABGB, ktoré v priebehu jeho rozvoja nadobudli 
vyššiu mieru inštitucionalizácie, a to aj v prostredí verejného práva. Išlo o otázky vod
ného práva, práva cesty a pod. Najzávažnejším nedostatkom predloženého návrhu bola 
absencia úpravy rodinného práva. Príčinou bolo nedosiahnutie politickej dohody pre
dovšetkým v otázke formy uzavierania manželstva, teda rozhodnutie o obligatórnom 
alebo fakultatívnom civilnom sobáši. Nezaradenie rodinného práva nielen samo osebe, 
ale predovšetkým vo vzťahu k predchádzajúcej právnej úprave a k časti dotýkajúcej sa 
dedičského práva vzbudzovalo značné znepokojenie. Ako návrh riešenia tejto otázky 
sa objavil názor, aby bol vládny návrh zákona v parlamentnom prerokovaní doplnený 
aj o rodinné právo, pričom rozhodnutia ohľadne politicky problematických ustanovení 
rodinného práva sa mali prenechať na politické parlamentné riešenie. Podobné riešenie 
však prinášalo v  tom čase už všeobecne neželaný reformne a  politicky podmienený 
prvok. Vo všeobecnosti sa navrhovalo, aby bolo upustené od prerokovania akýchkoľvek 
otázok spojených s výraznou zmenou práva oproti recipovanému rakúskemu ABGB. 

Návrh predložil snemovni minister spravodlivosti Dr. Ivan Dérer, ktorý v prejave 
zdôraznil význam súkromného práva pre život občana a vyzdvihol prirodzenú snahu 
Československej republiky o unifikáciu občianskeho práva. V ostatnom sa len obme
dzil na odôvodnenie toho, že predlohou návrhu bol rakúsky ABGB. Dérer zdôraznil, 
že ABGB je predlohou len formálnou a že návrh v žiadnom prípade nemožno chápať 
ako prebratie rakúskeho práva, keďže vo svojej matérii odráža i inštitúty mladších ko
difikácií súkromného práva. Minister očakával, že návrh bude schválený v roku 1938 
a že bude dôstojnou oslavou dvadsiateho výročia vzniku Československej republiky. 
Proti tomuto tvrdeniu výrazne vystúpil Dr. Vladimír Clementis, poslanec za Komu
nistickú stranu Československa, ktorý odmietol názor o  modernizačnom a  noveli
začnom charaktere predloženej novely a za jediný dôvod predloženia návrhu označil 
samotnú snahu o unifikáciu. Proti predloženému návrhu vystúpil maďarský poslanec  
Dr. Gejza Szüllö, ktorý kritizoval, že návrh neobsahuje napriek vynikajúcemu uhorské
mu vzoru aj komplexnú úpravu rodinného práva a že jeho poplatnosť ABGB nezodpo
vedá „dnešnému svetovému názoru sociálneho obsahu“. Podobný, výrazne ideologický 
pohľad na predložený návrh mal i prejav poslanca Dr. Sokola z HSĽS, ktorý kritizoval 
predovšetkým nedostatočné zastúpenie právnikov zo Slovenska na vypracovaní návr
hu a vynechanie rodinného práva. Poslanec Kögler z nemeckej sociálnodemokratickej 
strany vyjadril nespokojnosť s úpravou kolektívnej pracovnej zmluvy. Výslovne od
mietavý bol nevecný a  spolitizovaný prejav poslanca Neuwirtha zo sudetonemeckej 
strany. Diskusia o návrhu sa spolitizovala.
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Neriešená otázka unifikácie právneho poriadku vyvolávala záujem nielen právnic
kej verejnosti. Takmer po dvadsiatich rokoch trvania Československej republiky mu
selo byť konštatované, že unifikácia československého práva nie je vonkoncom ukon
čená. Slovenská strana si uvedomila túto skutočnosť a prejavili sa obavy, aby unifikač
ná snaha neskĺzla do takého spôsobu unifikácie, aký bol navrhovaný v období tesne 
po vzniku republiky; teda, aby unifikácia nebola vykonaná jednoduchým rozšírením 
platnosti českých právnych predpisov na územie Slovenska. Táto obava, spočívajúca 
v zaťažení obsahom nových, slovenskej praxi dovtedy neznámych právnych predpi
sov, vychádzala z kruhov slovenských advokátov. Jej obsahom však v žiadnom prípa
de nebol odpor k unifikácii ako takej, ale skôr sklamané konštatovanie o nemožnosti 
rýchleho dobehnutia toho, čo bolo v dovtedajších unifikačných prácach zameškané. 
Napriek skutočnosti, že prerokovanie návrhu občianskeho zákonníka sa jeho predlo
žením Národnému zhromaždeniu dostalo do záverečnej fázy a bolo očakávané jeho 
prijatie, na stránkach odbornej tlače naďalej pretrvávala diskusia, ktorá sa nedotýkala 
len sporných otázok, ale upozorňovala i  na legislatívnotechnické a  terminologické 
nedostatky vládneho návrhu. Prebiehajúce diskusie o návrhu občianskeho zákonníka 
v období jeho prerokovania v Národnom zhromaždení Československej republiky boli 
omnoho intenzívnejšie na Slovensku, keďže prijatie nového občianskeho zákonníka by 
bola omnoho vážnejšou a hlbšou zmenou pre Slovensko a Podkarpatskú Rus ako pre 
české krajiny, v ktorých bol základom úpravy občianskeho práva Všeobecný občiansky 
zákonník.

Štátoprávne zmeny z roku 1938 v podobe prijatia zákona o autonómii Slovenskej 
krajiny zasiahli aj pripravovanú kodifikáciu občianskeho práva. Na základe vymedze
nia zákonodarnej moci snemu Slovenskej krajiny mohlo dôjsť k prijatiu jednotného 
československého zákonníka len v tom prípade, ak by snem v tejto veci delegoval svoju 
právomoc na Národné zhromaždenie. Za prijatie jednotného zákonníka hovorili pre
dovšetkým hospodárske dôvody a už vtedy naznačený smer presadzujúci unifikáciu 
práva. Proti boli predovšetkým veľké rozdiely medzi jednotlivými inštitútmi (koakvi
zícia, vetvový majetok, urbárske právo) a plánované zriadenie slovenského Najvyššie
ho súdu. V tejto úvahe prevládli argumenty za osobitný slovenský občiansky zákonník. 
Treba však zdôrazniť, že v čase pred a po Mníchove otázka kodifikácie občianskeho 
práva stratila pod vplyvom zhoršujúcej sa politickej situácie svoj pôvodný význam.

4. Retušované dedičské právo

Vrcholom rekodifikačných prác v období prvej Československej republiky bolo ne
pochybne vypracovanie vládneho návrhu občianskeho zákonníka, ktorý bol do parla
mentného legislatívneho procesu predložený v roku 1937. Návrh ako celok obsahoval 
celkom 1 369 paragrafov, ktoré boli usporiadané do troch dielov. Dedičské právo bolo 
upravené v druhom diele, ktorého prvý oddiel upravoval vecné práva a dedičské právo. 
Právna úprava dedenia bola obsiahnutá celkom v 312 paragrafoch bez odsekov a s po
merne malým počtom viet v jednom paragrafe. Išlo o zrejmú snahu o prehľadnosť tak, 
aby každý paragraf obsahoval jednu vetu.

Z pohľadu v súčasnosti platného Občianskeho zákonníka tento úctyhodný počet 
zákonných ustanovení bol usporiadaný do hláv s  nasledujúcimi názvami: Právo na 
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pozostalosť, Dispozícia pre prípad smrti, Náhradníctvo a zverenské nástupníctvo, Od
kazy, Vedľajšie ustanovenia v dispozícii pre prípad smrti, Dedičská postupnosť podľa 
zákona, Povinný diel, Započítanie na dedičský podiel, Výživa a zaopatrenie z pozos
talosti a Prechod pozostalosti na dediča. Text celej právnej úpravy dedičského práva 
obsahoval 11 273 slov. Len na porovnanie: súčasná úprava dedičského práva v Občian
skom zákonníku obsahuje 1 673 slov v približne 30 paragrafoch.

Rozsiahlosť právnej úpravy vyplynula z toho, že v podstate šlo o prepis ustanovení 
ABGB. Návrh výslovne uvádza, že či už pôvodný návrh subkomitétu z 20. rokov, alebo 
na to nadväzujúci návrh superrevíznej komisie z  roku 1931 sa oproti iným častiam 
civilného práva po stránke systematickej a obsahovej najviac približuje občianskemu 
zákonníku z  roku 1811 v  znení jeho noviel. Dôvodom malo byť to, že konštrukcie 
ABGB sa počas jeho viac ako storočnej platnosti vžili a po odstránení rozporov a ne
zrovnalostí možno konštatovať, že budú aj ďalej vyhovovať, či už po stránke vedeckej 
alebo po stránke praktickej, a nemožno predpokladať, že by energické zavedenie novi
niek bolo v konečnom dôsledku pokrokom v dobrom význame slova.

Návrhu úpravy dedičského práva celkom chýbala realizácia pôvodne deklarova
ných reformných snáh. Otázkou je, či návrh bol kompromisom medzi konštrukciami 
práva platného na Slovensku na strane jednej a v českých krajinách na strane druhej. 
K tomu však treba uviesť, že rozdiely v dedičskom práve v oboch častiach monarchie 
v mnohom neboli zásadné. Či už v rakúskych krajinách alebo v Uhorsku prešlo právo 
v 19. storočí podstatnými liberálnymi zmenami, ktoré odstránili stavovský partikula
rizmus a zásadné rozdiely v postavení mužov a žien v dedičskom systéme. Okrem toho 
dochádzalo k recepcii niektorých rakúskych noriem prostredníctvom ich preberania 
judikatúrou uhorskej Kúrie.

V priebehu 19. storočia, ešte v Uhorsku, boli z dedičského práva na Slovensku od
stránené rôzne osobitné inštitúty dedenia a  zaopatrenia ženských potomkov. Zrov
noprávnenie mužských a ženských potomkov bolo predpokladom vytvorenia univer
zálnej, na všetkých a na všetok majetok poručiteľa sa rovnako vzťahujúcej dedičskej 
postupnosti. Zrušeniu rozdielov medzi dedením mužského a ženského príbuzenstva 
poručiteľa zodpovedalo i  riešenie konštrukcie dedičských tried pri dedení zo záko
na. Tento systém vychádzal z jednoduchého systému parentel, ktorý bol postavený na 
zásade, podľa ktorej rodičia so svojím potomstvom tvoria jednu parentelu. Parentely 
pri dedení nasledujú jedna za druhou podľa toho, v akom stupni je táktorá parentela 
blízka osobe poručiteľa a bližšia parentela vylučuje celú ďalšiu parentelu.

Oproti ostatným v tom čase uplatňovaným parentelným systémom bolo uhorské 
dedičské právo postavené z praktického pohľadu na až absurdnej a sociálne len ťažko 
odôvodniteľnej zásade neobmedzenej postupnosti parentel. V takomto systéme si len 
ťažko možno predstaviť taký prípad poručiteľa, ktorý by nemal žiadneho dediča, pri
čom familiárny vzťah takejto osoby k poručiteľovi je len ťažko predstaviteľný. Jedinou 
prekážkou prechodu majetku na oprávneného dediča mohla byť faktická nemožnosť 
dohľadania príbuzenského vzťahu k poručiteľovi, teda v konečnom dôsledku jeho vy
lúčenie v rozpore s normami materiálneho dedičského práva. Dedenie zo zákona pod
ľa pôvodného textu rakúskeho ABGB bolo pôvodne konštruované na šesť parentel. 
I takáto široká konštrukcia dedičskej postupnosti viedla v priebehu 19. storočia k roz
siahlej diskusii, ktorá vyvrcholila v prvej čiastkovej novele ABGB. Na základe zmeny  
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§ 751 AGBG bolo parentelné dedenie obmedzené len do štvrtej parentely, v  ktorej 
sa však neuplatňovalo reprezentačné právo descendentov. Na parentelnom systéme 
obmedzenom do štvrtého stupňa ascendentov zotrval i návrh československého ob
čianskeho zákonníka. Dôvodom ponechania parentelného systému bola prehľadnosť 
a jednoduchosť, ktorá zamedzovala vzniku komplikovaných dedičských sporov. Rov
nako sa v tejto súvislosti objavil aj argument, podľa ktorého parentelný systém nikdy 
neviedol k  tomu, že by dochádzalo k neplneniu sociálnej funkcie dedičského práva 
spočívajúceho v upevňovaní rodinných zväzkov.

Podstatným rozdielnym prvkom medzi právom v českých krajinách a na Sloven
sku v dedení zo zákona bol inštitút vetvového dedenia, ktorý sa vytvoril v Dočasných 
súdnych pravidlách (DSP) z  roku 1861. Tento inštitút sa nedotýkal prvej dedičskej 
triedy – parentely descendentov poručiteľa, ktorí boli pokrvne spojení s osobou poru
čiteľa. Na základe tejto skutočnosti nemohlo v rámci tejto triedy dôjsť k tomu, aby ma
jetok nadobudla taká osoba, ktorej blízkosť s poručiteľom by sa nezakladala na pokrv
nej príbuznosti. Vetvový majetok spočíval na vytvorení dvoch rozdielnych dedičských 
postupností. Jednej pre majetok zdedený – vetvový a druhej pre majetok nadobudnutý. 
Inštitút vetvového majetku mal v Dočasných súdnych pravidlách oporu v ustanovení 
o druhej dedičskej triede – parentele rodičov poručiteľa. Táto zásada sa podľa § 12 
prvej kapitoly DSP vzťahovala aj na dedenie v ostatných, absurdne donekonečna po
kračujúcich parentelách. Pre majetok vetvový prichádzalo prednostne do úvahy dede
nie v rámci jednotlivých parentel. Naopak, v nadobudnutom majetku predchádzalo 
dedeniu ascendentov a  kolaterátov vzájomné dedenie manželov. Určenie rozdielnej 
dedičskej postupnosti pre majetok zdedený a majetok nadobudnutý v časti vzájomné
ho dedenia manželov bolo v čase prijatia DSP označované ako pokračovanie skorších 
uhorských zákonov o aviticitných majetkoch. Ani táto osobitnosť na Slovensku platné
ho dedičského práva však nebola v rekodifikačných prácach vôbec zohľadnená.

V celej rozsiahlej dôvodovej správe sa osobitnosti na Slovensku platného dedičské
ho práva spomínajú len na siedmych miestach pri úprave celkom okrajových otázok 
dedičského práva. Československá kodifikácia súkromného práva nebola rekodifiká
ciou, bola skôr retušom v českých krajinách platného ABGB. Rovnako nebola unifi
káciou, ale skôr plánovaným rozšírením pôvodne rakúskeho ABGB pre celé územie 
Československej republiky.

5. Potreba rekodifikácie súčasného dedičského práva

Môže sa zdať, že z  československého vývoja neplynú pre naše súčasné rekodifi
kačné snahy žiadne ponaučenia. Niekoľko aspektov však vystihnúť možno. Z hľadiska 
personálneho a inštitucionálneho zabezpečenia je zrejmý zásadný rozdiel. Rekodifiká
cia a unifikácia procesného práva bola zastrešená jediným autorom z akademického 
prostredia a  jednou inštitúciou, čo viedlo k  pomerne rýchlej príprave návrhu textu 
zákona. Na strane druhej príprava občianskeho zákonníka bola produktom širokého 
okruhu autorov, a to nielen z prostredia právnických fakúlt, ale aj z prostredia prak
tických právnikov. To viedlo k predĺženiu prác a k potrebe následného zosúladenia 
jednotlivých subkomitétmi pripravených častí občianskeho zákonníka. Z toho plynie 
otázka i pre súčasnú rekodifikáciu, zastrešovanú ministerstvom spravodlivosti, ktoré 
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musí rozhodnúť, či príprava občianskeho zákonníka bude dielom úzkeho okruhu au
torov z akademického prostredia alebo širokej právnickej, dokonca vnútorne štruktú
rovanej skupiny so zastúpením všetkých právnických povolaní.

Ďalšou otázkou je, či si dedičské právo tak, ako už platí niekoľko desaťročí, vyžadu
je reformu. Legislatívny zámer Občianskeho zákonníka z roku 2009 síce konštatuje, že 
najmenej inštitucionálnych zmien prinesie navrhované riešenie v oblasti dedenia. Na 
strane druhej však predpokladá potrebu modernizácie dedičského práva. V podstate 
sa opakuje scenár z prvej ČSR, keď sa na strane jednej konštatuje uspokojivý stav, no 
na strane druhej sa – asi nevyhnutne – objavuje potreba zlepšenia, zmodernizovania 
a  predovšetkým všade prítomnej reformy. Hlavnou témou legislatívneho zámeru je 
posilnenie slobody konania poručiteľa, keď sa navrhuje do novej úpravy zaradiť sta
ronové inštitúty zrieknutia sa dedičstva, odkazu, dedičského náhradníctva a vykoná
vateľa závetu. Výslovne sa spomína potreba obnovy dedičskej zmluvy ako ďalšieho 
osobitného dedičského titulu.

Takto navrhnutý legislatívny zámer sa prejavil aj v  už zverejnenom paragrafom 
znení z roku 2015, ktorý sa dôsledne pridržiaval legislatívneho zámeru z roku 2009. 
Návrh obsahuje 60 paragrafov. Ide o  retuš noriem obsiahnutých v doteraz platnom 
Občianskom zákonníku s dôsledným zapracovaním tých inštitútov, ktoré predstavil 
legislatívny zámer. Prameňom paragrafového znenia návrhu z roku 2015 je súčasný 
Občiansky zákonník a zistená potreba posilnenia dispozičnej slobody poručiteľa, no 
bez toho, aby sa legislatívna technika možno až príliš upínala k rozsiahlym zahranič
ným kodifikáciám. Legislatívna technika – či už z našich minulých alebo zo súčasných 
zahraničných úprav – čerpá, no nepristupuje k  ich prepisu, keď smeruje k relatívne 
strohejším normatívnym vyjadreniam. V zásade zhodné právne inštitúty sú upravené 
v 60 paragrafoch a ani nie v 4 000 slovách návrhu z roku 2015, čo sa neblíži rozsahu 
československého návrhu z roku 1937, ktorý mienil dedičské právo upraviť vo viac ako 
300 paragrafoch a v takmer trojnásobne väčšom texte v počte slov. Ide o prirodzený 
následok vývoja našej právnej kultúry, ktorá bola poznačená rozsiahlou deformalizá
cou právnej úpravy civilného práva po roku 1950.

Vo vzťahu k dedičskému právu v návrhu z roku 2015 vo verejnom priestore v zá
sade nezaznela žiadna kritika. Na pripravené paragrafové znenie nadviazala už v roku 
2018 pripravená novelizácia Občianskeho zákonníka, ktorá však vychádzala z  toho, 
že občianske právo hmotné bude modernizované postupne a po častiach; primárne 
sa pristúpi k úprave tých častí, ktoré môžu rýchlo získať širokú odbornú aj politic
kú podporu s následným prechodom k témam, ktoré predstavujú hodnotové otázky 
a potrebujú hlbšiu, bližšie nešpecifikovanú a možno ani nezačatú diskusiu. Preto sa 
pristúpilo len k úprave záväzkového práva, a to primárne odstránením dualizmu jeho 
úpravy. Otázkou však zostáva, čo bránilo prijatiu dedičského práva so staronovými in
štitútmi, ktoré posilňujú dispozičnú slobodu poručiteľa a ktoré sú zasadené do prebra
tej úpravy zo súčasného Občianskeho zákonníka. Odpoveď môže spočívať v politickej 
nevôli, ktorá buď odmieta obohatenie dedičského práva smerom k dispozičnej slobode 
poručiteľa, alebo požaduje ešte ráznejšiu zmenu doteraz platného dedičského práva.

Tu sa však prejavuje skôr problém politický, keď nie je jasné, aká je spoločenská 
potreba reformy a či je reforma vôbec potrebná. Otázka teda znie, či sa naša spoloč
nosť a právne prostredie celkom nezžilo s pomerne jednoduchým a určite nie priestor 
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na dispozičnú slobodu vytvárajúcim dedičským právom, ktoré je vo väčšine svojich 
konštruktov skôr ako nasledovníkom práva spred roka 1950 pokračovateľom, či už 
z hľadiska formy alebo obsahu dedičského práva spred roka 1989. Zistenie, že nám 
postačuje súčasný stav, je však aj stotožnením sa s neslobodou pri dispozícii s naším 
majetkom pre prípad smrti, alebo s tým, že túto slobodu dosahujeme inak ako dedičs
kým právom predpokladaným spôsobom. Či už jedno alebo druhé však nie je dobrou 
správou pre stav našej spoločnosti a pre úlohu, ktorú v nej má plniť dedičské právo.
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Abstrakt: Rozšírenou praxou v dedičských konaniach na Slovensku je tzv. predeďova
nie majetku z poručiteľa v prípade (neskoršej) smrti dediča priamo na dedičov tohto 
zomretého dediča. Má takýto postup aj oporu v Občianskom zákonníku ako nosnej 
norme dedičského práva? Nie je takáto aplikačná prax v  rozpore so základným de
lačným princípom dedenia na Slovensku? Nepredbehla procesná norma v snahe „ne
reťaziť“ dedičské konania po zomretých dedičoch hmotnoprávnu úpravu a  pritom 
chýba práve hmotnoprávny základ? Je prejednávanie majetku patriaceho zomretému 
dedičovi či do dedičstva po zomretom dedičovi a následné prejednanie v dedičskom 
konaní po zomretom dedičovi až také neprijateľné, nehospodárne či inak nesprávne, 
že právna úprava Civilného mimosporového poriadku (CMP) v § 172 ods. 3 výslovne 
zakotvuje, že takýto majetok sa v tomto následnom konaní vôbec neprejedná? Možno 
pripustiť, že aplikácia procesnej normy odporuje hmotnej norme, hoci má byť modu
som jej aplikácie v súlade s jej účelom? Autorka sa ako praktizujúca notárka dedičs
kých konaní pokúša nájsť odpovede na tieto a  iné otázky, ktoré čoraz naliehavejšie 
rezonujú v aplikačnej praxi dedičských konaní.
Kľúčové slová: sukcesia, delácia, dedič, účastník dedičského konania

Abstract: The widespread practice in inheritance proceedings in Slovakia is the 
transfer of property from the testator in the event of the (later) death of the heir 
directly to the heirs of that deceased heir. Does such a procedure also have a basis in 
the Civil Code as the main norm of inheritance law? Isn‘t such an application prac
tice in conflict with the basic principle of inheritance in Slovakia? Has the procedur
al norm, in an effort not to „chain“ inheritance proceedings after deceased heirs, not 
have undergone a substantive legal regulation and at the same time the substantive 
basis is lacking? Is the transfer of property belonging to the deceased heir or to the 
inheritance after the deceased heir and the subsequent hearing in the inheritance 
proceedings after the deceased heir is so unacceptable, uneconomical or otherwise 
incorrect that the legal regulation of the CMP in §172 par. 3 expressly states that 
such property will not be negotiated at all in this subsequent proceeding? Can it 
be accepted that the application of a procedural norm contradicts a material norm, 
even though the mode of its application should be in accordance with its purpose? 
As a practicing notary of inheritance proceedings, the author tries to find answers to 
these and other questions, which resonate more and more in the application practice 
of inheritance proceedings.
Key words: succession, delation, heir, participant in inheritance proceedings



DEDIČSKé PRÁVO V HMOTNOPRÁVNYCH A PROCESNOPRÁVNYCH SúVISLOSTIACH

36

Úvod

Cieľom tohto príspevku je vysloviť otázku: „Môže dedič zomretého dediča dediť pria
mo po poručiteľovi?“ Či inak povedané: „Možno dediča zomretého dediča považovať za 
poručiteľovho dediča ?“ A nájsť ani nie ani tak odpoveď na ňu, ale skôr riešenie situácie, 
ako postupovať v takomto konaní o dedičstve, ak by odpoveď znela „nie“.

Predpokladám, že na túto otázku je pre mnohých právnikov praktizujúcich dedičské 
právo (vrátane notárov), ale aj širokú právnu obec na prvý pohľad absolútne jasná odpo
veď „áno“. Dokonca jej položenie môže vyvolať ďalšiu otázku: „Načo narúšať niečo pra
xou zaužívané, rokmi osvedčené a najmä praktické?“ No práve preto, že tieto prívlastky 
zdôvodnenia nie sú, alebo aspoň nemajú byť jediné a rozhodujúce pre aplikačnú prax de
dičských konaní, pretože správna odpoveď by mala byť: „Lebo je to zákonné a legitímne.“ 
No pri hľadaní kladnej odpovede podľa platnej právnej úpravy dedenia chýba zákonný 
základ, hmotnoprávna báza, ktorú sčasti predbehol či narúša procesný modus zakotvený 
v Civilnom mimosporovom poriadku (CMP) upravujúcom konanie o dedičstve.

Napriek tomu, že aplikačná prax dedičských konaní, prevažne v rukách notárov vy
dávajúcich pôvodne osvedčenia o dedičstve (v súčasnosti už uznesenia o dedičstve), síce 
v istom období regionálne nejednotná, ale vo všeobecnosti z dlhodobého hľadiska konti
nuálne konzistentná, sa prikláňa ku kladnej odpovedi, v tomto príspevku sa pokúsiť nájsť 
aj zákonné zdôvodnenie tejto kladnej odpovede.

1. Historický právny základ v rímskom a uhorskom práve

Delatio hereditatis v rímskom práve znamenal okamih vzniku prítomného práva 
dediča na dedičstvo a ako taký spravidla splýval s momentom smrti poručiteľa.

Trvajúca delácia bola nevyhnutným predpokladom tak prijatia, ako i odmietnutia 
dedičstva. Zároveň, z opačného pohľadu, sa dá povedať, že kde niet možnosti prijať 
alebo odmietnuť dedičstvo, niet ani delácie. Eventuálny časový odstup delácie od oka
mihu smrti poručiteľa možno badať predovšetkým v požiadavke, aby povolaný dedič 
v  okamihu splnenia kondície žil a  bol spôsobilý. Ak by pred splnením podmienky 
zomrel, dedičom by sa stať nemohol. Delácia by sa uplatnila v prospech ďalšieho, ktorý 
by ako dedič prichádzal do úvahy (substitút, prípadne intestátny dedič).

Sukcesívnou deláciou rozumieme novú deláciu, ktorá nastala v dôsledku toho, že 
predchádzajúci delát sa dedičom poručiteľa nestal. Ak poručiteľ nezanechal testament, 
delácia v prospech suorum heredum ako dedičov prvej triedy nastávala okamihom jeho 
smrti. Preto vnuci a niekedy i vzdialenejší descendenti mohli ako sui heredes dediť, hoci 
v čase smrti poručiteľa žili ich rodičia, ktorí im predchádzali (boli vo vzťahu k poručite
ľovi na bližšom stupni). Delát takto prevádzal na iného vzniknutú a jemu patriacu, ale 
ešte nevyužitú právnu možnosť byť dedičom, ono ius successionis. Tak ako pri transmisii 
dedičstva, ktorú poznalo neskoršie právo, ani v tomto prípade sa neuskutočňovala nová 
delácia, nedochádzalo k oneskorenej delácii, ale išlo o tú istú deláciu, to isté povolanie, 
ktoré sa pôvodne vzťahovalo na niekoho iného. Myslíme si, že v snahe vyhnúť sa tomu, 
aby poručiteľ zostal bez dediča, pripustilo právo uvedený mimoriadny prostriedok za 
súčasného rešpektovania princípu, v ktorého zmysle, v záujme súvislého pokračovania 
práv a povinností zomretého, mohol byť dedičom iba ten, komu takáto možnosť vznikla 
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v okamihu smrti poručiteľa. Ak delát možnosť stať sa dedičom nevyužil, nemohla neskôr 
nastať nová delácia pre niekoho ďalšieho, pretože tým by, podľa vtedajšieho uvažovania, 
bola kontinuita práv a povinností poručiteľa prerušená.

Bola to stále tá istá právna možnosť, ktorá nastala v okamihu zániku právnej sub
jektivity poručiteľa. Hoci v danom prípade nešlo o tú istú osobu, k vstúpeniu do pozí
cie poručiteľa došlo na základe právnej možnosti, ktorá nastala v okamihu smrti pô
vodného nositeľa práv a povinností tvoriacich hereditatem.

„Sukcesívna delácia“ však postupne prenikala aj do systému prétorského intestát
neho dedenia, až sa napokon postupným zbližovaním civilného a prétorského práva 
udomácnila aj pri civilnom intestátnom dedení, čo sa v plnej miere prejavilo v  jus
tiniánskom práve. Hoci vývoj postúpil a dedičom sa mohol stať i  ten, v čí prospech 
delácia nastala až neskôr než v okamihu smrti poručiteľa, myšlienka súvislého pokra-
čovania práv a  povinností zomretého zostala naďalej aktuálnou v  požiadavke, že 
dedičom môže byť iba ten, kto bol (aspoň ako nasciturus) nažive v čase smrti pôvod-
ného nositeľa práv a povinností.

Právo stať sa dedičom (či povinnosť byť dedičom v  prípade heredum necessari-
orum) zároveň nemôže vzniknúť v prospech toho, kto v čase, keď má delácia nastúpiť, 
nie je nažive a nie je spôsobilý dediť. Z delácie vyplývajúce právo prijať alebo odmietnuť 
dedičstvo muselo byť vykonané samotným delátom, na jeho dedičov neprechádzalo.10

Transmisiu dedičstva, t. j.  vstup dedičov deláta, ktorý zomrel síce po delácii, ale 
pred tým, než pozostalosť prijal (adícia), do práva z delácie (t. j. do práva pozostalosť 
prijať), klasické civilné rímske právo nepoznalo.

Delačný princíp v uhorskom dedičskom práve zakotvenom v § 9 Dočasných pra
vidiel judexkuriálnej konferencie z roku 1861 inštitucionalizoval spôsob nadobúdania 
dedičstva, v ktorého zmysle dochádzalo k prechodu pozostalosti na dediča ipso iure, 
t. j. dedič nadobúdal dedičstvo smrťou poručiteľa z moci zákona bez akéhokoľvek svoj
ho ďalšieho pričinenia. Konkrétne to znamenalo, že na nadobudnutie dedičstva nebola 
potrebná osobitná prihláška. Stačilo, ak dedič dedičstvo neodmietol. Zákony platné 
na Slovensku a v Podkarpatskej Rusi nepoznali spočívajúcu pozostalosť „hereditas ia-
cens“, ktorá bola základom adičného princípu.11

Tento princíp bol neskôr zakotvený v do Stredného občianskeho zákonníka zák. 
č. 141/1950 Sb. – v § 859 ods. 1 a od 1. 4. 1964 Sb. do súčasného Občianskeho zákon
níka v § 460 OZ v nezmenenom znení. Delačný princíp je popri zásade univerzálnej 
sukcesie už vyše storočie nosným princípom dedenia v právnom poriadku SR.

 
2. Súčasná právna úprava delácie v hmotnom práve

Podľa § 460 Občianskeho zákonníka (OZ) sa dedičstvo nadobúda smrťou. Dedič
stvo pritom tvoria nielen všetky veci, práva a iné majetkové hodnoty, ktoré v okamihu 

10 KLEŇOVÁ, V. Delácia dedičstva v rímskom práve., In Contans et perpetua voluntas – pocta 
Petrovi Blahovi k 75. narodeninám, 2014, s. 281.

11 CIRÁK, J. Zabudnuté či stratené inštitúty dedičského práva. In Európske a národné rozmery 
civilného práva, etický rozmer a  zodpovednosť právnických profesií. Justičná akadémia 
Slovenskej republiky, 2011, s. 45, s. 69.
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smrti patrili poručiteľovi a ktoré jeho smrťou nezanikajú, ale aj poručiteľove dlhy. Iný
mi slovami – smrťou poručiteľa nadobúda dedič všetko, čo poručiteľovi ku dňu smrti 
patrilo a čo jeho smrťou nezaniklo. Kto tým dedičom je? Osoba, ktorej svedčí dedičský 
titul12, nikto iný.

Ak teda dedičovi svedčí titul dedenia – platný závet alebo subsumovanie spôsobi
lého dediča do dedičskej skupiny, takýto dedič nadobúda okamihom smrti absolútne 
dedičské právo – je potenciálnym dedičom. Samozrejme, ak odmietne dediť, bude plat
ne vydedený či dedičsky nespôsobilý – ostane len potenciálnym, ale nie putatívnym 
dedičom, čo však pre zámer tohto príspevku nie je relevantné. 

Ako bolo povedané, podľa § 460 OZ sa dedičstvo nadobúda smrťou poručiteľa. K pre-
chodu poručiteľom zanechaného majetku dochádza teda bezprostredne v okamihu smrti 
fyzickej osoby, nadobudnutie vlastníckeho práva dedičstvom nie je podmienené rozhod-
nutím súdu, ktorým sa potvrdzuje nadobudnutie dedičstva13. Okamih smrti – dátum 
smrti je teda skutočnosťou determinujúcou aplikáciu všetkých hmotnoprávnych in
štitútov dedičského práva, ktorých realizácia či aplikácia vyplýva tiež z noriem pro
cesného práva. K tomuto momentu sa teda posudzuje v prvom rade okruh dedičov, 
teda osôb, ktorým svedčí dedičský titul, ktorým je (stále len) zákon alebo závet, čím 
sa napĺňa legitímna funkcia dedičského konania a ako druhoradé aj k tomuto dátumu 
sa zostavujú majetok a dlhy patriace do dedičstva, čím sa napĺňa majetková funkcia 
dedičského konania.

Podľa § 7 ods. 1 OZ spôsobilosť fyzickej osoby mať práva a povinnosti vzniká na
rodením. Túto spôsobilosť má aj počaté dieťa, ak sa narodí živé. Podľa § 7 ods. 2 OZ 
smrťou táto spôsobilosť zanikne. 

Právo dediť je jedno zo základných práv, ktoré vzniká narodením a  v  spojení 
s ust. § 460 OZ právo dediča nadobudnúť dedičstvo vzniká smrťou poručiteľa. Dediť 
po poručiteľovi môže teda iba fyzická osoba, ktorá sa dožila poručiteľovej smrti. Zá
kladnými predpokladmi dedenia sú smrť poručiteľa, existencia majetku tvoriaceho 
dedičstvo po poručiteľovi, dôvod dedenia patriaci určitej osobe (t.  j. dedičský titul), 
skutočnosť, že táto osoba poručiteľa prežila, že má záujem byť poručiteľovým dedičom 
(t. j. dedičstvo neodmietla), že nie je dedičsky nespôsobilá v zmysle § 469 OZ a že ani 
nebola poručiteľom platne vydedená podľa § 469a OZ. Keďže osoba, o ktorej sa bolo 
možné dôvodne domnievať, že je dedičom poručiteľa, dediť neodmietla, bola vyhod
notená ako dedič a toto postavenie dediča má zachované aj vo vzťahu k dedeniu prípad-
ného akéhokoľvek iného, v budúcnosti objaveného, majetku patriaceho do dedičstva po 
poručiteľovi a prípadná neskoršia smrť dediča na tom predsa nemôže nič zmeniť.14

Ostaňme ešte v situácii, že máme žijúceho, nevydedeného, neodmietajúceho dedi
ča, ktorý je spôsobilý dediť a navyše mu patrí titul dedenia – teda je dedičom a v kona
ní o dedičstve aj nadobúda dedičstvo. No predsa sa v praxi (dodatočných) dedičských 
konaní vyskytujú pomerne časté prípady, keď ten istý dedič, ktorý v pôvodnom konaní 

12 14Sp/4/2014: „Do právoplatného rozhodnutia súdu v  dedičskej veci nemožno hovoriť 
o dedičovi v pravom zmysle slova, ale skôr o osobách, ktorým svedčí dedičské právo, resp. ktoré 
sú povolané dediť.“

13 Uznesenie Najvyššieho súdu ČR z 18. júna 2013, sp. zn. 21 Cdo 2214/2012.
14 Rozsudok Najvyššieho súdu ČR, sp. zn. 21 Cdo 2537/2010, uverejnený pod č. 99/2011.
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dedil už v ďalšom konaní, dedičom nie je a nenadobudne dedičstvo. Čo teda môže 
spôsobiť, že dedičom nebude, aj keď je povolaný dediť a spĺňa podmienky dedenia? 
Môže byť týmto dôvodom skutočnosť, že dedič, ktorý už dedil, neskôr zomrel, a tak sa 
už nedožil (ďalšieho) dedičského konania? Podľa § 7 ods. 2 OZ smrťou táto spôsobilosť 
(mať práva a povinnosti) zanikne. No náš dedič ku dňu smrti poručiteľa žil, právo dediť 
po poručiteľovi – dedičstvo – teda nadobudol. Tým nadobudol v súlade s ust. § 460 OZ 
dedičstvo ako celok (v zmysle zásady univerzality), hoci v  rámci jedného či viacerých 
konaní.

Môže mu jeho následnou smrťou (kedykoľvek po smrti poručiteľa) zaniknúť jeho 
dedičské právo, akoby toto právo nikdy nemal, alebo mu nezanikne a  stane sa sú
časťou jeho všetkých vlastných dediteľných práv? Túto otázku môžeme ešte rozvinúť. 
Môže časť dedičstva po poručiteľovi nadobudnúť náš (jediný) dedič a inú časť dedič
stva po tom istom poručiteľovi nadobudnúť priamo dedič nášho dediča? Natíska sa 
odpoveď, že zrejme nie. Aký by bol na to zákonný dôvod? Veď dedičstvo sa nadobúda 
v celej jeho hĺbke a šírke (až na výnimky práv, ktoré zanikajú alebo prechádzajú na 
dediča iným titulom ako dedením). No prax hovorí, že ÁNO. Teda, že sa stretávame 
s dedičskými rozhodnutiami v tej istej dedičskej veci, no s deklarovaním nadobudnu
tia dedičstva raz dedičovi a inokedy už (v prípade jeho neskoršej smrti) už dedičom 
zomretého dediča. Stačí naozaj ako dôvod tejto cessie len skutočnosť, že v pôvodnom 
dedičskom konaní ešte náš dedič žil a o pár mesiacov či rokov už nie, tak podľa § 7 ods. 
2 OZ stratil spôsobilosť na právo dediť majetok po poručiteľovi. Ako už bolo poveda
né, on toto právo ako celok mal, právo na celé dedičstvo nadobudol ku dňu smrti, keď 
preukázateľne žil. Smrťou, uplynutím času alebo na základe inej skutočnosti dochádza 
k zániku práva len vtedy, ak to zákon výslovne ustanovuje.15

Táto otázka „dvojkoľajného dedenia“ vyvstáva najmä v  prípadoch dodatočných 
dedičstiev, teda keď v pôvodnom dedičskom konaní nie je prejednané celé dedičstvo, 
keďže sa neskôr zistí, že poručiteľ ostal majiteľom nejakých majetkových práv, ktoré sa 
prejednajú v ďalšom, dodatočnom dedičskom konaní. Súd riešiaci dodatočné dedič
stvo však vychádza z okruhu dedičov zisteného práve z tohto prvotného dedičského 
rozhodnutia (príp. osvedčenia či iného procesného úkonu) zisteného ku dňu smrti. 
V konaní o dodatočnom prejednaní „novo objaveného majetku“ postupom podľa 
ustanovenia § 211 CMP (predtým § 175x O. s. p.) nemá ísť ani o prehodnotenie skut-
kových alebo právnych záverov skoršieho konania o dedičstve, ani o nové, odlišné 
rozhodnutie o tom istom. Začatím konania o dodatočnom prejednaní dedičstva sa 
neobnovuje „dedičská vec“ ako taká. Súd v konaní o dodatočnom prejednaní dedič-
stva zo skoršieho konania a jeho výsledkov vychádza a na jeho závery nadväzuje. 
Právnemu záveru, že súd prejednávajúci dodatočné dedičstvo žiadnym spôsobom ne
môže zasahovať ani meniť okruh dedičov takto zistených a deklarovaných v tomto pô
vodnom dedičskom rozhodnutí, už judikatúra venovala náležitú pozornosť16. Dokon

15 Uznesenie Najvyššieho súdu SR z 14. novembra 2012, sp. zn. 6 Cdo 15/2012 a 6 Cdo 29/2012.
16 Uznesenie Najvyššieho súdu SR z 26. mája 2015, sp. zn. 3 Cdo 168/2014: „Dôvodom dodatoč-

ného dedičského konania podľa § 175x O. s. p. nie je vadné skutkové zistenie, ktoré mohlo mať 
vplyv na rozhodnutie, ktorým bolo pôvodné dedičské konanie skončené, ani porušenie proces-
ných zásad pri konaní a rozhodovaní veci, ale neúplnosť skutkových podkladov týkajúcich sa 
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ca do takto zisteného okruhu dedičov, teda posúdenia dedičského práva, nemôže zasa
hovať, ani ak sa dodatočne zistí existencia závetu, či sa objaví zatajený alebo neznámy 
dedič. Na to totiž slúži iný inštitút, a to ochrana oprávneného dediča podľa § 485 OZ.17 
Ako vyplýva z danej judikatúry, aj tieto samotné rozhodnutia niekedy zamieňajú pojem 
dediča a účastníka18, ak hovoria, že v dodatočnom konaní o dedičstve nemožno opätov-
ne zisťovať okruh účastníkov, s čím nemožno súhlasiť, keďže v každom konaní sa musí 
skúmať procesná podmienka účastníctva, ale neskúma sa okruh dedičov.

Ako je teda možné, že v takmer väčšine dodatočných konaní sa „nechtiac“ tento 
okruh legitímnych dedičov v súdnych rozhodnutiach mení? A práve tým, že sa dedič
stvo po poručiteľovi potvrdzuje alebo schvaľuje, dohoda dedičov, ktorej výsledkom je, 
že dedičstvo nadobudne priamo dedič zomretého dediča, hoci v pôvodnom (prvot
nom) dedičskom rozhodnutí, z ktorého sa vychádza vo všetkých prípadných ďalších 
(dedičských) konaniach, bol dedičom po poručiteľovi (neskôr zomretý) dedič.

Jediná legitímna odpoveď na túto otázku, ktorá sa mi natíska, je zamieňanie či sto-
tožnenie pojmu právny nástupca, účastník a dedič, inak povedané, nesprávna aplikácia 
procesných ustanovení o dedičovi ako účastníkovi konania podľa § 170 CMP na výklad 
pojmu dedič podľa ustanovení OZ. 

3. Súčasná právna úprava delácie v procesnom práve

V  prípade, ak účastník konania – dedič – počas dedičského konania stratí pro
cesnú subjektivitu v dôsledku jeho smrti, notár je povinný pokračovať v konaní o de
dičstve s jeho dedičom, nejde teda v tomto prípade už o zastúpenie, ale o prechod práv 
na dediča ako účastníka konania. Ak zomrie účastník konania – fyzická osoba, stávajú  

len rozsahu majetku a dlhov poručiteľa, ktorá sa správnosti pôvodného rozhodnutia nedotýka. 
V konaní o dodatočnom prejednaní „novo objaveného majetku“ postupom podľa ustanovenia  
§ 175x O. s. p. nemá ísť ani o prehodnotenie skutkových alebo právnych záverov skoršieho ko-
nania o dedičstve, ani o nové, odlišné rozhodnutie o tom istom. Začatím konania o dodatočnom 
prejednaní dedičstva sa neobnovuje „dedičská vec“ ako taká. Súd v konaní o dodatočnom pre-
jednaní dedičstva zo skoršieho konania a jeho výsledkov vychádza a na jeho závery nadväzuje.“

17 Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 29. septembra 2009, sp. zn. 2 Cdo 108/2008: „Objavenie 
ďalšieho poručiteľovho majetku nemôže byť totiž príležitosťou k tomu, aby ten, kto nevyužil 
alebo premeškal možnosť domáhať sa svojho práva v občianskom súdnom konaní cestou ža-
loby na vydanie dedičstva, dosiahol touto cestou uspokojenia svojho prípadného nároku na 
dedičstvo alebo jeho časť.“

18 Pri dodatočnom prerokovaní dedičstva súd nemôže znovu zisťovať okruh účastníkov 
a meniť tak okruh poručiteľových dedičov stanovený už v pôvodnom konaní, a to ani v prí
pade, že vyjdú najavo nové skutočnosti (napr. ak bude dodatočne objavený závet). účastník
mi konania pri dodatočnom prerokúvaní dedičstva sú tí dedičia, ktorí nimi boli v pôvod
nom konaní, prípadne ich právni nástupcovia; ak má zomrelý alebo zaniknutý dedič viac 
právnych nástupcov, majú títo nástupcovia v konaní postavenie tzv. nerozlučných spoloč
níkov. Vyhlásenie o odmietnutí alebo neodmietnutí dedičstva sa vzťahuje na celé dedičstvo 
po poručiteľovi, teda aj na majetok novoobjavený. Ak však bolo pôvodné dedičské konanie 
zastavené podľa § 175h OSP a novoobjavený majetok takéto opatrenie už neodôvodňuje, 
vykoná sa aj zistenie dedičského práva.
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sa procesnými nástupcami v konaní jeho dedičia. Platné dedičské právo stojí na zá
sade, že dedičstvo sa nadobúda smrťou poručiteľa. Právna úprava v  § 63  CSP19 aj 
v § 172 CMP pojednáva vždy o procesných nástupcoch poručiteľa, či už ako strany 
v  majetkovom spore alebo procesných nástupcoch zomretého dediča v  dedičskom 
konaní, no vždy v situácii, ak počas konania zomrie táto osoba (strana sporu či de
dič žijúci ku dňu smrti).20 Žiadne z týchto ustanovení CMP však nerieši situáciu, keď 
k smrti dediča či strany sporu došlo po skončení (pôvodného) dedičského konania. 
Prečo asi? No zrejme len preto, lebo právo dediť po poručiteľovi bolo už priznané v pô
vodnom dedičskom konaní a toto právo ako celok patrí (zomretému dedičovi) spätne 
ku dňu smrti. K tomuto okamihu dedič, ktorého dedičské právo bolo preukázané v pô-
vodnom dedičskom konaní, získal vecnú legitimáciu ako subjekt hmotných dedičských 
práv. Vecnou legitimáciou je stav vyplývajúci z hmotného práva, keď jeden účastník 
občianskeho súdneho konania (žalobca) je subjektom hmotnoprávneho oprávnenia, 
o ktoré v konaní ide (je aktívne vecne legitimovaný)21. Žiaden právny nástupca, v de-
dičskom konaní po poručiteľovi dedič zomretého dediča ako vecne legitimovaného túto 
vecnú legitimáciu nemá, pretože žiadne hmotné právo mu ju nepriznáva. V dedičskom 
konaní po poručiteľovi totiž dedič zomretého dediča nesplnil predpoklady dedenia ku 
dňu smrti, nemá delačný titul dedenia. Aj vo všetkých ostatných súdnych konaniach 
(napr. o určenie, či vec patrí do vlastníctva poručiteľa) samotná smrť aktívne legiti
movaného účastníka tiež nezakladá vecnú legitimáciu dedičov zomretého, teda súd 
nerozhodne bez všetkého, že vec patrí do vlastníctva dedičom navrhovateľa namiesto 
vlastníctva navrhovateľa ako nositeľa hmotných práv – vlastníka, keďže sa stane len 
procesným nástupcom.22 Tu prichádza do úvahy výrok, ktorým súd určí, že majetok 
patrí do dedičstva po poručiteľovi XY. A tak je to správne.
19 „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 pokračovať. (2) 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. (3) Ak to 
povaha sporu pripúšťa, môže sa v konaní pokračovať aj pred skončením konania o dedičstve.“

20 Uznesenie Najvyššieho súdu SR, sp. zn. 2 Cdo 26/2011, R 32/2013: „Ak niektorý z dedičov 
zomrel pred skončením konania o  dedičstve, treba na jeho mieste konať jeho dedičmi a  ak 
takých dedičov niet, treba konať so zástupcom štátu. Ustanovenie opatrovníka zomretému 
dedičovi nemá oporu v ustanovení žiadneho právneho predpisu.“

21 Rozsudok Najvyššieho súdu SR, sp. zn. 3 Cdo 162/2005
22 Rozsudok Najvyššieho súdu ČR 20 Cdo 1897/98: „Ak je dedič z  titulu svojho dedičského 

nároku vecne legitimovaný na podanie žaloby o určenie, že poručiteľ bol ku dňu svojej smrti 
vlastníkom veci, potom nemôže byť na prekážku presaditeľnosti práva vymáhaného takouto 
žalobou okolnosť, že aj tento dedič zomrel a určovaciu žalobu namiesto neho podávajú jeho 
dedičia. Tí prirodzene majú záujem na rozšírení okruhu majetku, ktorý bude pri úspechu 
určovacej žaloby zahrnutý do ich dedičstva po tomto dedičovi.“

 Tiež NS SR 5 Cdo 106/2008: „Ak je viac dedičov a dedičstvo ohľadne spornej veci nebolo ešte 
vyporiadané, nemôžu sa dedičia alebo jeden z nich bez ďalšieho domáhať, že sú vlastníkmi 
veci. Dedičia z titulu svojho dedičského nároku sú vecne legitimovaní len na podanie žaloby, že 
poručiteľ bol v čase svojej smrti vlastníkom veci.“
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Rekodifikácia civilného procesu v konaní o dedičstve v snahe hospodárnosti ko
nania „nereťaziť“ dedičské konania po poručiteľovi a jeho zomretom dedičovi legisla
tívne normovala prejednanie nadobudnutia dedičstva v dedičskom konaní po poruči
teľovi priamo na dedičov zomretého dediča, prioritne pred prejednaním „zdedeného 
dedičstva“ v dedičskom konaní po zomretom dedičovi, ako to vyplýva z komentárovej 
literatúry.23 Kým ustanovenie § 172 CMP hovorí síce len o situácii, keď zomrie dedič 
počas konania o dedičstve, nie po jeho skončení, jeho komentár a dôvodová sprava 
a tiež aj dlhodobá aplikačná prax ukazujú, že sa aplikuje práve na dodatočné konania 
o dedičstve24. Z dôvodovej správy vyplýva, že toto ustanovenie upravuje len transmi-
siu dedičstva, čo je však úplne iná právna situácia, ako sú dodatočné konania o de
dičstve.25 Pri transmisii dedičstva ide o situáciu, keď sa dedič síce dožil poručiteľovej 

23 „Účelom právnej úpravy zakotvenej v § 172 ods. 1 až 3 je, aby sa v dedičskom konaní po poru-
čiteľovi ustálili osoby, ktoré majetok poručiteľa nadobúdajú. Takýto postup je z hľadiska hospo-
dárnosti konania preferovaný pred tým, aby sa majetok poručiteľa pripadajúci na zomretého 
dediča prejednal v konaní o dedičstve po zomretom dedičovi (§ 172 ods. 3). Pri slede viacerých 
dedičských sukcesií platí pravidlo, že ten istý majetok nemôže byť súčasne prejednávaný ako 
dedičstvo po dvoch osobách v dvoch samostatných konaniach o dedičstve (prípadne ako dedič-
stvo po viacerých osobách vo viacerých konaniach o dedičstve, ak zomrú aj dedičia zomretého 
dediča).  Reťazenie viacerých konaní týkajúcich sa toho istého majetku by bolo neefektívne 
a zdĺhavé.

 Predchádzajúca právna úprava Občianskeho súdneho poriadku nedávala jednoznačnú odpo-
veď na otázku, či sa majetok, ktorý zomretý dedič nadobudol dedením po poručiteľovi prejed-
ná (ako dedičstvo po zomretom dedičovi) v konaní o dedičstve po poručiteľovi alebo v konaní 
o dedičstve po zomretom dedičovi. Jednotný postup riešenia sa v súdnej praxi nevytvoril. Nová 
právna úprava tento rozpor odstraňuje.“ Bližšie pozri TOMAŠOVIČ, M. In SMYČKOVÁ, R., 
ŠTEVČEK, M., TOMAŠOVIČ, M., KOTRECOVÁ, A. a kol. Civilný mimosporový poriadok. 
Komentár. Bratislava : C. H. Beck, 2017, s. 626.

24 Dôvodová správa k § 172. V odseku 1 predkladateľ výslovne zavádza a rešpektuje inštitút 
dedičskej transmisie v  nadväznosti na inštitút účastníctva konaní o  dedičstve. Inštitút 
transmisie nebol v  súčasnej právnej úprave obsiahnutý a  v praxi spôsoboval nejednotný 
postup súdov a  notárov. V  odseku 2 predkladateľ rieši aplikačné problémy doterajšej 
právnej úpravy a  výslovne ustanovuje, v  ktorom konaní bude poučený dedič zomretého 
dediča o dedičskom práve. Prioritne by mal súdny komisár v konaní o dedičstve disponovať 
dedičským rozhodnutím po zomretom dedičovi, resp. potvrdením o okruhu dedičov, ktoré 
mu môže vyhotoviť notár, ktorý vedie konanie po zomretom dedičovi až po tom, čo sa 
dedičia vyjadria k možnosti dedičstvo prijať alebo odmietnuť (takisto až po vysporiadaní sa 
so závetom alebo listinou o vydedení). Súdny komisár sám realizuje poučenie a určí okruh 
dedičov po zomretom dedičovi až po tom, ako takýto postup nie je možný, alebo napr. 
konanie po zomretom dedičovi bolo zastavené pre nemajetnosť alebo pre vydanie majetku 
nepatrnej hodnoty. Rovnako normatívnou úpravou podľa odseku 3 sa odstraňujú doterajšie 
aplikačné problémy výslovným ustanovením režimu neprerokovania majetku po zomretom 
dedičovi.

25 K § 517 OZ I. Transmisia dedičstva: Ak zomrie dedič pred vyjadrením, či dedičstvo odmieta 
alebo nie, nastáva sukcesia v  delácii. Jeho dedičské právo prechádza ako celok na jeho 
dedičov v rovnakom obsahu a rozsahu, teda aj s oprávnením dedičstvo odmietnuť, ak dedič 
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smrti, ale zomrel pred vyhlásením o prijatí či odmietnutí dedičstva, čím svoje dedičské 
právo (vrátane práva odmietnuť či prijať dedičstvo) ako putatívny dedič nenadobudol. 
Z toho dôvodu dochádza k tzv. sukcesii v delácii, teda prechodu práva odmietnuť (pri
jať) dedičstvo na dediča zomretého dediča, ktorému svedčil ku dňu smrti poručiteľa 
dedičský titul. Podľa § 172 ods. 3 CMP v prípade uvedenom v odseku 1 (ak v priebehu 
konania zomrie dedič poručiteľa, koná súd s tými, o ktorých sa možno dôvodne do
mnievať, že sú dedičmi zomretého dediča) sa v konaní o dedičstve po zomretom dedi-
čovi poručiteľa nepreješdná majetok, ktorý patril poručiteľovi. Odsek 3 § 172 CMP rieši 
práve právne situácie, keď vôbec nedochádza k prejednaniu dedičstva, a to prevažne 
z dôvodu, že nie sú splnené predpoklady na jeho začatie (nie je majetok ako dedičstvo), 
a z tohto dôvodu súd ani neposudzuje ani nepoučuje dedičov, ani právnych nástupcov 
zomretého dediča, no táto procesná úprava ukladá súdu prejednávajúcemu dedičstvo 
po poručiteľovi vykonať poučenie dedičov zomretého dediča vo vzťahu k poručiteľovi. 
Tieto situácie sú však výnimočné, určite oproti pomerne rozšíreným „klasickým“ do
datočný konaniam, ktoré takto osobitne riešené nie sú, no toto procesné ustanovenie 
§ 172 ods. 1 a ods. 3 CMP svojím výkladom v dôvodovej správe a spomínanom ko
mentári, teda v týchto dvoch výkladových zdrojoch, priestor na ich aplikáciu naplno 
otvárajú práve v dodatočných dedičských konaniach.

Verím, že táto rekodifikovaná procesná právna úprava bola vedená snahou jej 
predkladateľa zjednodušiť a zrýchliť dedičské konania po poručiteľoch, v ktorých ná
sledne už zomreli dedičia, no snaha takto (hoci nepriamo) normovať, kto je dedičom, 
je v procesnej norme viac ako ambiciózna a očakávala by sa skôr pri rekodifikácii Ob
čianskeho zákonníka. 

4. Praktické právne problémy deklarovania dedenia na dedičov zomretého dediča 
v konaní o dedičstve

Možno na prvý pohľad v týchto vzájomne sa konzumujúcich konaniach nevidieť 
žiadne aplikačné problémy, na ktoré by sme narážali, o to viac, keď naplnenie hospo
dárnosti a rýchlosti dedičských konaní kumulovaných v jednom má posväcovať tento 
účel. No keď si uvedomíme, že sa vydávajú súdne rozhodnutia o dedičstve toho istého 
poručiteľa určením rôznych dedičov, pričom na to nie je žiaden zákonný predpoklad 
právnej normy, ktorá jediná upravuje dedičské tituly a určenie, kto je dedičom, pýtame 
sa: Ako je to možné a pritom bežné?

sám toto oprávnenie mal, t. j. ak nekonal už skutočne ako dedič. Použitie tohto oprávnenia 
môže spôsobiť vznik iného dedičského práva, či už inej osoby alebo dedičovho sukcesora 
samotného priamo po pôvodnom poručiteľovi, a to tak v prvej, ako aj druhej skupine.

 4Cz 4/78 NS ČSR: „Ak dedič zomrel pred vyjadrením, či dedičstvo odmieta, prechádza právo 
odmietnuť dedičstvo na jeho dedičov.“

 13C0 308/8649 KS BB: „Ak zomrie dedič pred vyjadrením, či dedičstvo odmieta alebo nie, 
nastala možnosť transmisie dedičstva. Právni nástupcovia zomrelého dediča môžu v  jeho 
mene dedičstvo odmietnuť, čím zanikne jeho dedičské právo. V prípade, že zomrelý dedič bol 
potomkom poručiteľa, stávajú sa dedičmi poručiteľa priamo potomkovia zomrelého dediča 
(§ 473 ods. 2 OZ). Ak zomrelý dedič zanechal viacerých dedičov, následky odmietnutia nastanú 
len vtedy, keď dedičstvo v jeho mene odmietnu všetci jeho dedičia.“
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Prax ani spomínaná procesná úprava striktne nerozlišuje medzi účastníkmi dedičs
kého konania a medzi dedičmi. Ako už bolo viackrát spomínané, dedičstvo sa nadobú
da smrťou poručiteľa a dedičmi sú tí, o ktorých to hovorí len Občiansky zákonník. Ani 
v jednom ustanovení Občianskeho zákonníka sa však nespomína, že dedičmi sú aj právni 
nástupcovia dediča zomrelého po smrti poručiteľa a že smrť ich právneho predchodcu je 
delačným dôvodom, pre ktorý by mali dediť. Preto je namieste konštatovanie, že ak sa 
teda v uzneseniach (predtým v osvedčeniach) o dedičstve deklaruje – či už schválením 
dohody či potvrdením podľa dedičských podielov –, že dedičstvo nadobúdajú právni ná-
stupcovia zomrelého dediča, nemá to právny základ v žiadnom právnom predpise. 

Pritom zastávam názor, že je potrebné striktne rozlišovať medzi procesnoprávnou 
úpravou účastníkov konania v konaní o dedičstve a hmotnoprávnou úpravou normujú-
cou, kto je dedič. A pritom vôbec nejde o rovnaké osoby, keďže sú nositeľmi iných práv 
a povinností, ani o rovnaké pojmy, aj keď sa často nesprávne v praxi zamieňajú. Právni 
nástupcovia zomrelého dediča, ako pojem procesného práva, nemajú žiadny dedičský 
titul, ani zákon, ani závet a OZ ich ako dedičov nespomína. 

Napriek tomu je prax prejednávania dedičstva na zomretých dedičov bežná, a to 
zrejme preto, lebo to vyhovuje zjednodušovaniu dedičských konaní na žijúcich dedi
čov, prosto zo zotrvačnosti. Javí sa byť ozaj v rozpore s § 460 OZ, t. j. keď sa schválením 
dohody dedičov alebo potvrdením dedičstva umožní niekomu inému, kto v čase smrti 
poručiteľa nebol dedičom poručiteľa, aby bol dedičom a  dedil. Na stáročný delačný 
princíp odvodzujúci všetky aspekty od okamihu úmrtia poručiteľa, ktorý sa aplikuje na 
všetky hmotnoprávne inštitúty, ale v praxi tým, že rozhodujeme naraz v jednom dedičs-
kom konaní vlastne viacero dedičských konaní po sebe, na čas smrti poručiteľa, po kto-
rom máme poverenie na dedičské konanie, už neprihliadame. A tak nastávajú aj absurd
né situácie, keď z dedičského uznesenia vyplýva, že vnuk poručiteľa narodený v roku 
1980 zdedil v roku 1970 po svojej babke majetok, aj keď v tom čase ani nežil.

Okrem najmarkantnejšieho dôvodu, teda absencie delačného dôvodu dediča zo
mretého dediť po poručiteľovi, vznikajú aj sekundárne problémy, ktoré takéto „prede
ďovanie“ môže priniesť a aj v praxi prináša.

Ak sa v dedičskom konaní po starom otcovi prejedná majetok, ktorý by mal patriť 
synovi (no ten po smrti poručiteľa zomrel), priamo na dedičov zomretého dediča, tým, 
že sa vedie dedičské konanie po poručiteľovi a nie (ako by správne malo byť) po zo
mretom dedičovi, nesú títo „noví“ dedičia zodpovednosť za prípadné dlhy poručiteľa 
(ktorý, povedzme, žiadne nemá), a nie za prípadné dlhy zomretého dediča, ktoré by 
mali patriť do dedičstva po zomretom dedičovi. Čo znamená, že ak aj zomretý dedič 
mal nejakých veriteľov, oni si svoju pohľadávku nemajú voči komu uplatniť, keďže de
dičstvo po zomretom dedičovi sa už neprejedná vôbec (je zastavené pre nemajetnosť) 
alebo len sčasti (majetok, ktorý zomretý dedič nadobudol inak ako po poručiteľovi), 
a teda ani jeho dedičia nebudú mať čím zodpovedať voči veriteľom zomretého dediča, 
resp. v podstatne zníženej výške, pretože ide o prejednanie dedičstva po poručiteľovi, 
a nie po zomretom dedičovi. Tento dosah môže byť ozaj rozsiahly, keďže sa tým umož-
ňuje obchádzať veriteľov zomretého dediča.

Ďalšou tienistou stránkou týchto praxou zaužívaných postupov „predeďovania“ je 
aj absencia vzájomného prepojenia týchto viacerých dedičských konaní vrátane spisov 
po poručiteľovi a zomretom dedičovi či zomretých dedičoch. Ak po poučení o prijatí 
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dedičstva dedí v konaní po poručiteľovi dedič zomrelého dediča (jeho syn), toto de
dičské rozhodnutie sa „nedostane“ do prípadného súdneho dedičského spisu po zo
mretom dedičovi, ktoré sa môže začať súbežne alebo neskôr. A tak v konaní po zomre-
lom dedičovi túto informáciu, že dedil jediný syn, ktorý neodmietol dedičstvo v konaní 
o dedičstve po starom otcovi, nemajú, a môže dediť (napr. v dodatočnom konaní) niekto 
úplne iný, napr. závetný dedič, či dedičia, ktorí sa ukázali zo šetrenia dedičského práva 
po zomretom dedičovi, čo sa aj bežne stáva. Nie je tak výnimkou, že dedičia zomretého 
dediča v dedičskom konaní po dedovi dedičstvo odmietnu a v dedičskom konaní po 
zomretom dedičovi o  tom nie je zmienka, a  tak tí istí dedičia, ktorí dediť odmietli, 
zrazu dedia, pričom sa tak vytvára úplne iný okruh dedičov – síce pre rôzne konania, 
ale odvíjajúc sa od toho istého právneho predchodcu.

Ďalším problémom je otázka sporného dedičského práva. Ak má notár poverenie 
konať a rozhodovať v určitej dedičskej veci po určitom jednom poručiteľovi, nemá zákon-
ný mandát na to, aby šetril dedičské právo inej osoby, hoci zomretého dediča po smrti po-
ručiteľa. Jednak v prípade právnej či skutkovej spornosti dedičského práva zomretého 
dediča súdnemu komisárovi neprislúcha konštatovať a „riešiť“ spor o dedičské právo 
v inom konaní, ako v konaní po poručiteľovi, v ktorom má poverenie súdu. Rovnako 
je to v prípade, ak nebohý dedič zanechal závet, listinu o vydedení, o ktorých platnosti 
je medzi jeho potenciálnymi dedičmi spor, pričom súdny komisár v konaní po poručite-
ľovi nemôže vyhodnocovať závet zomretého dediča, riešiť či odstraňovať spornosť, keďže 
nemá poverenie na konanie o dedičstve po zomrelom dedičovi.

Ďalší praktický problém je zákonná prekážka brániaca súdu (poverenému súdnemu 
komisárovi) v dedičskom konaní po poručiteľovi žiadať závet po zomretom dedičovi. 
Avšak, ak sa má prejednať dedičstvo po poručiteľovi priamo na žijúcich dedičov, ako ich 
má potom súd, resp. notár zistiť, keď nemá mandát na zistenie závetu? Zrejme nijako. 
Poverený súdny komisár totiž nemá poverenie na zisťovanie dedičov zomretého dediča. 
Toto potvrdenie či samotný závet mu môže poskytnúť len súdny komisár, ktorý toto povere-
nie konať v dedičskom konaní po zomretom dedičovi má. Ak by bolo dedičské konanie po 
zomretom dedičovi zastavené, teda dedičia po zomretom dedičovi o práve odmietnuť by 
vôbec neboli poučení a v spise by bola zmienka, že zomretý dedič zanechal závet, ako sa 
má súdny komisár prejednávajúci dedičstvo legálne dozvedieť relevantný okruh dedičov 
zomretého dediča, ak sa má na jednej strane podľa úpravy § 172 ods. 3 CMP prejednať 
dedičstvo po poručiteľovi priamo na nich, no na druhej strane súdny komisár nemá 
zákonný mandát týchto dedičov ani zisťovať a už vôbec nie poučiť?

Ak sa má prejednávať dedičstvo po poručiteľovi priamo na žijúcich dedičov po 
zomretom dedičovi, platí to aj v prípade, ak zomretý dedič nezanechal dedičov a má 
sa tento majetok, časť dedičstva vydať štátu ako odúmrť? Môže sa v konaní o dedičstve 
prejednať takto dedičstvo? A čo v prípade, ak by boli viacerí dedičia v konaní po poru
čiteľovi a jeden z neskôr zomretých dedičov by nemal dedičov? Môžu uzatvoriť dohodu 
dedičia po poručiteľovi na jednej strane a štát ako právny nástupca zomretého dediča na 
strane druhej? Zastávam názor, že opäť odpoviem nie.

A čo stane, ak je v dedičskom konaní po zomretom dedičovi nariadená likvidácia? 
Ustanovenie § 172 ods. 3 CMP ukladá aj v tomto prípade neprejednať časť dedičstva 
v dedičskom konaní po zomretom dedičovi, teda zahrnúť ho do likvidačnej podstaty 
alebo prejednať na žijúcich dedičov, ktorí dedičstvo neodmietli? To asi opäť nie.



DEDIČSKé PRÁVO V HMOTNOPRÁVNYCH A PROCESNOPRÁVNYCH SúVISLOSTIACH

46

No a nehovorím už ani o prípadoch, keď pre dedičské konanie po zomretom de
dičovi nie je založená právomoc slovenského súdu konať. Môžem napriek tomu pre
jednať dedičstvo na dedičov tohto zomretého dediča? Tu už odpoveď prenechám na 
každého čitateľa.

Pýtam sa teda, čo s tým? Bude sa naďalej „predeďovať“ majetok na žijúcich dedičov 
z uvedených pragmatických dôvodov, hoci, ako bolo načrtnuté, chýba zákonná báza?

5. Možné východiská rešpektovania zákonom zakotvenej delácie  
v dedičských konaniach

Podľa § 17 OZ procesnú subjektivitu nadobúda fyzická osoba narodením a stráca 
smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho. Túto spôsobilosť má aj počaté dieťa (nasciturus), 
ak sa narodí živé. Podľa §18 OZ procesná spôsobilosť je spôsobilosť samostatne konať 
pred súdom v rozsahu, v akom má spôsobilosť na právne úkony.

Uvedené rozlíšenie je zásadné. Mať právo dediť v rámci právnej spôsobilosti prislú
cha len dedičovi. Právo procesnými úkonmi nadobúdať práva dediča a na účet dediča 
v konaní o dedičstve z dôvodu smrti dediča má aj jeho právny nástupca, dedič zo
mretého dediča. Všetky procesné ustanovenia o možnostiach usporiadania dedičstva 
podľa § 203 CMP v súlade s ust. § 481 a nasl. OZ rovnako hovoria o dedičovi, nie 
o účastníkovi, ktorý môže nadobudnúť dedičstvo v súlade s § 460 OZ, keď jeho dedičs
ké právo je preukázané.

Toto silné prepojenie a až stotožnenie pojmov dedič a účastník je spôsobené vý
raznou ingerenciou štátu naplniť funkciu legitimity dedičského práva tým, že konanie 
o dedičstve je založené na zásade ex offo. Vyhodnotenie dedičského práva v dedičskom 
rozhodnutí je záväzné pre všetky ďalšie dedičské dodatočné konania.26 Jednoznačnosť 
a jedinečnosť posúdenia dedičského konania je zásadná pre všetky iné súdne konania, 
ktorých bol poručiteľ stranou sporu či účastníkom konania. Judikatúra, podľa ktorej 
v prípade smrti účastníka konania do procesných práv tejto osoby vstupujú jeho dedi
čia ako právni nástupcovia, je pomerne konzistentná a rozsiahla.27

26 KS Prešov Co/116/2013: „Konanie o novoobjavenom majetku na rozdiel od obnovy konania, 
neotvára vec už právoplatne skončenú, ale naopak, na výsledky pôvodného dedičského konania 
nadväzuje, vychádza z nich, ale v ničom do stavu nimi vytvoreného nezasahuje. V konaní 
o  dodatočnom prejedaní dedičstva teda nemožno meniť výsledky pôvodného dedičského 
konania, čo znamená, že účastníkmi dedičského konania pri prejednávaní novoobjaveného 
majetku po poručiteľovi musia byť len tí dedičia, ktorí nimi boli v pôvodnom dedičskom 
konaní.“

27 Napríklad uznesenie Najvyššieho súdu SR z 23. 5. 2012, sp. zn. 3 Cdo 84/2012
 13Co 465/9475 KS BB „Všetci právni nástupcovia zomretého dediča po smrti poručiteľa 

majú právo žiadať doručiť dedičské rozhodnutie po pôvodnom poručiteľovi a prípadne sa proti 
nemu odvolať. Nič na tom nemení ani možná totožnosť s ďalšími dedičmi poručiteľa. Rovnosť 
účastníkov v  konaní znamená, že v  prípade splynutia účastníkov ako dôsledok právneho 
nástupníctva treba vždy dať účastníkom možnosť upraviť si medzi sebou vzťahy inak, ak o veci 
bolo rozhodnuté ešte pred sukcesiou, ku ktorej došlo do právoplatnosti rozhodnutia, alebo keď 
sa o nej prejednávajúci orgán pred rozhodnutím nedozvedel.“
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Súd musí skúmať podmienky konania na strane účastníkov, najmä dedičov, kedy
koľvek, v  priebehu  dedičského konania. V  prípade, ak dedič ako účastník konania 
počas dedičského konania stratí procesnú subjektivitu v dôsledku jeho smrti, notár je 
povinný pokračovať v konaní s jeho dedičom, ide o prechod procesných práv na jeho 
dediča ako účastníka konania. Neznamená to, že sa namiesto dediča, ktorému svedčí 
delačný titul, stáva dedičom, pretože tomuto zomretému dedičovi chýba dedičský 
titul, ku dňu smrti poručiteľa bol a ostáva dedičom jeho právny predchodca, a toto 
určenie je nemenné.28 

Do vydania dedičského rozhodnutia, ktoré má síce „len“ deklaratórne účinky, av
šak spätne ku dňu smrti svedčí dedičovi „len“ dedičské právo (nárok na dedičstvo), 
ktoré síce má majetkovú povahu, ale nie je právo, ktoré by mohlo byť predmetom 
právnej dispozície, čo znamená, že nemôže byť ani predmetom prejednania na dedičov 
zomretého dediča.

Práve fakt, že štát ingeruje do dedičských vzťahov nutnosťou legitímneho konštato
vania, ktoré majetkové právo prechádza na legitímneho dediča, a to na základe súdne
ho rozhodnutia, len jeho vydaním môže byť zrejmé a záväzné pre ďalší prechod zdede
ných majetkových práv nadobudnutých dedičom, ktorý následne zomrel, na dedičov 
zomretého dediča. Hmotné dedičské právo predsa nepozná dedenie dedičského práva, 
ale pozná dedenie zdedených majetkových práv deklarovaných v dedičskom rozhodnutí.

Hoci sa v  českej judikatúre29 stretneme aj s názorom, že v dedičskom konaní je 
potrebné podiel zomretého dediča potvrdiť dedičom zomretého dediča, či v sloven
skej judikatúre30, že potvrdenie dedičstva do dedičstva po zomretom dedičovi nie je 

28 Podobný záver vyplýva z  rozhodnutia Najvyššieho súdu ČR, sp. zn. 21 Cdo 3233/2008: 
„Teprve pravomocné usnesení soudu o dědictví (srov. § 175q o. s. ř.) ve vztahu k dědici, a to i ve 
vztahu k dědici zemřelému (srov. § 460 obč.zák.), totiž deklaruje rozsah majetku, který tento 
dědic po zůstaviteli děděním nabyl. Jen takový postup umožní, aby následně, v řízení o dědictví 
po zemřelém dědici, bylo lze – jak výše vysvětleno - uzavřít dohodu o přenechání předluženého 
dědictví věřitelům či provést likvidací dědictví.“

29 Rozhodnutie Najvyššieho súdu ČR – 21 Cdo 4110/2014, 21Cdo 198/2010: „Nie je možné 
v uznesení o dedičstve potvrdiť nadobudnutie dedičstva dedičovi XZ, ktorý zomrel, ale vo výroku 
uznesenia o  dedičstve má byť uvedené, že sa potvrdzuje nadobudnutie dedičstva dedičom 
po XZ, ktorý zomrel... zdôvodňuje tým, že síce sú to deklaratórne rozhodnutia s  účinkami  
ex tunc, ale aj ingerenciou štátu a záujmu prejednať každé dedičstvo. Pokiaľ súd rozhodne, 
že sa potvrdzuje nadobudnutie dedičstva zomrelému dedičovi, potom postupuje v rozpore so 
zákonom, pretože v dobe vydania uznesenia už nemal zomrelý dedič spôsobilosť nadobúdať 
práva a povinnosti. I keď procesní nástupcovia nastupujú do konania na miesto zomrelého 
účastníka, vystupujú v konaní vlastným menom a tiež im z účasti na konaní vznikajú procesné 
práva a  povinnosti. Z  hľadiska hmotno-právneho vstupujú procesní nástupcovia zomrelého 
účastníka dedičského konania, ktorému svedčilo dedičské právo, do jeho dedičských nárokov.“

30 Rozhodnutie Najvyššieho súdu SR 4Cdo 130/2011 – zrušil rozhodnutie KS BA 13 CoD 
22/2010 vo výroku, ktorým a) rozhodol o všeobecnej cene daru dedičke 2/ a všeobecnej 
cene daru dedičke 3/, b) potvrdil nadobudnutie dedičstva dedičkám 1/ a 3/ a c) potvrdil, 
čo z  dedičstva po poručiteľke patrí do dedičstva po dedičovi. KS uviedol, že dedičské 
konanie a usporiadanie dedičstva po nebohom dedičovi je samostatné konanie, v ktorom 
súd usporiada i podiel nebohého dediča, ktorý mu patrí ako dedičstvo po poručiteľke.
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možné, delačný princíp s univerzálnou sukcesiou legitímny právny základ týmto zá-
verom nedáva.

Je vyjadrením delačného princípu, že po poručiteľovi môže dedičstvo nadobudnúť 
len dedič poručiteľa, ktorému svedčí dedičský titul a dedičstvo neodmietol. Je vyjad
rením univerzálnej sukcesie, že keďže zákonný dedič prežil poručiteľa a dedičstvo sa 
nadobúda dňom smrti poručiteľa, patrí do dedičstva po zomretom dedičovi všetok 
majetok, ktorý nadobudol ako dedičstvo po poručiteľovi. Z dôvodu ingerencie štátu 
do ústavou a zákonom chránených dedičských práv aj z dôvodu právnej istoty a jas
nosti vlastníckych a iných právnych vzťahov je potreba konkretizovania majetkových 
práv, ktoré patria do dedičstva po poručiteľovi bez ohľadu na to, či je to pôvodné alebo 
dodatočné konanie.31 

Na to, aby majetok poručiteľa nadobudli dedičia zomrelého dediča, sú potrebné 
dve konania, a  to najskôr dedičské konanie po poručiteľovi, v ktorom tento maje-
tok nadobudne dedič, a potom dedičské konanie po dedičovi, v ktorom jeho majetok 
vrátane toho nadobudnutého dedičstva od poručiteľa nadobudnú dedičia zomretého 
dediča. Právne účinky rozhodnutia o dedičstve po poručiteľovi, ktorým dedič nado
budol majetok patriaci do dedičstva, pôsobia spätne ku dňu úmrtia poručiteľa, i keď 
o tom bude rozhodnuté až po jeho smrti. Súd, ktorý rieši dedičstvo po zomretom dedi
čovi, musí pri posudzovaní rozsahu tohto majetku vychádzať z právoplatného rozhod
nutia vo veci dedičstva po poručiteľovi. Ak súd, na ktorom sa vedie dedičské konanie 
po poručiteľovi, už právoplatne rozhodol o dedičstve, je vyriešená otázka, čo z majetku 
po poručiteľovi patrí do dedičstva po zomrelom dedičovi (ten majetok, ktorý nadobudol 
zomrelý dedič dedičstvom po poručiteľovi).

Ak však súd doteraz nerozhodol, je to dôvod na prerušenie konania podľa § 162 CSP 
[§ 109 ods. 2 písm. c) OSP], lebo prebieha konanie, v ktorom je riešená zásadná otázka, 
ktorá môže mať význam pre rozhodnutie súdu. V dedičskom konaní po zomrelom dedi-
čovi bude súd pokračovať až po právoplatnosti uznesenia o dedičstve po poručiteľovi.32

Žiadne zákonné ustanovenie (Občianskeho zákonníka, katastrálneho zákona...) 
nebráni, aby súd svojím výrokom deklaroval, že určitý majetok v rámci dedičského 
konania patrí nebohému dedičovi (či do dedičstva po tomto zomretom dedičovi), kto
rého dedičské právo bolo právoplatne posúdené v pôvodnom dedičskom konaní, hoci 
už v čase (dodatočného) konania o dedičstve dedič zomrel. Následne v dedičskom ko
naní po zomretom dedičovi nadobudne už jeho dedič svoj dedičský podiel (výlučne 
či súčasne aj z majetku patriaceho do dedičstva po poručiteľovi). „Preskočenie“ tohto 

31 Městský soud v  Praze, 24Co 308/97, (AN 3/1998 s.  73): „Nejde rozhodne o  to, že by do 
dedičstva po zomretom dedičovi patril len abstraktný a  neocenený nárok na dedičstvo po 
poručiteľovi a že nadobudnutie dedičstva po poručiteľovi bude priamo v dedičskom konaní 
po poručiteľovi potvrdené príslušnému dedičovi zomrelého dediča. Po poručiteľovi môžu totiž 
dedičstvo nadobudnúť priamo len jej dedičia a nie dedičia dedičov.“

32 Uznesenie úS III. úS 215/201711: „Okresný súd postupoval správne, keď dodatočne 
prejednaný majetok po otcovi piatich priamych dedičov (jeho dcér) vydal do dedičstva po 
nich s nutnosťou uskutočnenia tzv. dodatočného dedičského konania. Za daného skutkového 
stavu totiž súd nemohol potvrdiť nadobudnutie dedičstva ich právnym nástupcom uvedeným 
v napadnutom rozhodnutí.“
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dediča by bolo v rozpore s ust. § 460 OZ aj so všetkými princípmi, na ktorých stojí de
dičská sukcesia. Konštatovanie, že majetok patrí do dedičstva po zomretom dedičovi, 
je bežné aj v rámci konania o usporiadanie BSM v prípade, keď po smrti poručiteľa 
zomrie aj pozostalá manželka. Polovicu usporiadaného majetku z BSM nenadobúdajú 
dedičia nebohej pozostalej manželky, ale patrí do dedičstva po nej. Ďalším argumen
tom je, že v konaní o určenie, že vec patrí vlastníkovi (navrhovateľovi), ktorý následne 
zomrie, jeho smrť nie je dôvodom, aby súd určil, že majetok patrí jeho dedičom, ale 
určí, že patrí do dedičstva po ňom. Takéto výroky sú teda bežné v SR, no nie v praxi 
slovenských dedičských konaní, no v ČR je to bežný výrok dedičského rozhodnutia.

Argumentom na neprejednávanie do dedičstva po zomretom dedičovi nie je ani 
nemožnosť zapísať majetok na nebohého do evidencie katastra nehnuteľností, keďže 
výrok, či už deklaratórny alebo konštitutívny, určuje tento vzťah k určitému dátumu, 
k obdobiu, a v prípade dedenia je to k dátumu smrti poručiteľa. Práve zachovanie kon
tinuity histórie zápisu vlastníkov v katastri má byť tým jedným z dôvodov, prečo by 
mali byť tieto prechody vlastníckych práv v súlade s rešpektovaním zákonných zásad 
nadobúdania majetku vrátane dedenia.

Ak sa teda budeme držať ustanovenia § 460 OZ, v ktorého zmysle sa dedičstvo nado-
búda smrťou poručiteľa, argumentujúc ako už bolo uvedené, potom skutočne v dodatoč-
ných konaniach má súd potvrdzovať, že majetok po tom istom poručiteľovi nadobú-
da dedič alebo dedičia, určení v pôvodnom konaní za dedičov.

Preto si ako praktizujúci súdny komisár dovolím povedať, že v týchto načrtnutých 
prípadoch má zmysel odkázať príslušnú časť do dedičstva po nebohom dedičovi a ko
nať s jeho dedičmi „len“ ako s účastníkmi konania.

Zdá sa, že je to jediný legitímny spôsob, keď jednáme s právnymi nástupcami zo
mretého dediča a dedičský podiel zomretého dediča potvrdíme do dedičstva po zo
mrelom dedičovi a jeho dedičia ho (spolu s ostatným majetkom) nadobudnú v dedičs
kom konaní po ňom. Samozrejme, že by bolo efektívnejšie „vyriešiť“ prejednanie de
dičstva v jednom dedičskom konaní na žijúcich, preukázaných dedičov, aj zomretých 
dedičov. Bez zmeny právnej úpravy by to však byť nemalo.

Asi sa nejaví ako najsprávnejšia cesta rekodifikovať nosné ustanovenie § 460 OZ 
či vytvárať nejaké nové dedičské skupiny typu „dedič zomretého dediča“. Na druhej 
strane, ak sa v procese majú riešiť úkony smerujúce k legitímnemu zrýchleniu konania 
o dedičstve, skúsme hľadať zmenu tam. Možností je určite niekoľko. Napríklad širšie 
modifikovať poverenie pre súdneho komisára – na konanie po poručiteľovi, ale aj na 
konanie prípadných dedičov.

Mojím zámerom vôbec nebolo kritizovať bez pochýb správny úmysel predklada
teľa procesného kódexu – zrýchliť dedičské konanie, no pri zistení týchto zákonných 
absencií a prekážok a následne aj možných následkov a dosahov prejednávania dedičs
tiev na žijúcich dedičov zomretého dediča bolo mojou snahou ich aspoň pomenovať.
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Abstrakt: Zákonné dedenie je nevyhnutnou súčasťou väčšiny právnych poriadkov. 
Napriek maximálnej snahe rešpektovať autonómiu vôle poručiteľa, zákonodarca ne
môže rezignovať na stanovenie zákonných dedičských skupín pre tie prípady, v kto
rých poručiteľ závet nezanechá. Aké osoby však majú byť dedičmi a  ako majú byť 
dedičia rozdelení do jednotlivých dedičských skupín? Nech je rozdelenie dedičov aké
koľvek, vždy bude prinášať rôzne teoretické i aplikačné problémy. Cieľom príspevku je 
nielen zamerať sa na niektoré z vybraných problémov zákonných dedičských skupín 
slovenského právneho poriadku, ale i poukázať na nevyhnutné zmeny de lege ferenda. 
Kľúčové slová: dedič, dedičské skupiny, zákonné dedenie, zákonný dedič

Abstract: Intestate succession is an essential part of most legal systems. Despite the 
best efforts to respect the autonomy of the testator’s will, the legislator cannot resign 
from the establishment of legal succession groups for those cases in which the testator 
does not leave a testament. But what persons should be intestate heirs and how should 
heirs be divided into intestate groups? Whatever the division of the heirs will be, it 
will always bring various theoretical and application problems. The aim of the paper 
is not only to focus on some of the selected problems of intestate succession groups in 
Slovakia, but also to point out the necessary changes de lege ferenda. 
Key words: heir, order of intestate succession, intestate succession, intestate heir

Úvod

Autonómia vôle, pretavená okrem iných do testovacej slobody, je základným prin
cípom (nielen) slovenského dedičského práva, ktorého prejavom je rozhodnutie poru
čiteľa o osude svojho majetku mortis causa. Na jednej strane je absolútna voľnosť po
ručiteľa zákonodarcom limitovaná (napr. inštitútom tzv. neopomenuteľných dedičov), 
avšak na strane druhej jej implicitným prejavom môže byť aj rozhodnutie poručiteľa 
neustanoviť svojich právnych nástupcov prejavom vôle, za predpokladu stotožnenia sa 
poručiteľa s okruhom dedičov povolávaných dediť na základe zákona.

Zákonná dedičská postupnosť je súčasťou právnych poriadkov nielen kontinentál
neho právneho systému od čias rímskeho práva tak na účely tichého súhlasu poruči
teľa s potenciálnymi zákonnými dedičmi, no predovšetkým pre tie situácie, v ktorých 
poručiteľ jednoducho nezanechal testament (nestihol, nemohol či nevedel o možnosti 

33 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 registračným č. 1/0610/21 s dobou riešenia v rokoch 2021 až 2023.
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závet zriadiť), ako aj ďalšie eventuality (poručiteľ v závete nepojednal o celom svojom 
majetku a pod.). 

Slovenský právny poriadok nie je výnimkou. Napriek neexistencii štatistických 
údajov o pomere ukončených konaní o dedičstve, v ktorých bolo dedičstvo prejedna
né podľa závetu a podľa zákona, prípadne v ich kombinácii, je zaiste možné všeobecne 
formulovať presvedčenie, že nateraz je to stále zákonná dedičská postupnosť, ktorá je 
väčšinovým dedičským titulom.

Cieľom zákonodarcu preto má byť zaradenie jednotlivých osôb do zákonných 
dedičských skupín tak, ako by bolo možné očakávať, že by bol rozhodol i  samotný 
poručiteľ. Uvedené, samozrejme, neplatí všeobecne a zároveň z pohľadu realizácie je 
takmer nemožné. 

Nasledujúce riadky sa preto zamerajú na vybrané teoretickoaplikačné nedostatky 
či problémy vyplývajúce z aktuálnej právnej úpravy zákonnej dedičskej postupnosti 
s cieľom určiť tie osoby, ktoré by i  z pohľadu de lege ferenda mali patriť do okruhu 
dedičov zaradených do jednotlivých zákonných dedičských skupín tak, aby zákonné 
dedenie bolo možné považovať za adekvátnu náhradu testamentárneho dedenia. 

1. Teoretické problémy zákonných dedičských skupín

Teoretické problémy súvisiace so zákonnými dedičskými skupinami je možné fak
ticky koncentrovať do jedinej výskumnej hypotézy formulovateľnej otázkou: „Ktoré 
osoby a v akom poradí majú byť zaradené do okruhu dedičov poručiteľa ab intestato?“

„Zákonných dedičov vyberá zákon z osôb, ktoré sú v príbuzenskom a manželskom 
pomere k poručiteľovi, vychádzajúc z predpokladu, že každý zanechá svoj majetok radšej 
príbuzným (a z tých predovšetkým bližším), ako osobám cudzím.“34

Napriek už akejsi historickosti uvedeného citátu je s ním možné neustále súhlasiť. 
Cieľom zákonodarcu má byť určenie za dedičov takých osôb a v takom poradí, ktoré 
by najviac reflektovali skutočnú vôľu poručiteľa, resp. jeho osobné vzťahy. I z uvedené
ho dôvodu na otázku určenia osôb a ich poradia v zákonných dedičských skupinách 
úzko nadväzujú mnohé ďalšie otázky týkajúce sa napr. stanovenia veľkosti podielov 
v  jednotlivých skupinách, rôznych spôsobov nadobúdania dedičstva, či iné, ktorých 
riešenie však vzhľadom na rozsiahlosť problematiky nie je cieľom tohto príspevku a sú 
spracúvané len v nevyhnutnom rozsahu. 

Z metodologického hľadiska by bolo vhodné výskum stanovenej hypotézy založiť 
na viacerých metódach a taktiež na výskume prelínajúcom sa viacerými, i mimopráv
nymi odvetviami. Ak má byť cieľom zákonodarcu ustanoviť zákonnými dedičmi tie 
osoby, ktoré je možné považovať za „najbližšie“ k poručiteľovi, úlohou zákonodarcu je 
v týchto prípadoch nájsť tieto osoby a usporiadať ich v dedičských skupinách. Redis
tribúcia majetku poručiteľa v tých prípadoch, keď poručiteľ sám nerozhodol o preroz
delení ním zanechaného majetku tým osobám, o ktorých sa zákonodarca domnieva, 
že by poručiteľov majetok mali nadobudnúť, by mala byť spravodlivou a založenou na 
skúsenostiach (nech sú dôvody ustanovenia dedičov už akékoľvek – príbuzenské vzťa

34 LUBY, Š. Základy všeobecného súkromného práva. 3. vyd. pôvodného diela. Šamorín : 
Heuréka, 2002, s. 255.
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hy, láska, spolupatričnosť, ekonomická spôsobilosť, odkázanosť na výživu poručiteľa, 
prejavovanie záujmu o poručiteľa, ďalšie rozvíjanie majetku a pod.). Je však uvedené 
rozdelenie dedičov vôbec možné? Najefektívnejším z pohľadu stanovenia dedičských 
skupín de lege ferenda by bola analýza vybraných sociálnoekonomických aspektov, 
zohľadnenie všeobecných rodinných väzieb, vývoja spoločnosti a najmä praktických 
skúseností založených na štatistických zisťovaniach či skúsenostiach vyplývajúcich 
z aplikačnej praxe. Vzhľadom na absenciu akýchkoľvek sociologických, ekonomických 
či iných štatistík v agregovanej podobe, ktoré by zjednodušovali usporiadanie dedi
čov do jednotlivých zákonných dedičských skupín, nie je možné metódy vychádza
júce z reálnych skúseností aplikovať, keďže detailný výskum jednotlivých prípadov by 
vzhľadom na jeho časovú i ekonomickú náročnosť nepriniesol želané výsledky. 

Z metód, ktoré sú z pohľadu právnej vedy pre určenie osôb, ktoré majú byť zákon
nými dedičmi, relatívne dostupné, resp. dovolíme si tvrdiť, jediné možné, je, okrem 
štandardných interpretačných metód, použitie komparácie. Pri hľadaní odpovede na 
teoretický problém, t. j. aké osoby a v akom poradí zaradiť do jednotlivých dedičských 
skupín, je tak jediným možným východiskom použitie komparatívnej metódy. Tá, sa
mozrejme, nemôže ponúknuť jednoznačné, definitívne či jediné správne odpovede, 
no môže slúžiť ako inšpirácia. Z už uvedených dôvodov preto zákonodarcovi pri sta
novovaní jednotlivých zákonných dedičských skupín de lege ferenda neostáva iné, než 
kategorizáciu založiť na horizontálnom a vertikálnom komparatívnom prístupe ako 
potenciálnom zdroji inšpirácie, avšak zohľadňujúc zrejmé aktuálne celospoločenské 
vývojové tendencie „osobného“ života. Napriek skutočnosti, že ide o veľmi citlivú a sú
kromnú sféru každého jednotlivca, ktorej regulácia zákonodarcom môže pôsobiť príliš 
paternalisticky, akékoľvek nedostatky právnej úpravy, ktorým sa zaiste nie je možné 
vyhnúť, nemusia mať de facto zásadné dôsledky pre práva jednotlivca, keďže sa im, 
vzhľadom na preferenciu závetného dedenia v súlade s autonómiou vôle, možno úplne 
(s čiastočnými limitmi napr. v podobe neopomenuteľných dedičov) vyhnúť. 

1.1 Vertikálny komparatívny prístup

Prima facie sa použitie vertikálnej komparácie môže javiť ako redundantné vzhľa
dom na diametrálnu odlišnosť života v rímskej, uhorskej a socialistickej spoločnosti 
v porovnaní so spoločnosťou v demokratickom zriadení 21. storočia. Potrebné je však 
mať na zreteli skutočnosť, že i súčasné moderné civilné kódexy vychádzajú z rímsko
právnej tradície a taktiež vzhľadom na pretrvávanie a osvedčenie sa niektorých špe
cifík socialistickej právnej úpravy do dnešných dní (napr. tzv. spolužijúca osoba), je 
v záujme právnej kontinuity zohľadňovať i takýto komparatívny prístup. 

Rímske právo. Vocatio ab intestato (povolávanie zákonných dedičov) rozoznávalo 
už rímske právo, ktoré počas vývoja prešlo mnohými zmenami súvisiacimi predovšet
kým so zmenami v samotnej rímskej spoločnosti. V sukcesii ab intestato sa tak na
miesto agnátskeho (mocenskoprávneho) princípu postupne presadil princíp kognát
sky (pokrvný). Zákon XII. tabúľ uprednostňoval ešte princíp agnátsky, pričom v prvej 
triede povolával dediť sui heredes, t. j. všetkých fillifamilias podriadených otcovskej 
alebo manželskej moci, ktorí sa smrťou poručiteľa stali sui iuris (svojprávnymi) a spo
ločne vytvárali consortium [nerozdielne spoločenstvo, pričom každý z dedičov mohol 
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požadovať jeho rozdelenie (actio familiae erciscundae)]. V druhej triede dedičov bol 
povolávaný proximus agnatus (najbližší agnáti –brat, synovec, ktorí dedili len per ca
pita) a v tretej triede gentiles (príslušníci rodu).35 Prétorské právo rozšírilo okruh de
dičov v prospech kognátov (najmä emancipovaných synov a dcéry), zaviedlo successio 
ordinum (podľa tried) a graduum (stupňov) v takmer dnešnom ponímaní vrátane de
denia in capita (rovným dielom) a in stirpes (dedičská reprezentácia). Dedičov rozde
lilo na štyri triedy: a) unde liberi (deti); b) unde legitimi (povolávaní civilným právom, 
t. j. proximus agnatus; sui heredes dedili ako liberi a gentiles medzičasom vymizli); 
c) unde cognati (matka a ďalší boční príbuzní až do 7. stupňa – vnuci bratrancov a ses
terníc); d) unde vir et uxor (manželka mala len požívacie právo (sine re). Komplexnou 
premenou prešla intestátna sukcesia na základe justiniánskych noviel, preferujúcich 
kognátsky princíp, rozdeľujúc dedičov na štyri triedy.36 Novely neupravovali práva po
zostalého manžela, preto sa usudzuje ponechanie prétorského režimu unde vir et uxor 
ako piatej dedičskej triedy.37 

Uhorské právo a zákonné dedenie taktiež prešlo viacerými vývojovými štádiami. 
Ak sa zameriame len na posledné obdobie, t. j. obdobie pred rokom 1950, keď sa na 
území Slovenska uhorské právo uplatňovalo, je možné konštatovať, že sa rozlišovalo 
medzi pokrvným príbuzenstvom, manželskými a nemanželskými potomkami, pričom 
sa však umožňovala dodatočná legitimizácia. Majetok sa rozlišoval na majetok nado
budnutý (uplatňoval sa parentelný princíp) a majetok vetvový, ktorý sa dedil in lineam. 
Zákonné dedenie tak bolo kombináciou dedenia v dedičských skupinách a vetvového 
dedenia, ak poručiteľ nezanechal potomkov.38

Zákon č. 141/1950 Zb. Občiansky zákonník (ďalej aj „zákon č. 141/1950 Zb.“). 
V porovnaní s predchádzajúcim obdobím došlo prijatím prvého civilného kódexu na 
našom území k  zjednodušeniu zákonnej dedičskej postupnosti, avšak zároveň k  vý
znamnej redukcii povolávaných dedičov, čo mohlo zvyšovať pravdepodobnosť prepad
nutia dedičstva štátu vo forme odúmrti, čo bolo v súlade s cieľmi zákonodarcu: „Okruh 
zákonných dedičov bol preto – na rozdiel od práva dosiaľ platného – obmedzený na osoby, 
u ktorých je možné predpokladať blízky rodinný vzťah k poručiteľovi a taktiež aj pracovný 
vzťah k jeho majetku, odôvodňujúci jeho nadobudnutie.“39 Rozdelenie dedičov je založené 
na parentálnej postupnosti (v právnom zmysle) doplnenej o princíp reprezentácie.
35 Až do práva prétorského sa neuplatňoval princíp sukcesívnej delácie medzi triedami ani 

stupňami, t. j. ak nededil povolaný dedič v  príslušnej triede a  stupni, dedičstvo sa stalo 
odúmrťou. Pozri: BONFANTE, P. Instituce římského práva. 9. vyd., preložil Vážný, J. Brno : 
ČS. A. S. Právník, 1932, s. 661.

36 Novela 118 z roku 543 a Novela 127 z roku 548; pozri tabuľku.
37 Chudobnej vdove (bez majetku a  vena) justiniánske novely priznali nárok na štvrtinu 

manželovho majetku (najviac 100 libier zlata), pri viac než troch deťoch nárok vo výške 
podielu dieťaťa; pri vlastných deťoch len ususfructus. Pozri: BONFANTE, P. Instituce 
římského práva. 9. vyd., preložil Vážný, J., Brno : ČS. A. S. Právník, 1932, s. 671; REBRO, K., 
In REBRO, K., BLAHO, P. Rímske právo. 4. preprac. a dopl. vyd., Bratislava : Iura Edition, 
2010, s. 456

38 LUBY, Š. Základy všeobecného súkromného práva. 3. vyd. pôvodného diela. Šamorín : 
Heuréka, 2002, s. 255 a nasl. 

39 Dôvodová správa k zákonu č. 141/1950 Zb. Občiansky zákonník.
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Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení k 1. aprílu 1964, teda v pr
vom dni jeho účinnosti, ešte väčšmi obmedzil okruh zákonných dedičov poručiteľa, 
keď boli z neho vyňatí starí rodičia poručiteľa, čím došlo k častejšiemu uplatňovaniu 
nadobudnutia dedičstva štátom odúmrťou. Okruh zákonných dedičov bol založený 
taktiež na parentálnej postupnosti doplnenej o princíp reprezentácie. Zároveň došlo 
k presunu súrodencov do tretej dedičskej skupiny, tak ako je to i v súčasnom znení 
Občianskeho zákonníka. 

Rímske právo40 Uhorské právo41 141/1950 Zb.42 40/1964 Zb. 
k 1. 4. 196443

I. descendenti 
[potomkovia]

potomci a vdovské 
práva

manžel a deti (resp. 
potomci)

manžel a deti (resp. 
potomci)

II. ascendenti in 
lineam a germani 
(deti) [rodičia 
a plnorodní 
súrodenci] 

Manžel (majetok 
nadobudnutý) 
a predkovia a boční 
príbuzní (vetvový 
majetok)

manžel, rodičia 
(súrodenci, ak ich 
niet, starí rodičia) 
a spolužijúce osoby

manžel, rodičia 
a spolužijúce osoby

III. consanguinei 
s uterini (deti) 
[polorodní 
súrodenci] 

Celý majetok 
predkovia a boční 
príbuzní

 súrodenci 
a spolužijúce osoby

IV. ďalší kognáti 
[pokrvní príbuzní]

 

40414243

1.2 Horizontálny komparatívny prístup

Právna úprava zákonných dedičských skupín jednotlivých krajín je v mnohom po
dobná, avšak zároveň má i mnohé odlišnosti, či už vo vzťahu k zaradeniu jednotlivých 
dedičov do tried alebo vo vzťahu k ich podielom a pod. Nasledujúci text je zameraný 
na právnu úpravu Českej republiky, právna úprava ďalších krajín je spracovaná v pre
hľadnej tabuľke. 

Česká republika. Zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník (ďalej aj „zákon 
č. 89/2012 Sb.“) je vzhľadom na historickospoločenské konotácie oprávnene pertrak
tovaný ako častý vzor inšpirácie pre právnu úpravu de lege ferenda. Vo vzťahu k zákon
ným dedičským skupinám, na rozdiel od pôvodného znenia (spoločného) Občianske
ho zákonníka, rozdelil jednotlivých dedičov na šesť tried a zároveň rozšíril pôvodný 
okruh dedičov. V piatej dedičskej skupine o prarodičov rodičov poručiteľa (teda pra
babku a pradeda), pri ktorých bol v piatej dedičskej skupine zavedený princíp dedenia 
in lineam. Do šiestej dedičskej skupiny boli presunuté z pôvodnej štvrtej dedičskej sku
piny deti prarodičov poručiteľa (strýkovia a tety), v ktorej zároveň per capita dedia deti 
detí súrodencov poručiteľa (prasynovci a pranetere). V prípade, ak nededí niektoré 

40 Rozdelenie jednotlivých dedičov na triedy v znení tzv. justiniánskych noviel.
41 V znení pred rokom 1950.
42 Ustanovenie § 526 až § 530 zákona č. 141/1950 Zb. Občiansky zákonník.
43 Ustanovenie § 473 až § 475 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník (v znení k 1. 4. 1964).
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z detí prarodičov poručiteľa, na základe ius representationis dedia jeho deti (bratranci 
a sesternice poručiteľa), ktorými sa zároveň dedičská postupnosť ukončuje.44454647484950 

Trieda45 CZ46 AT47 DE48 FR49 HU50 PL51

I. deti (potom
ci) a manžel

deti (po
tomci)

deti (po
tomci) 
a manžel

deti (po
tomci)

deti (po
tomci) 
a manžel 

deti (po
tomci) 
a manžel 

II. manžel, rodi
čia, spoluži
júce osoby

rodičia 
(potomci)

rodičia 
(súrodenci) 
a manžel

rodičia 
a súrodenci 
(potomci)

manžel, 
rodičia 
(potomci, 
ak nededí 
manžel)

manžel, ro
dičia (súro
denci a ich 
potomci)

III. súrodenci 
(synovci 
a netere), 
spolužijúce 
osoby

starí rodičia 
(potomci)

starí rodičia 
(potomci) 
a manžel

predkovia 
(vetvenie)

starí rodičia 
(potomci)

súrodenci 
(potomci) 
a manžel

IV. starí rodičia prastarí 
rodičia

prastarí 
rodičia 
(potomci)

ďalší 
poboční 
príbuzní 
(potomci) 
(vetvenie)

prastarí 
rodičia 
(potomci)

starí rodičia 
(potomci)

V. prastarí ro
dičia 

druh / 
družka 
(legáti)

vzdialení 
predkovia 
(potomci)

vzdialení 
predkovia

deti manže
la poručiteľa 
 nevlastné 
deti

VI. Prasynovci 
a prantere 
a strýkovia 
a tety (brat
ranci, sester
nice)

44 V zátvorke je uvedený dedič, ktorý nastupuje v uvedenej dedičskej skupine v prípade skoršej 
smrti predka uvedeného pred zátvorkou na základe princípu dedičskej reprezentácie.

45 Ustanovenie § 1633 až § 1641 zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
46 Ustanovenie § 731 až § 741 Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch. I keď ABGB formálne 

neobsahuje piatu dedičskú skupinu, za túto možno teoreticky považovať ustanovenie § 748, 
ktoré povoláva, pred pripadnutím dedičstva štátu, dediť spolužijúceho partnera, t. j. part
nera poručiteľa (neregistrovaného), ak žili v  spoločnej domácnosti po dobu troch rokov 
predchádzajúcich smrti poručiteľa, resp. ak partnera niet, dedičstvo nadobudnú legáti, ak 
boli ustanovení podľa ust. § 749 ABGB.

47 Článok 1924 až čl. 1930 BGB.
48 Článok 734 a nasl. Code Civil
49 Ustanovenie § 7:55 až § 7:66 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről.
50 Článok 931 až čl. 940 PL Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 Kodeks cywilny.
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1.3 Závery k prvej časti

Na základe horizontálneho i vertikálneho komparovania by bolo možné formulo
vať viacero záverov o tom, ako sa v jednotlivých obdobiach či jednotlivých krajinách 
normotvorca vyrovnal s úlohou stanoviť okruh zákonných dedičov, aby ho bolo mož
né považovať za najväčšmi spravodlivý a  reflektujúci reálne osobné či ďalšie vzťahy 
poručiteľa k osobám jemu blízkym.

Vo všeobecnosti však možno prijať záver, že uvedené prístupy môžu poslúžiť  
de lege ferenda ako inšpirácia pri parciálnych problematikách (na mnohé z nich pouka
zujeme v ďalšom texte), no zároveň žiadna z nich nie je akceptovateľná ako komplexné 
riešenie, ktoré by vyhovovalo súčasnému stavu spoločnosti a zároveň bolo založené na 
doterajšej právnej tradícii reflektujúcej vývoj na našom území.

2. Aplikačné problémy zákonných dedičských skupín

Aplikačné problémy zákonných dedičských skupín spôsobené ich usporiadaním či 
okruhom osôb, ktoré sú v nich zahrnuté, je možné vnímať v dvoch rovinách, z ktorých 
však len jedna je vedecky relevantná.

Prvou z  rovín je subjektívne vnímanie založené na citových väzbách potenciál
nych dedičov či osôb v rodinnom alebo inom obdobnom vzťahu k poručiteľovi, ktoré 
pociťujú ako nespravodlivé, že sa vzhľadom na absenciu testamentu poručiteľa nestali 
podľa pravidiel zákonného dedenia jeho právnymi nástupcami. Uvedené by mohlo byť 
spredmetnené v sporoch o dedičské právo podľa ustanovenia § 192 a nasl. CMP. Avšak, 
ak rozhodnutie sporu o dedičskom práve závisí iba od právneho posúdenia skutočnos
tí, ktoré medzi účastníkmi nie sú sporné (napr. určenie príbuzenského vzťahu), súd 
uznesením rozhodne, s ktorým účastníkom bude ďalej konať a ktorému účastníkovi 
účasť v konaní o dedičstve ukončuje. Občiansky zákonník tak, vzhľadom na kogent
nosť právnej úpravy vymedzujúcej okruh zákonných dedičov, nevytvára priestor na 
spory, ktoré by boli založené na spochybňovaní poradia dedičov či okruhu osôb, ktoré 
majú byť dedičmi, pokiaľ tu nejestvuje spor o skutkových otázkach (napr. v prípadoch 
spolužijúcej osoby). Nie je preto významné a štatisticky verifikovateľné či inými vedec
kými metódami skúmateľné, do akej miery, resp. akým spôsobom by mali byť zákonné 
dedičské skupiny modifikované de lege ferenda práve z týchto subjektívnych dôvodov 
na strane „nededičov“ poručiteľa.

Druhá rovina aplikačných problémov je spôsobená výlučne interpretáciou jednot
livých ustanovení Občianskeho zákonníka, a teda toho, ktoré osoby možno považo
vať za zákonných dedičov v jednotlivých dedičských skupinách, prípadne, aké je ich 
vzájomné poradie či podiel nadobudnutého dedičstva. V tomto zmysle je na základe 
analýzy zákonných ustanovení, súvisiacej judikatúry a  odbornej literatúry potrebné 
konštatovať, že súčasná právna úprava neprináša zásadné právne otázky (až na nepa
trné výnimky) týkajúce sa pochybností o správnosti interpretácií ustanovení § 473 až  
§ 475a Občianskeho zákonníka.

V nasledujúcich častiach sa preto príspevok zameria na jednotlivé zákonné dedič
ské skupiny, tak ako sú vymedzené v súčasnom znení slovenského Občianskeho zá
konníka, poukazujúc na niektoré interpretačné ťažkosti pretrvávajúce aj v súčasnosti,  
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no predovšetkým na otázky, ktoré súvisia s vývojom spoločnosti ako takej a ktoré bude 
potrebné reflektovať v rámci rekodifikácie súkromného práva. Stanovenie zákonných 
dedičských skupín nie je možné vnímať izolovane nielen zo sociologického pohľadu, 
ale ani z pohľadu právneho, keďže má presahy i na ďalšie aspekty dedičského práva, 
ako napr. na úroveň testamentárnej preferencie, neopomenuteľných dedičov, kolácie 
a mnohé ďalšie, ktorým však nie je možné venovať v tomto príspevku priestor, preto 
od pridružených otázok abstrahuje. 

2.1 Prvá dedičská skupina

V prvej skupine dedia poručiteľove deti a  manžel, každý z  nich rovnakým dielom.Ak 
nededí niektoré dieťa, nadobúdajú jeho dedičský podiel rovnakým dielom jeho deti. Ak 
nededia ani tieto deti alebo niektoré z nich, dedia rovnakým dielom ich potomci.

Ustanovenie § 473 Občianskeho zákonníka

V prvej dedičskej skupine zákonodarca priznáva zákonný dedičský titul členom 
nukleárnej rodiny poručiteľa, t. j. manželovi poručiteľa a  jeho deťom, resp. ďalším 
descendentom v priamom rade bez obmedzenia stupňa na princípe dedičskej repre
zentácie, ak nededí ich predok, a  to bez ohľadu na dôvod (smrť pred poručiteľom, 
odmietnutie dedičstva či vydedenie). Popri dedení podľa kmeňov (in stirpes) sa uplat
ňuje dedenie podľa hláv (in capita), t. j. rovným dielom pre všetkých dedičov (vrátane 
manžela poručiteľa). Uvoľnený dedičský podiel (v prípade, ak nededí niektoré z detí 
poručiteľa a ani jeho potomkovia) prirastá ostatným dedičom na základe princípu ak
rescencie. Potomkovia poručiteľa, nie však manžel poručiteľa, sú zároveň tzv. neopo
menuteľnými dedičmi v zmysle ustanovenia § 479 Občianskeho zákonníka.

Znenie ustanovenia § 473 Občianskeho zákonníka nespôsobuje žiadne zásadné 
interpretačné problémy. Vo všetkých pozorovaných právnych poriadkoch je prvá de
dičská skupina formulovaná z pohľadu potomkov identicky. Od čias rímskeho práva 
(po presadení preferencie kognátskeho príbuzenstva) to boli práve deti poručiteľa, 
resp. ďalší priami descendenti, ktorí sa stávali ab intestato dedičmi poručiteľa v pr
vom rade. Rozdielny prístup však možno pozorovať pri právach pozostalého manžela, 
ktorého právne poriadky zaraďujú do rôznych dedičských skupín, limitujú jeho spô
sobilosť dediť samostatne taktiež zaradením do rôznych dedičských skupín, prípadne 
špecificky stanovujú výšku dedičského podielu, upravujú ususfructus k nehnuteľnosti 
obývanej s poručiteľom a hnuteľnému majetku a podobne.

Praktické problémy tak môžu byť spájané výlučne s interpretáciou toho, koho je 
možné považovať za deti, resp. potomkov, poručiteľa a manžela poručiteľa. Odpovede 
na tieto otázky závisia prioritne od úpravy iných právnych predpisov [predovšetkým 
zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine v znení neskorších predpisov (ďalej aj „Zákon o ro
dine“)], a ich dostatočný výklad poskytuje početná právna doktrína i prax. V budúc
nosti však v uvedených súvislostiach môžu vzniknúť otázky, týkajúce sa predovšetkým 
špecifických situácií, ktorých regulácia bude nevyhnutnou, a  i preto na tieto pojmy 
stručne poukazuje nasledujúci text.

Deti. Za dieťa poručiteľa sa považuje potomok poručiteľa v prvom stupni, ktorý 
žil v čase smrti poručiteľa. Ak sa takéto dieťa smrti poručiteľa nedožilo, resp. nededí 
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z iných dôvodov, na jeho miesto na základe dedičskej reprezentácie nastupujú in stir
pes jeho deti (vnuci poručiteľa), a následne ďalší priami descendenti bez obmedzenia 
stupňa. Pre status dieťaťa poručiteľa je dôležité právne rodičovstvo v čase smrti poru
čiteľa alebo poručiteľky.

Dieťa poručiteľky. Rímskoprávna zásada „mater semper certa est“ našla vyjadrenie 
v ustanovení § 82 ods. 1 Zákona o rodine, v ktorého zmysle je matkou dieťaťa vždy 
žena, ktorá dieťa porodila. Vice versa je preto za dieťa poručiteľky považovaný ten 
prvostupňový descendent, ktorého poručiteľka porodila, za predpokladu, že uvedené 
biologické rodičovstvo je v súlade s právnym rodičovstvom (t. j. ak nedošlo k osvoje
niu dieťaťa). 

Dieťa poručiteľa. Otcovstvo dieťaťa sa napriek možnostiam modernej genetiky, 
ktorá preferuje právne otcovstvo pred biologickým, odvíja primárne od statusu matky 
dieťaťa, pričom za dieťa poručiteľa je možné v súlade s ustanovením § 84 a nasl. Záko
na o rodine považovať muža, ktorému svedčí niektorá z troch vyvrátiteľných domnie
nok otcovstva: 

 dieťa, ktorého matka bola manželkou poručiteľa v čase pôrodu alebo v dobe, 
ktorá nepresiahla tristo dní do pôrodu (§ 85 Zákona o rodine),

 dieťa, ku ktorému poručiteľ uznal otcovstvo súhlasným vyhlásením s matkou 
dieťaťa pred matričným orgánom alebo súdom (§ 91 Zákona o rodine),

 dieťa, ku ktorému otcovstvo poručiteľa určil súd (§ 94 Zákona o rodine).
Dieťa počaté a nenarodené v čase smrti poručiteľa. Nasciturus je v spojení s us

tanovením § 7 ods. 1 Občianskeho zákonníka spôsobilým dedičom prvej dedičskej 
skupiny, ak sa narodí živý. 

Dieťa narodené v manželstve a mimo manželstva. Napriek historickému rozlišova
niu medzi manželskými a nemanželskými deťmi (rímske právo, uhorské právo), od 
vydania zákona č. 265/1949 Zb. o práve rodinnom je uvedené rozlišovanie irelevant
né. Rovnako tak nerozlišuje súčasné znenie Občianskeho zákonníka a nie je nad ním 
možné uvažovať ani de lege ferenda, pretože práva všetkých detí majú byť identické 
a nie je možné pripustiť diskrimináciu z dôvodu narodenia či iného postavenia.51

Dieťa plnoleté a neplnoleté. Nie je možné rozlišovať ani medzi plnoletým a neplno
letým dieťaťom z pohľadu dedičskej spôsobilosti v prvej zákonnej dedičskej skupine. 
Rozdiel sa prejavuje len v ustanovení § 479 Občianskeho zákonníka, v ktorého zmysle 
majú neplnoleté deti nárok na celý svoj zákonný podiel v  prípade, ak ich poručiteľ 
v  testamente opomenie a zároveň nevydedí. O prípadnom rozlišovaní nie je možné 
uvažovať ani de lege ferenda, a to ani v prípade, ak by bol zavedený inštitút emancipá
cie52 či priznania plnej spôsobilosti na právne úkony neplnoletému potomkovi.53

Dieťa osvojené. Pre status dieťaťa ako dediča v prvej dedičskej skupine je rozho
dujúce právne rodičovstvo v  čase smrti poručiteľa. Občiansky zákonník nerozlišuje  

51 Opak by bol v rozpore s ustanovením čl. 12 ods. 2 ústavy Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb.,  
ale taktiež v rozpore s čl. 14 Európskeho dohovoru o ľudských právach Rady Európy a čl. 21 
ods. 1 Charty základných práv Eú. 

52 V počiatkoch rímskoprávneho vývoja dedičského práva potomkovia nepodliehajúci patria 
potestas nededili.

53 Obdobne právnej úprave § 37 českého zákona č. 89/2012 Sb.
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medzi deťmi biologickými (pokrvnými) a osvojenými, keďže v súlade s ustanovením 
§  97 Zákona o  rodine osvojením vzniká medzi osvojiteľom a  osvojencom rovnaký 
vzťah, aký je medzi rodičmi a deťmi, čo platí i pre vzťahy k ďalším príbuzným (súro
dencom, starým rodičom a pod.). Ak v čase smrti poručiteľa osvojenecký vzťah trvá, 
osvojené dieťa bude dediť po osvojiteľovi, a zároveň nemôže dediť po svojich biolo
gických rodičoch či iných pokrvných príbuzných, ku ktorým mu osvojením zanikli 
všetky práva a povinnosti (§ 106 ods. 1 Zákona o rodine). To neplatí v prípade, ak je 
osvojiteľ manželom jedného z rodičov osvojenca, príbuzenské vzťahy medzi osvojen
com, rodičom a jeho príbuznými zostávajú zachované (§ 106 ods. 2 Zákona o rodine), 
resp. v prípadoch, ak došlo k obnoveniu pôvodných príbuzenských vzťahov vrátane 
rodičovstva, v dôsledku zrušenia osvojenia, ktoré už v čase smrti osvojiteľa bolo prá
voplatne zrušené (§ 107 ods. 2 Zákona o rodine). V prípade, ak sa de lege ferenda záko
nodarca rozhodne pre implementáciu možnosti osvojenia plnoletej fyzickej osoby do 
právnej úpravy, v závislosti od kogentnosti a rozsahu konkrétnych dôvodov takéhoto 
osvojenia, bude potrebné uvažovať i nad prípadnými zmenami v  zákonných dedič
ských skupinách.54

Neznáme dieťa. V súlade s ustanovením § 468 Občianskeho zákonníka sa na nez
námeho dediča, t. j. ani na neznáme dieťa poručiteľa v konaní o dedičstve neprihliada.

Dieťa narodené utajeným pôrodom. V súlade s právnou úpravou55 môže žena po
žiadať o utajenie svojej osoby v súvislosti s pôrodom. V uvedenej situácii sa do knihy 
narodení matriky neuvádzajú identifikačné údaje rodičov dieťaťa.56 Aj keď v prvom 
prípade hovorí zákon o žene, ktorá požiada o utajenie svojej osoby, v druhom prípade 
už zákon používa termín matka zanechaného dieťaťa. Bez ohľadu na to, či je uvedené 
spôsobené len nedôslednosťou zákonodarcu, je možné vzhľadom na kogentné znenie 
ustanovenia § 82 ods. 1 Zákona o rodine konštatovať, že matkou dieťaťa i v tomto prí
pade bude žena, ktorá dieťa porodila. Nie je vylúčené, aby dieťa v budúcnosti majúc 
záujem a zároveň právo poznať svoj pôvod57 začalo konanie o určenie materstva podľa 
ustanovenia § 105 písm. a) CMP. Dedičom matky poručiteľky sa však takéto dieťa sta
ne len v prípade, ak v danom prípade nedošlo k osvojeniu dieťaťa.

Dieťa odložené do verejne prístupného inkubátora. V danom prípade je objektívne 
nemožné do knihy narodení matriky uviesť identifikačné údaje rodičov dieťaťa, keďže 
problematickým môže byť i určenie dňa narodenia dieťaťa.58 Ak sa totožnosť matky 

54 Isté limity obsahuje aj česká právna úprava, ktorá pripúšťa osvojenie plnoletého v ustano
veniach § 846 a nasl. zákona č. 89/2012 Sb., no zároveň limituje súvisiace oprávnenie dediť 
v ustanovení § 853 ods. 2: „Osvojenec dědí po osvojiteli v první zákonné třídě dědiců, nevstu-
puje však v dědické právo osvojitele vůči jiným osobám.“

55 Ustanovenie § 11 ods. 11 zákona č. 576/2004 Z. z. o  zdravotnej starostlivosti, službách 
súvisiacich s  poskytovaním zdravotnej starostlivosti a  o zmene a  doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov.

56 Ustanovenie § 13 ods. 5 zákona č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov.
57 Článok 7 ods. 1 Dohovoru o právach dieťaťa (Oznámenie Federálneho ministerstva zahra

ničných vecí č. 104/1991 Zb.).
58 Ustanovenie § 13 ods. 6 a 7 zákona č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpi

sov.
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nezistí, je možné o takomto dieťati uvažovať ako o najdúchovi, pri ktorom je určenie 
materstva a v spojení s ním otcovstva nepravdepodobné a bude naň potrebné aplikovať 
status neznámeho dediča podľa § 468 Občianskeho zákonníka.

Dieťa narodené na základe asistovanej reprodukcie. Asistovaná reprodukcia, nap
riek poskromnej úprave, nemá de facto vplyv na určenie rodičovstva, pretože pred 
biologickým rodičovstvom sa preferuje rodičovstvo právne, a teda bez ohľadu na pô
vod pohlavných buniek sa za matku dieťaťa v súlade s ustanovením § 82 ods. 1 Zákona 
o rodine bude považovať žena, ktorá dieťa porodila. Vo vzťahu k určeniu otcovstva je 
potrebné uviesť, že otcovstvo voči dieťaťu narodenému v čase medzi stoosemdesiatym 
dňom a trojstým dňom od vykonania zákroku asistovanej reprodukcie so súhlasom 
manžela matky nemožno zaprieť; otcovstvo možno zaprieť, ak by sa preukázalo, že 
matka dieťaťa otehotnela inak (§ 87 ods. 2 Zákona o rodine). Uvedené dieťa je teda 
taktiež spôsobilým dedičom po oboch rodičoch.

Dieťa narodené náhradnej matke. Surogácia je založená zmluvou o surogácii, kto
rá je dvojstranným právnym úkonom uzavretým medzi surogátkou a objednávateľmi 
a ktorej predmetom je záväzok surogátky nechať sa niektorou z metód reprodukčnej 
medicíny umelo oplodniť, vynosiť a porodiť dieťa pre objednávateľov.59 Vzhľadom na 
znenie ustanovenia § 82 ods. 2 Zákona o rodine, v ktorého zmysle sú dohody a zmlu
vy rozporné so zásadou, že matkou dieťaťa je žena, ktorá dieťa porodila, absolútne 
neplatné, je potrebné aj v uvedenej situácii za matku dieťaťa, bez ohľadu na to, kto je 
genetickým rodičom, považovať ženu, ktorá dieťa porodila. V  nadväznosti na to sa 
odvíja i otcovstvo dieťaťa. Ak teda nedôjde k osvojeniu dieťaťa, dieťa bude dediť po 
poručiteľoch, rodičoch v zmysle už uvedeného.

Nevlastné dieťa poručiteľa. Ide o dieťa manžela, partnera poručiteľa, ktorého po
ručiteľ nie je právnym rodičom, nepatrí explicitne do žiadnej zo skupín zákonných 
dedičov. Nemožno však súhlasiť s názorom, že nevlastné deti poručiteľa sa nemôžu 
stať zákonnými dedičmi, a to ani v druhej zákonnej dedičskej skupine,60 pretože ak sú 
splnené podmienky na posúdenie nevlastného dieťaťa poručiteľa ako tzv. spolužijúcej 
osoby, takéto dieťa môže byť dedičom v druhej, resp. tretej dedičskej skupine.

Potomkovia. Potomkami sa rozumejú ďalší descendenti detí poručiteľa v priamej 
línii (vnuci, pravnuci, prapravnuci,...), pričom tu platia tie isté závery a potenciálne 
otázky do budúcnosti, ako boli uvedené pri deťoch poručiteľa. Stupeň príbuzenstva 
pri priamych potomkoch nie je limitovaný, resp. jediným limitom sú limity biologické.

Manžel. Zväzok muža a ženy (čl. 1 Zákona o rodine) musí zaniknúť smrťou poručite
ľa (alebo vyhlásením za mŕtveho; § 21 ods. 1 Zákona o rodine) na to, aby bol manžel de
dičom poručiteľa. Inými slovami, manželstvo musí v čase smrti poručiteľa trvať a zároveň 
byť platné. Ďalšie podmienky, ako napr. spoločná domácnosť, existencia bezpodielového 
spoluvlastníctva manželov a podobné v právnej úprave absentujú.61 Manželstvo vyhlá

59 DUFALOVÁ, L. Surogačné materstvo. 1. vyd. Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2020, s. 25.
60 FEKETE, I. Občiansky zákonník. 3. zväzok (Dedenie, Záväzkové právo – všeobecná časť). 

Veľký komentár. 2. vyd. Bratislava : Eurokódex, 2015, s. 110.
61 Pozorovať ich je možné pri právach, ktoré nie sú predmetom konania o dedičstve, ako napr. 

nároky voči zamestnávateľovi poručiteľa (§ 35 ods. 1 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce), 
práva zo spoločného nájmu bytu manželmi (§ 707 ods. 1 Občianskeho zákonníka) a pod.
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sené za neplatné sa považuje za nikdy neuzavreté (matrimonium nullum; § 16 ods. 1  
Zákona o  rodine), a  teda manželský zväzok ani nevznikol, pričom takúto neplatnosť 
manželstva možno vysloviť aj po smrti manžela (§ 15 Zákona o rodine). Manžel poru
čiteľa sa nemôže stať výlučným dedičom v prvej dedičskej skupine, v rámci ktorej môže 
dediť, len ak poručiteľ zanechal aspoň jedného potomka, a tento dedí. Je pritom irele
vantné, či potomok poručiteľa je zároveň potomkom pozostalého manžela alebo nie.

Rozvedený manžel. Ak manželstvo zaniklo rozvodom, rozvedený manžel po poru
čiteľovi právoplatnosťou rozhodnutia súdu o rozvode manželstva nededí. V prípade 
smrti poručiteľa pred vydaním rozhodnutia o rozvode manželstva súd konanie zastaví 
a manžel poručiteľa bude dedičom. Nie je vylúčené, aby právoplatne rozvedený man
žel dedil v druhej dedičskej skupine ako spolužijúca osoba za spĺňania stanovených 
predpokladov § 474 Občianskeho zákonníka.

Zaradenie manžela do okruhu dedičov (k potomkom) poručiteľa explicitným vy
medzením najčastejšie v prvej dedičskej skupine je štandardné v mnohých krajinách.62 
Z historického pohľadu umožňovalo uhorské právo v istom rozsahu manželke poru
čiteľa dediť v druhej dedičskej skupine (pri bezdetnom manželstve), avšak iný ako vet
vový majetok. Ten až v prípade, ak poručiteľ nemal predkov ani bočných príbuzných. 
Zaiste nie je vhodné prinavrátiť sa k princípom vetvového majetku, ktoré – hoci by 
z pohľadu rodinného života mohli byť považované za spravodlivé – by spôsobovali 
mnohé aplikačné problémy najmä vo vzťahu k dokazovaniu pôvodu majetku. Avšak 
napriek tomu, že súčasná právna úprava nespôsobuje aplikačné problémy a zachova
nie doterajšieho režimu, v ktorom manžel nemôže dediť v prvej dedičskej skupine sa
mostatne, sa javí racionálne, z pohľadu de lege ferenda je možné poukázať na niektoré 
modifikácie, ktoré by boli zlepšením postavenia pozostalého manžela.

Okrem zavedenia možnosti manžela dediť samostatne už v prvej dedičskej sku
pine, by postavenie manžela ako dediča mohlo byť vylepšené aj zaradením manžela 
k tzv. neopomenuteľným dedičom podľa ustanovenia § 479 Občianskeho zákonníka. 
Inšpiratívnou môže byť však aj úprava užívacieho a požívacieho práva k vybranému 
majetku poručiteľa. Uvedené výlučné užívacie a požívacie právo by mohlo byť viaza
né napr. na nehnuteľnosť, ktorú pozostalý manžel obýval (za predpokladu existencie 
spoločnej domácnosti) s poručiteľom, prípadne ďalší hnuteľný majetok, a  to predo
všetkým s cieľom zabezpečenia bytovej otázky pozostalého manžela a zachovania si 
obdobnej životnej úrovne.

Kohabitácia ako celospoločensky čoraz častejšie sa vyskytujúci spôsob spolužitia 
osôb v partnerskom (de facto manželskom) vzťahu, bez ohľadu na pohlavie partnerov, 
nie je v slovenskom právnom poriadku regulovaná.

Druh alebo družka poručiteľa sú oprávnení dediť až v druhej dedičskej skupine za 
predpokladu, že spĺňajú kritériá tzv. spolužijúcej osoby. V prípade, ak poručiteľ zane
chal potomkov, dedenie druha alebo družky je vylúčené, a to i za predpokladu, že by 
deti (potomkovia) poručiteľa boli zároveň potomkami družky.

62 Výnimkou je napr. Code civil, ktorý v Art. 756 až 758 upravuje osobitne právo pozostalého 
manžela domáhať sa podielu na dedičstve vo vzťahu k  jednotlivým dedičským skupinám 
samostatným nárokom. Obdobne v BGB práva manžela poručiteľa nie sú upravené priamo 
v dedičských skupinách, ale samostatne (Art. 1931 až 1934).
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Partneri rovnakého pohlavia. Napriek tomu, že (k 31. decembru 2021) manželstvo 
párov rovnakého pohlavia umožňuje šestnásť členských krajín Rady Európy (13 kra
jín Európskej únie) a inú formu formalizovaného civilného spolužitia osôb rovnakého 
pohlavia umožňuje ďalších štrnásť členských krajín Rady Európy (24 krajín Európskej 
únie), Slovenská republika nepatrí do žiadnej z uvedených skupín a neumožňuje osobám 
rovnakého pohlavia uzatvoriť manželstvo ani registrované partnerstvo. Vylúčená je aj iná 
forma občianskeho, civilného, spolužitia, kohabitácie, ktoré by bola alternatívou k man
želstvu, a to či už pre osoby rovnakého pohlavia alebo aj pre osoby rôzneho pohlavia 
(druh a družka). V súčasnom právnom stave sú tak partneri rovnakého pohlavia povo
lávaní navzájom dediť obdobne ako partneri rôzneho pohlavia (druh a družka), ktorí ne
žijú v manželskom zväzku, t. j. v druhej dedičskej skupine ako tzv. spolužijúce osoby, ak 
sú pre to splnené podmienky a zároveň za predpokladu, že poručiteľ nemal potomkov. 
Najideálnejším vyriešením situácie de lege ferenda by bolo, ak by Slovenská republika do
znala svoje medzinárodné záväzky63 a legislatívne upravila možnosť osôb rovnakého po
hlavia uzatvárať právom uznané zväzky. V prípade, ak by to bolo, vzhľadom na ústavné 
limity,64 v menej pravdepodobnej forme manželského zväzku, úpravy dedičského práva 
z tohto dôvodu by neboli potrebné. V prípade, ak by úprava smerovala k zavedeniu in
štitútu registrovaného partnerstva či obdobného inštitútu, prístupného napr. aj osobám 
rôznych pohlaví, ideálnym riešením by bolo doplnenie prvej a druhej dedičskej skupiny 
o takýchto registrovaných partnerov s nárokmi zodpovedajúcimi manželovi poručiteľa, 
tak ako je to i v iných krajinách, kde tieto partnerstvá jestvujú.65 Napriek tomu, že poru
čiteľ má testamentárnu slobodu (súc limitovanú rozsahom nárokov neopomenuteľných 
dedičov), javí sa i do času prijatia uvedenej regulácie legislatívne riešenie týchto situácií. 
To by mohlo spočívať napr. v zaradení tzv. spolužijúcej osoby do prvej dedičskej skupiny, 
ak je súčasne druhom alebo družkou poručiteľa (bez ohľadu na pohlavie partnerov). 
Uvedené riešenie nie je vonkoncom postačujúcim a  pravdepodobne by spôsobovalo 
mnohé aplikačné problémy, no vzhľadom na limitované možnosti azda jediným.

Z teoretického hľadiska sa javí nanajvýš prirodzené, že do prvej dedičskej skupiny 
sa zaradzujú práve deti poručiteľa, prípadne ich potomkovia, pretože je dôvodné sa 
domnievať, že práve s  deťmi má poručiteľ najbližšie rodinné väzby. Rovnako to platí 
i pre ďalších potomkov, t. j. vnúčatá a pravnúčatá poručiteľa. Uvedené je taktiež súladné 
s primárnymi cieľmi dedičského práva ako takého, ku ktorým sa radí intergeneračné 
posilňovanie rodinných väzieb prostredníctvom majetku. Z tohto hľadiska reforma pr
vej dedičskej skupiny nie je dôvodná. Všetky prípadné zmeny právnej úpravy z pohľadu 
posúdenia statusu dieťaťa či ďalších potomkov poručiteľa, na ktoré bolo už poukázané, sa 
v prvej zákonnej dedičskej skupine budú vzhľadom na jej znenie uplatňovať bez ďalšieho.

Na druhej strane je však potrebné zamyslieť sa nad zmenami prvej (prípadne dru
hej) dedičskej skupiny z pohľadu manžela poručiteľa, prípadne osôb žijúcich v koha
bitácii, ktoré boli už uvedené.

63 Článok 8 Európskeho dohovoru o ľudských právach Rady Európy.
64 Článok 41 ods. 1 ústavy Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb.
65 Napríklad v Českej republike zákon č. 115/2006 Sb. o registrovaném partnerství v spojení 

s ustanovením § 1635 a § 1636 zákona č. 89/2012 Sb. dedí registrovaný partner ako manžel 
v prvej a druhej dedičskej skupine.
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2.2 Druhá dedičská skupina

Ak nededia poručiteľovi potomci, dedí v  druhej skupine manžel, poručiteľovi rodičia 
a ďalej tí, ktorí žili s poručiteľom najmenej po dobu jedného roku pred jeho smrťou v spo-
ločnej domácnosti a  ktorí sa z  tohto dôvodu starali o  spoločnú domácnosť alebo boli 
odkázaní výživou na poručiteľa.
Dedičia druhej skupiny dedia rovnakým dielom, manžel však vždy najmenej polovicu 
dedičstva.

Ustanovenie § 474 Občianskeho zákonníka

V druhej dedičskej skupine povoláva súčasné znenie § 474 Občianskeho zákonníka 
dediť manžela poručiteľa, jeho rodičov a tzv. spolužijúcu osobu. Uplatňuje sa princíp 
dedenia in capita, ktorý je modifikovaný minimálnym dielom manžela vo výške „naj
menej“ jednej polovice dedičstva. Taktiež sa vzhľadom na neuplatnenie ius represen-
tationis v tejto dedičskej skupine aplikuje prirastanie uvoľneného dedičského podielu 
dediča, ktorý nededí (z akéhokoľvek dôvodu). V  tejto skupine je manžel poručiteľa 
oprávnený dediť ako výlučný dedič, no ako taká nemôže dediť spolužijúca osoba.

Podobne ako v predchádzajúcej skupine, ani v tomto prípade legálne vyjadrenie 
druhej dedičskej skupiny nespôsobuje (iné než skutkové) interpretačné komplikácie. 
Špecifikom československého právneho poriadku v porovnaní s inými právnymi po
riadkami je dedenie spolužijúcej osoby (od zákona č. 141/1950 Zb.) a možno konšta
tovať, že i nezaradenie súrodencov (na základe dedičskej reprezentácie) už v druhej 
dedičskej skupine, nerozdelenie dedičov poručiteľa in lineam a podobne.

Manžel. Pre postavenie manžela ako dediča v  druhej dedičskej skupine platia tie 
isté podmienky (existencia manželstva v  čase smrti poručiteľa) ako v  prvej dedičskej 
skupine. Rovnako je nevyhnutné rozlišovať medzi tým, čo je nadobudnuté dedením po 
poručiteľovi, a  čo manžel nadobúda vyporiadaním bezpodielového spoluvlastníctva 
manželov. Manžel poručiteľa v prvej dedičskej skupine nemôže dediť ako výlučný dedič, 
a to ani za predpokladu, že poručiteľ nezanechal žiadnych potomkov. Výlučným dedi
čom môže byť manžel poručiteľa až v druhej dedičskej skupine, pričom mu Občiansky 
zákonník priznáva právo na „najmenej polovicu dedičstva“ v prípade existencie ďalších 
dedičov druhej dedičskej skupiny. Použité spojenie „najmenej polovicu“ nie je matema
ticky správne, i keď úmysel zákonodarcu je z neho zrejmý a nespôsobuje interpretačné 
dilemy. Nie je matematicky možné, aby manžel poručiteľa dedil iný podiel na dedičstve 
než presne polovicu alebo celé dedičstvo. Ak je totiž manžel poručiteľa výlučným dedi
čom, dedí celé dedičstvo. Ak spolu s manželom dedí napr. jeden z rodičov poručiteľa, 
delia si dedičstvo presne na polovicu (nie najmenej polovicu) a ak je dedičov viac, napr. 
obaja rodičia poručiteľa, manžel poručiteľa nadobudne taktiež presne polovicu dedič
stva a rodičia poručiteľa si rovným dielom rozdelia druhú polovicu dedičstva. Uvedený 
pomer nezmení ani existencia viacerých dedičov odlišných od manžela poručiteľa (napr. 
dvoch rodičov a spolužijúca osoba). Spojenie „najmenej polovicu dedičstva“ sa v právnej 
doktríne zvykne odôvodňovať aplikáciou ustanovenia § 859 ods. 3 Občianskeho zákon
níka v spojení s § 35 ods. 1 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce,66 ktorý upravuje 

66 FEKETE, I.: Občiansky zákonník 3. zväzok (Dedenie, Záväzkové právo – všeobecná časť). 
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prechod mzdových nárokov z pracovného pomeru zamestnanca do štvornásobku jeho 
priemerného mesačného zárobku postupne na manžela, deti a rodičov, ak s ním žili 
v čase smrti v domácnosti. Uvedená analógia, pravdepodobne vychádzajúca z úpravy 
ustanovenia § 531 zákona č. 141/1950 Zb., ktoré explicitne k dedičstvu nedoplatkov 
poručiteľovej odmeny za prácu, opakujúcich sa dôchodkov, ale aj obvyklého domá
ceho zariadenia povolávalo manžela poručiteľa, však pri súčasnej právnej úprave ne
obstojí. Dôvodom je skutočnosť, že nároky zamestnanca sa prejednávajú ako majetok 
poručiteľa v  dedičskom konaní až subsidiárne, ak nejestvuje manžel, prípadne deti 
alebo rodičia, ktorí žili s poručiteľom v spoločnej domácnosti v čase smrti poručiteľa. 
Ak takéto osoby existujú, a teda manžel poručiteľa s ním žil v čase smrti poručiteľa, ná
roky vyplývajúce z pracovného pomeru nadobúda tento ex lege a nestávajú sa súčasťou 
dedičstva po poručiteľovi. Napriek tomu, že v identickom znení bolo ustanovenie pre
vzaté aj do nového českého Občianskeho zákonníka, vhodnejšie sa javí použitie spo
jenia „manžel však vždy polovicu dedičstva, ak nie je výlučným dedičom“. Samozrejme 
za predpokladu, že uvedený podiel a zaradenie manžela do druhej dedičskej skupiny 
podľa súčasného stavu bude vyhodnotené ako adekvátne aj pre úpravu de lege ferenda. 
Ako bolo uvedené vyššie, právne poriadky riešia postavenie manžela ako dediča rôzne, 
a to tak vo vzťahu k jednotlivým skupinám dedičov, ako aj vo vzťahu k tzv. povinnému 
podielu v  jednotlivých skupinách. Aktuálna právna úprava však nespôsobuje zjavné 
aplikačné či iné praktické problémy, a preto aj vzhľadom na akúsi historickú skúsenosť 
sa javí vhodné ju v tejto časti zachovať.

Rodičia. Prvostupňoví ascendenti dedia po poručiteľovi v prípade, ak nezanechal 
žiadnych descendentov v priamej línii, a za predpokladu, že sa dožili smrti poručiteľa. 
Na určenie existencie vzťahu medzi poručiteľom a rodičom je relevantné právne ro
dičovstvo v okamihu smrti poručiteľa a platí vice versa to, čo bolo uvedené pri deťoch 
poručiteľa. Je teda nevýznamný vzájomný manželský status rodičov, či je rodičovstvo 
biologické, vzniklo a  trvá na základe osvojenia a  pod. Nededí však nevlastný rodič 
(napr. manžel/partner matky poručiteľa), ak poručiteľa neosvojil. S  predmetnými 
vzťahmi súvisia mnohé ďalšie otázky, ktorých riešenie bude potrebné i de lege ferenda, 
na ktoré bolo poukázané v časti venovanej deťom poručiteľa. V druhej dedičskej sku
pine sa na rozdiel od úpravy v zákone č. 141/1950 Zb. neuplatňuje ius representationis 
v prospech súrodencov (tam i starých rodičov) poručiteľa, čo je potrebné de lege feren-
da zvážiť z dôvodov, ktoré uvádzame pri tretej dedičskej skupine v časti o súrodencoch 
poručiteľa. V  prípade, ak by zákonodarca v  budúcnosti pristúpil k  povoleniu rodi
čovstva osobám rovnakého pohlavia, uvedené znenie Občianskeho zákonníka bude 
vzhľadom na jeho formuláciu pre uvedené prípady dostačujúce.

Spolužijúca osoba. V  doktríne i  aplikačnej praxi, vychádzajúc z  početnej judi
katúry, sa za najpertraktovanejší problém spájaný so zákonnými dedičskými skupi
nami dá považovať identifikácia toho, koho je možné považovať za tzv. spolužijúcu 
osobu. Premietnutie aplikačných problémov do rozsiahlej rozhodovacej činnosti sú
dov od jej vzniku zákonom č. 141/1950 Zb.67 je odôvodniteľné definičnými kritériami  

Veľký komentár. 2. vyd. Bratislava : Eurokódex, 2015, s. 120.
67 R 55/1952, R 86/1952, R 99/1952, R 114/1957, R 34/1960, R 12/1968 a mnohé ďalšie.
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spolužijúcej osoby. Za spolužijúcu osobu možno považovať fyzickú osobu, ak sú spl
nené nasledujúce podmienky:

a) existencia spoločnej domácnosti. Domácnosť je definovaná ustanovením § 115 
Občianskeho zákonníka ako trvalé žitie a spoločné uhrádzanie nákladov fyzic
kými osobami, a teda akési faktické spolužitie v spotrebnom spoločenstve,68 kto
ré má byť podľa vôle spolužijúcich trvalé. Tak ako akékoľvek spolužitie v jed
nom byte (napr. spoloční nájom priateľmi) nie je možné bez ďalšieho považovať 
za spoločnú domácnosť, tak nie je vice versa možné vylúčiť možnosť existencie 
spoločnej domácnosti za súčasnej absencie nepretržitého spoločného bývania, 
resp. bývania jej členov vo viacerých nehnuteľnostiach,69 a to i napriek existen
cii opozitných názorov v zmysle súdnej praxe,70 ktoré dostatočným spôsobom 
nereflektujú vývoj spoločnosti. 

b) spolužitie k momentu smrti poručiteľa nepretržite71 najmenej po dobu jedného 
roka pred smrťou poručiteľa.

c) starostlivosť o  spoločnú domácnosť alebo odkázanosť výživou na poručite
ľa. Legálna definícia „starostlivosti o  spoločnú domácnosť“ nejestvuje, a  preto 
umožňuje relatívne flexibilnú interpretáciu rôznych životných situácií. Pred
stavuje akúsi spotrebnú spolupatričnosť v  spoločnej domácnosti,72 t. j. žitie 
na spoločný účet s bližším (citovým) vzťahom k členom domácnosti, pričom 
nepostačuje len dočasná príbuzenská alebo občianska výpomoc pri obstará
vaní domácnosti73 alebo poskytovanie opatrovateľskej starostlivosti.74 Ako uvá
dza Fekete: „ide tu o pocit spolunáležitosti v tomto celku spoločnej domácnosti, 
v  ktorom každý podľa možnosti prispieva“.75 Starostlivosť o  spoločnú domác
nosť nevyhnutne neznamená materiálne prispievanie na chod domácnosti, ale 
i  starostlivosť iným spôsobom, zabezpečovanie jej základných potrieb napr. 
výkonom prác a pod. Za osobu odkázanú výživou na poručiteľa nie je možné 

68 Rozsudok NS ČR z 23. januára 2002, sp. zn. 21 Cdo 627/2001.
69 Pozri napr. Rozsudok NS ČR z 28. novembra 2013, sp. zn. 21 Cdo 292/2013.
70 Napríklad FEKETE, I. Občiansky zákonník. 3. zväzok (Dedenie, Záväzkové právo – všeobecná 

časť). Veľký komentár. 2. vyd. Bratislava : Eurokódex, 2015, s. 117, taktiež BAJÁNKOVÁ, J.  
§ 474. In ŠTEVČEK, M. a kol. Občiansky zákonník II. § 451 – 880. Komentár. 2. vyd. Praha : 
C. H. Beck, 2019, s. 1795.

71 Rozhodnutie uverejnené v Zbierke súdnych rozhodnutí a stanovísk pod č. R 12/1968.
72 Rozhodnutie uverejnené v Zbierke súdnych rozhodnutí a stanovísk pod č. R 34/1960.
73 Rozhodnutie uverejnené v Zbierke súdnych rozhodnutí a stanovísk pod č. R 4/1953.
74 Na druhej strane i opatrovateľská starostlivosť môže byť posúdená ako „spolužijúca osoba“; 

pozri R 41/1986: „Skutočnosť, že výkon niektorých prác spojených s udržiavaním domácnos-
ti bol odmeňovaný ako poskytovanie opatrovateľskej služby poručiteľovi, sama osebe nemusí 
u osoby, ktorá túto odmenu poberala, vylučovať vznik jej dedičského nároku na dedičstvo po 
poručiteľovi v zmysle ustanovení § 474 ods. 1 a § 475 OZ, ak sú zároveň splnené zákonné pred-
poklady dedenia podľa niektorého z týchto ustanovení.“

75 FEKETE, I. Občiansky zákonník. 3. zväzok (Dedenie, Záväzkové právo – všeobecná časť). 
Veľký komentár. 2. vyd. Bratislava : Eurokódex, 2015, s. 117.
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považovať len osobu, ktorá nemá vlastný príjem,76 ale akúkoľvek osobu, ktorá 
je odkázaná výživou na poručiteľa, bez ohľadu na to, či vlastný príjem nemá 
alebo je nepostačujúci na uspokojovanie jej potrieb, obzvlášť, ak je v zmysle 
ustanovenia predmetná vyživovacia povinnosť širším pojmom než vyživovacia 
povinnosť v rozsahu Zákona o rodine.

Spolužijúca osoba nemusí byť v  rodinnom pomere k  poručiteľovi (môže ísť len 
o faktické spolužitie, teda pomer obdobný rodinnému), no napriek tomu bude za spl
nenia zákonných podmienok dediť, a to i pred niektorými (rodinnými) príbuznými 
poručiteľa, resp. súčasne s nimi, čo môže spôsobovať nevôľu a spory o dedičské právo, 
a teda najväčšie praktické problémy z pohľadu dokazovania a preukazovania opráv
nenosti vzniku dedičského nároku. Príkladom vyvolávajúcim akési morálne otázky 
a  spory by mohlo byť napr. dedenie manžela poručiteľa v druhej dedičskej skupine 
spoločne s novým partnerom poručiteľa, ak sú splnené uvedené podmienky (t. j. man
želstvo ku dňu smrti poručiteľa právoplatne nezaniklo a nového partnera možno po
važovať za spolužijúcu osobu). Vylúčenými nie sú ani situácie, v ktorých účastníkom 
sporu proti spolužijúcej osobe je štát (okresný úrad),77 nadobúdajúci dedičstvo ako 
odúmrť podľa § 462 Občianskeho zákonníka.78 Spor o preukázaní existencie zákon
ných kritérií spolužijúcej osoby nemôže prejednať súd, ktorý vedie konanie o dedič
stve, no podľa ustanovenia § 194 CMP odkáže po márnom pokuse o zmier toho z de
dičov, ktorého dedičské právo sa javí ako menej pravdepodobné, aby určenie spornej 
skutočnosti uplatnil žalobou.

Spolužijúca osoba bola do slovenského právneho poriadku prvýkrát uvedená až 
v  roku 1950, no napriek zásadným zmenám právneho systému po roku 1989 bola 
možnosť spolužijúcej osoby dediť ponechaná do dnešných dní (premietla sa i v novom 
českom Občianskom zákonníku).79 Taktiež napriek tomu, že výlučne ide o špecifikum 
českého a slovenského právneho poriadku, je možné konštatovať, že zaradenie spolu
žijúcej osoby do zákonných dedičských skupín umožňuje značnú flexibilitu v okruhu 
dedičov. Aj z uvedeného dôvodu sa zachovanie úpravy javí nielen ako historicky opod
statnené a užitočné, ale v mnohom i nevyhnutné pre spravodlivé rozdelenie zákon
ných dedičských skupín, pretože práve prostredníctvom statusu spolužijúcej osoby je 
možné reflektovať mnohé „životné“ (často i bežné) eventuality, na ktoré zákonodarca 
nepamätá, resp. nemá možnosť ich rozoznať pri príprave právnej úpravy. Takou situá
ciou môže byť napríklad dedenie súrodenca spolužijúceho s poručiteľom už v druhej 
dedičskej skupine napr. popri manželovi, čo by súrodencovi inak nebolo umožnené, 
alebo dedenie bratranca spolužijúceho s poručiteľom, ktorý by sa inak medzi dedičov 
poručiteľa ani neradil a dedičstvo by (v prípade absencie ďalších zákonných dedičov) 

76 Ako uvádza Fekete In FEKETE, I. Občiansky zákonník. 3. zväzok (Dedenie, Záväzkové právo –  
všeobecná časť). Veľký komentár. 2. vyd. Bratislava : Eurokódex, 2015, s. 119.

77 V súlade s ustanovením § 5 ods. 5 zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení 
neskorších predpisov.

78 Rozhodnutie uverejnené v Zbierke súdnych rozhodnutí a stanovísk pod č. R 34/1976.
79 V identickom znení v druhej a tretej dedičskej skupine, pozri ustanovenia § 1636 a § 1637 

zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník.
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prepadlo štátu ako odúmrť, ale napríklad i dedenie tzv. nevlastných (neosvojených) 
detí poručiteľa, pestúnova a pod.

Nadväzujúc aj na už uvedené skutočnosti v prvej dedičskej skupine svedčí v pro
spech zachovania spolužijúcej osoby medzi dedičmi poručiteľa aj azda jedna z  naj
častejších životných situácií, keď sa za takúto spolužijúcu osobu považujú druh alebo 
družka poručiteľa (vrátane partnerov rovnakého pohlavia), teda osoby, ktorým (okrem 
testamentárneho dedenia) zákonodarca nedáva inú možnosť ako sa stať zákonným 
dedičom poručiteľa. Minimálne do vytvorenia právnej regulácie uznávajúcej zväzky 
osôb rovnakého pohlavia, prípadne právneho uznania partnerov rôzneho pohlavia, 
dnes označovaných ako druh a družka, napr. vo forme registrovaného spolužitia alebo 
partnerstva, v ktorej rámci by bolo možné uvažovať o preradení osôb z takéhoto re
gistrovaného zväzku do prvej dedičskej skupiny, sa javí nielen ponechanie spolužijúcej 
osoby ako nevyhnutné, ale je možné uvažovať aj o (dočasnom) posilnení postavenia 
spolužijúcej osoby, napr. v podobe úpravy možnosti spolužijúcej osoby dediť v druhej 
dedičskej skupine ako výlučnému dedičovi, prípadne stanovením minimálneho po
dielu spolužijúej osobe, ak sú ňou druh, družka, partner, partnerka poručiteľa a pod.

2.3 Tretia dedičská skupina

Ak nededí manžel ani žiadny z rodičov, dedia v tretej skupine rovnakým dielom poru-
čiteľovi súrodenci a tí, ktorí žili s poručiteľom najmenej po dobu jedného roku pred jeho 
smrťou v spoločnej domácnosti a ktorí sa z toho dôvodu starali o spoločnú domácnosť 
alebo boli odkázaní výživou na poručiteľa.
Ak niektorý zo súrodencov poručiteľa nededí, nadobúdajú jeho dedičský podiel rovna-
kým dielom jeho deti.

Ustanovenie § 475 Občianskeho zákonníka

Aktuálne znenie § 475 Občianskeho zákonníka v tretej dedičskej skupine povolá
va dediť súrodencov poručiteľa a spolužijúcu osobu, ktorá nemôže dediť samostatne 
v druhej dedičskej skupine. Uplatňuje sa v nej princíp dedenia in capita a ius represen-
tationis v prípade súrodencov poručiteľa limitovaný na ich deti (nie potomkov), t. j. 
synovcov a netere poručiteľa. Taktiež sa aplikuje akrescencia uvoľneného dedičského 
podielu dediča, ktorý nededí (z akéhokoľvek dôvodu), ak nededí ani dieťa súrodenca. 
Každý z dedičov v tejto dedičskej skupine sa môže stať výlučným dedičom. Ako i v os
tatných skupinách, každá z osôb môže dediť len jeden podiel. 

Znenie tretej dedičskej skupiny nespôsobuje interpretačné problémy. Z kompara
tívneho hľadiska je neštandardnou (aj v kontexte znenia druhej dedičskej skupiny), 
keďže v tejto triede zvyknú byť povolávaní starí rodičia poručiteľa a subsidiárne ich 
potomkovia. Súrodenci a ich potomkovia sú povolávaní prevažne v druhej dedičskej 
skupine na základe dedičskej reprezentácie. 

Súrodenci. Najbližší boční príbuzní poručiteľa (súrodenci) sa stávajú dedičmi až 
v tretej dedičskej skupine v prípade, ak nededí manžel poručiteľa, resp. žiaden z rodi
čov poručiteľa v druhej dedičskej skupine. Súrodencom poručiteľa sa rozumie každý 
príbuzný, s ktorým má poručiteľ spoločného aspoň jedného z rodičov, rozhodujúce je 
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právne rodičovstvo (vrátane osvojených súrodencov), irelevantným je manželský sta
tus rodičov. Za súrodencov poručiteľa preto nemožno považovať tzv. úplných nevlast-
ných súrodencov, s ktorými poručiteľ nemá žiadneho spoločného (právneho) rodiča, 
teda deti partnera/manžela rodiča poručiteľa, ktoré tento rodič neosvojil. 

Synovci a netere. Deti súrodencov poručiteľa sa povolávajú dediť na základe de
dičskej reprezentácie len v prípade, ak nededí ich ascendent, t. j. súrodenec poručiteľa, 
pričom dedia in stirpes, podiel, ktorý by bol býval pripadol súrodencovi poručiteľa. 
V ďalšom stupni príbuzenstva dedenie v tejto dedičskej skupine nepokračuje. 

Spolužijúca osoba. V tretej dedičskej skupine je spolužijúca osoba na rozdiel od 
druhej dedičskej skupiny oprávnená dediť samostatne, pričom skutkové okolnosti, 
ktoré je potrebné skúmať, sú identické ako v druhej dedičskej skupine. 

De lege ferenda je potrebné uvažovať nad celkovými zmenami v druhej a tretej de
dičskej skupine, tak aby z pohľadu akejsi „spravodlivosti“ distribúcie majetku nedochá
dzalo k opomínaniu niektorých dedičov, ako napr. úplných nevlastných súrodencov, 
s ktorými mohol mať poručiteľ napr. bližší vzťah než z riadnymi súrodencami, a po
dobne. 

2.4 Štvrtá dedičská skupina

Ak žiadny dedič nededí v tretej skupine, v štvrtej skupine dedia rovnakým dielom praro-
dičia poručiteľa, a ak nededí žiaden z nich, dedia rovnakým dielom ich deti.

Ustanovenie § 475a Občianskeho zákonníka

Rozšírenie okruhu dedičov štvrtou dedičskou skupinou bolo do Občianskeho 
zákonníka doplnené zákonom č. 509/1991 Zb., ktorým sa mení, dopĺňa a  upravuje 
Občiansky zákonník, po revolučných celospoločenských zmenách s  cieľom posilniť 
význam rodinných vzťahov,80 ktoré tak boli rozšírené o prarodičov poručiteľa a ich deti 
(ak nededí žiaden z nich). 

Prarodičia poručiteľa. Ascendenti v druhom stupni, t. j. starí rodičia poručiteľa, 
sú rodičia rodičov poručiteľa, pričom zhodne platia pravidlá ako pri rodičoch (právne 
rodičovstvo) v čase smrti poručiteľa (vnuka). 

Deti prarodičov. Deťmi prarodičov poručiteľa sú tety a  strýkovia poručiteľa. 
Uplatňovať je potrebné rovnaké pravidlá právneho rodičovstva prarodičov k deťom. 
Štvrtá dedičská skupina sa uvedenými osobami končí a nededia tak ďalší potomkovia, 
deti detí prarodičov, t. j. bratranci a sesternice poručiteľa.

Samotné znenie ustanovenia, resp. jeho nejednoznačnosť, spôsobuje zo všetkých 
dedičských skupín azda najväčšie právne interpretačné problémy. Tie nenastávajú je
dine v situácii, keď dedia všetci prarodičia poručiteľa (žijúci v okamihu smrti poruči
teľa). Základný konflikt v ostatných prípadoch tu jestvuje medzi princípom dedičskej 
reprezentácie a akrescencie, resp. otázkami o dedení in lineam. I keď je dedenie v tejto 
skupine raritným, v odbornej spisbe je mu venovaný početný priestor, a preto len zjed
nodušene poukazujeme na tri rôzne interpretácie ustanovenia. Problém nenastáva,  

80 Pozri dôvodovú správu k zákonu č. 509/1991 Zb., ktorým sa mení, dopĺňa a upravuje Ob
čiansky zákonník.
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ak žijú všetci prarodičia poručiteľa, keď dedí každý zo starých rodičov poručiteľa rov
ným dielom. Pojem „rovnaký diel“ však v kontexte znenia ustanovenia § 475a Občian
skeho zákonníka pripúšťa viacero výkladov.

Prvý názor je striktným gramatickým výkladom ustanovenia, preferujúcim gradu
álny systém, v ktorého zmysle sa právnym nástupcom stáva najbližší priamy ascendent 
poručiteľa (prarodič) vylučujúc tak ostatných príbuzných vo vzdialenejšom stupni prí
buzenstva (strýkov, tety poručiteľa). Postačuje, ak žije čo i len jeden z prarodičov poru
čiteľa, a tento nadobudne celý majetok poručiteľa, resp. viacerí v čase smrti poručiteľa 
žijúci prarodičia nadobudnú majetok poručiteľa rovným dielom. Uplatňuje sa tu princíp 
akrescencie uvoľneného dedičského podielu po niektorom z prarodičov, a to bez ohľadu 
na rozdelenie dedičstva in lineam, ktoré sa v slovenskom právnom poriadku neuplat
ňuje. Deti prarodičov (strýkovia a tety) poručiteľa dedia v štvrtej dedičskej skupine len 
v prípade, ak nededí ani jeden z prarodičov poručiteľa, t. j. neuplatňuje sa tu dedičská 
reprezentácia, ale deti prarodičov tvoria de facto piatu zákonnú dedičskú skupinu.

Druhý názor vychádza z rozširujúceho výkladu a uplatňovania dedičskej reprezen
tácie pri každom z prarodičov poručiteľa. Ak niektorý z prarodičov poručiteľa nededí, 
ním uvoľnený dedičský podiel dedia jeho deti (strýkovia a  tety poručiteľa). Uvede
ná interpretácia je však v rozpore so znením ustanovenia, ktoré hovorí o dedení detí 
prarodičov „ak nededí žiaden z  nich (prarodičov)“, a  nie „ak nededí niektorý z  nich 
(prarodičov)“.

Tretí názor81 vychádza zo systematického výkladu a implementuje historický kon
text rozdeľovania dedičstva in lineam, t. j. do vetiev po matke a  otcovi poručiteľa, 
v rámci ktorého rozlišuje medzi prarodičmi poručiteľa z otcovej strany a prarodičmi 
poručiteľa z matkinej strany, a to za pomoci morfologického výkladu pojmu „praro
dičia“, z  ktorého dovodzuje, že rovným dielom má dediť každý z  párov prarodičov. 
V zmysle uvedeného sa dedičská reprezentácia uplatní včaššie, už v prípade, ak nededí 
niektorý z párov prarodičov, na ktorého miesto nastupujú deti tohto páru (strýkovia 
a tety), a to aj popri druhom páre prarodičov.

Záverom k  rôznym interpretáciám je potrebné konštatovať, že doktrinálne výkla
dy nie sú doplnené judikatúrou, keďže ide o také raritné prípady dedenia, že ani nie je 
možné očakávať, aby došlo k zjednoteniu výkladu prostredníctvom súdnych rozhodnu
tí, a preto musí byť úlohou zákonodarcu, aby de lege ferenda znenie dedičskej skupiny 
upravil jednoznačne. Český Občiansky zákonník nejasnosti odstránil v tom zmysle, že 
štvrtú dedičskú skupinu (§ 1638) prenechal výlučne prarodičom (starým rodičom) po
ručiteľa, pričom každý z nich môže byť výlučným dedičom. V piatej dedičskej skupine 
(§ 1639) pred deťmi prarodičov poručiteľa uprednostnil prarodičov rodičov poručiteľa 
(t. j. prababky a pradedovia poručiteľa), ktorých rozdeľuje po matke a otcovi poručiteľa 
in lineam, pričom však taktiež každý z praprarodičov môže byť výlučným dedičom. Až 
následne v šiestej dedičskej skupine (§ 1640) sú povolávané dediť deti prarodičov (strý
kovia a tety), avšak spoločne s deťmi detí súrodencov (praneterami a prasynovcami).

81 MIKEŠ, J. Dědické právo. In KNAPP, V. a kol. Občanské právo hmotné. Svazek II. Praha : 
Codex, 1995, s. 447; taktiež MUZIKÁŘ, L. Dědické podíly a jejich výpočet. (První část – 
dědění ze zákona, dědění ze závěti). In Ad Notam. 1997, č. 1., s. 7 a nasl.
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Napriek skutočnosti, že sa prvý z uvedených výkladov môže javiť ako najmenej 
spravodlivý, nereflektujúci historický vývoj inštitútu dedenia na našom území, resp. 
odkláňajúci sa i od iných právnych úprav, ide o výklad, ktorý sa uplatňuje v aplikačnej 
praxi v  rámci konaní o dedičstve. Striktný gramatický výklad je taktiež v ostatných 
rokoch najviac preferovaný doktrínou.82 Do precizácie ustanovenia však bude existo
vať pochybnosť o jeho aplikácii, a preto je preto nevyhnutné, aby v uvedenej dedičskej 
skupine došlo k zásadnej zmene.

Štvrtou dedičskou skupinou sa výpočet zákonných dedičov končí a následne v sú
lade s ustanovením § 462 Občianskeho zákonníka dedičstvo pripadne štátu ako tzv. 
odúmrť. Zaiste nie je v  záujme zákonodarcu, ani samotného štátu, aby nadobúdal 
dedičstvo vo forme odúmrti vo väčšom než nevyhnutnom rozsahu. Cieľom právnej 
úpravy by preto malo byť čo najväčšmi zamedziť takýmto situáciám a ponechať ma
jetok poručiteľa, hoci i vzdialenejším príbuzným poručiteľa, u ktorých sa predsa dá 
predpokladať aspoň čiastočná väzba či blízky vzťah k poručiteľovi. Z uvedeného dôvo
du je nevyhnutné, aby de lege ferenda došlo k rozšíreniu dedičov, ktorí sú povolávaní 
dediť na základe zákona, a tým k rozšíreniu zákonných dedičských skupín, resp. k ich 
reorganizácii.84

Záver

Jednoznačné závery na hypotézu stanovenú v úvode príspevku nie je možné for
mulovať. Bolo by možné síce vzniesť konkrétny zoznam osôb, ktoré by mali byť de
dičmi poručiteľa, prípadne ich aj usporiadať do zákonných dedičských skupín, avšak 
akékoľvek takéto rozdelenie by v konečnom dôsledku mohlo byť nereflektujúcim so
cioekonomické aspekty a cieľ dedenia ako taký.

Napriek tomu, že preferencia autonómie vôle a testamentárnej slobody musí ostať 
prioritou i v budúcej právnej úprave, nie je však možné upustiť od legislatívnej úpravy 
zákonného dedenia. Z dôvodov uvedených v texte príspevku jeho samotný záver ne
stanovuje jednoznačný okruh dedičov a ich poradie, no z pohľadu úvah de lege ferenda 
formuluje niektoré postrehy vyplývajúce z predchádzajúcich analýz, ktoré by z pohľa
du budúcej právnej úpravy bolo vhodné reflektovať:

 zásadné rozšírenie okruhu dedičov a zákonných dedičských skupín s cieľom čo 
najväčšmi eliminovať pripadnutie majetku poručiteľa štátu vo forme odúmr
ti (inšpiráciou môže byť rímske právo, ktoré pripúšťalo ako dedičov i vnukov 
bratrancov a sesterníc poručiteľa);

 úpravu poradia jednotlivých dedičov a možností dedičskej reprezentácie (napr. 
82 MRZENA, E. Dědění ve čtvrté dědické skupině. In Ad Notam. 2000, č. 1., s. 7; MIKEŠ, 

J. § 473 až § 475a. In JEHLIČKA, O., ŠVESTKA, J. a  kol. Občanský zákoník. Komentář.  
9. vyd. Praha : C. H. Beck, 2004, s. 687; naposledy SEDLIAK, V. Interpretačné úskalia 
dedenia zo zákona v rámci štvrtej dedičskej skupiny. In Míľniky práva v stredoeurópskom 
priestore 2021. Zborník z medzinárodnej online vedeckej konferencie doktorandov a mladých 
vedeckých pracovníkov. 1. vyd. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2021, s. 291.

84  Dostupné na <https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=6b80e48731&attid=0.1&permm
sgid=msgf:1728805465723143445&th=17fdf369562e8515&view=att&disp=safe&realattid
=f_l1erq42e0>. 
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vo vzťahu k súrodencom poručiteľa a ich potomkom);
 zavedenie vetvového dedenia (in lineam) v niektorých dedičských skupinách 

(o uvedenom je možné uvažovať vo štvrtej dedičskej skupine, no dedenie in 
lineam nie je vylúčiteľné už ani v druhej dedičskej skupine);

 úpravu a zlepšenie postavenia manžela poručiteľa, napr. vo forme užívacieho 
a požívacieho práva k majetku a pod.;

 úpravu dedičských nárokov partnerov žijúcich mimo manželstva;
 zachovanie inštitútu tzv. spolužijúcej osoby;
 zaradenie nevlastných detí poručiteľa do okruhu dedičov, t. j. detí manžela po

ručiteľa neosvojených poručiteľom ako zákonných dedičov (napr. do poslednej 
dedičskej skupiny);

 pripustenie nerovnosti podielov v jednotlivých dedičských skupinách, prípad
ne vo vzťahu ku konkrétnym „dedičom“ reflektujúc reálne spoločenskorodin
né pomery;

 a mnohé ďalšie.

Použitá literatúra a iné zdroje:

1. BONFANTE, P. Instituce římského práva. 9. vyd., preložil: Vážný, J. Brno : ČS. A. S. 
Právník, 1932, 750 s.

2. DUFALOVÁ, L. Surogačné materstvo. 1. vyd., Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2020, 
156 s. ISBN 9788057102410

3. FEKETE, I. Občiansky zákonník. 3. zv. (Dedenie, Záväzkové právo – všeobecná 
časť). Veľký komentár. 2. aktual. a rozš. vyd. Bratislava : Eurokódex, 2015, 932 s. 
ISBN 9788081550416

4. JEHLIČKA, O., ŠVESTKA, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. 9. vyd. Praha :  
C. H. Beck, 2004, 1440 s. ISBN 9788071798819

5. KNAPP, V. a  kol. Občanské právo hmotné. Svazek II. Praha : Coex, 1995, 462 s. 
ISBN 9788085963019

6. LUBY, Š. Základy všeobecného súkromného práva. 3. vyd. pôvodného diela. Šamo
rín : Heuréka, 2002, 287 s. ISBN 9788089122000

7. MRZENA, E. Dědění ve čtvrté dědické skupině. In Ad Notam. 2000, č. 1., s. 7. ISSN 
12110558

8. MUZIKÁŘ, L. Dědické podíly a  jejich výpočet. (První část – dědění ze zákona, 
dědění ze závěti). In Ad Notam. 1997, č. 1, s. 7 – 9. ISSN 12110558

9. REBRO, K., BLAHO, P. Rímske právo. 4. preprac. a dopl. vyd. Bratislava : Iura Edi
tion, 2010, 522 s. ISBN 9788080783525
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ÚVAHY O KONKURENCII DÔVODOV VYDEDENIA 
A DEDIČSKEJ NESPÔSOBILOSTI  

A MIERE KONKRETIZÁCIE SEKUNDÁRNE  
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ÚVAHY O KONKURENCII DÔVODOV VYDEDENIA...
JUDr. Martin Križan, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
martin.krizan@flaw.uniba.sk

Abstrakt: Predmetom príspevku je úvaha autora nad konkurenciou dvoch dôvodov, 
ktoré vylučujú osobu z okruhu dedičov v dôsledku jej kriminálneho správania a dosah 
tejto konkurencie na iné osoby, presnejšie jej potomkov. Zákon explicitne neupravuje, 
ktorý z týchto dôvodov – vydedenie alebo dedičská nespôsobilosť – má prednosť. Rie
šenie má pritom zásadný vplyv na to, kto bude namiesto týchto osôb dediť. Druhotná 
úvaha smeruje k otázke miery identifikácie dedičov, ktorí patria do sekundárneho ok
ruhu dedičov.
Kľúčové slová: vydedenie, dedičská nespôsobilosť

Abstract: The subject of the article is the author’s consideration of competition for 
two legal reasons, which excludes a person from the circle of heirs due to the criminal 
behavior of this person, and the impact of this competition on other persons, more 
precisely his descendants. The law does not explicitly regulate which of these reasons 
 disinheritance or inheritance incapacity takes precedence. The solution has a major 
impact on who will inherit these people. The secondary consideration is directed at the 
question of the degree of identification of the heirs, which belongs to the secondary 
circle of heirs.
Key words: disinheritance, hereditary incapacity

Úvod

Smrť fyzickej osoby vyvoláva celú skupinu právnych následkov. Niektoré práva 
a právne vzťahy zanikajú (zaniká právna subjektivita osoby, manželstvo, bezpodielové 
spoluvlastníctvo manželov, zanikajú práva svojou povahou viazané na osobu zomrelé
ho, vecné bremeno in personam atď.), niektoré prechádzajú na iné osoby z osobitného 
dôvodu [právo na ochranu osobnosti zomrelej osoby podľa § 15 Občianskeho zákon
níka (ďalej aj ako „OZ“), práva z nájmu bytu podľa § 706 – 708 OZ, právo na poistné 
plnenie, ak je poistnou udalosťou smrť poisteného § 817 OZ atď.] a niektoré sú pred
metom univerzálnej sukcesie, t. j. prechádzajú na dedičov ako právnych nástupcov 
zomrelej fyzickej osoby z titulu dedenia.

83 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 regis
tračným č. 1/0610/21 s dobou riešenia v rokoch 2021 až 2023.



DEDIČSKé PRÁVO V HMOTNOPRÁVNYCH A PROCESNOPRÁVNYCH SúVISLOSTIACH

74

Je to proces, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou života a patrí k jeho prirodzenému 
kolobehu.

Smrť fyzickej osoby je spravidla traumatizujúca skúsenosť pre pozostalé blízke oso
by, osobitne v rovine emocionálnej. Rovnako traumatizujúcou skúsenosťou však môže 
byť i dedičské konanie, ktoré prirodzene nadväzuje na smrť osoby. Potreba stať sa de
dičom a získať majetok môžu viesť k vzniku právne sporných situácií, ktoré právna 
úprava explicitne nerieši a uspokojujúcu odpoveď nedáva ani súdna prax.

Predmetom tohto príspevku je úvaha o (i) kolízii/konkurencii dôvodov dedičskej 
nespôsobilosti a vydedenia a  ich dôsledkov na zistenie okruhu dedičov a  s tým sú
bežne existujúci (ii) problém miery identifikácie (sekundárne vydedených) potomkov 
(primárne) vydedeného potomka.

1. Kriminálne správanie dediča

Cieľom tohto príspevku nie je komplexne analyzovať inštitúty dedičského práva, 
ktorými sú „dedičská nespôsobilosť“ a „vydedenie“, a preto sa im venujeme iba v skrat
ke, uvádzajúc ich základné (a nesporné) vlastnosti.

Dedičská nespôsobilosť je inštitút upravený v § 469 Občianskeho zákonníka (ďalej 
aj „OZ“), ktorého podstatou je zákonné vylúčenie fyzickej osoby, ktorá by inak dedila, 
resp. mohla dediť, z okruhu dedičov v dôsledku určitého kvalifikovaného správania. 
Tým správaním je (i) „dopustenie“ sa úmyselného trestného činu proti poručiteľovi, 
jeho manželovi, deťom alebo rodičom alebo (ii) zavrhnutiahodné konanie proti pre
javu poručiteľovej poslednej vôle. Vznik dedičskej nespôsobilosti nie je viazaný na 
akékoľvek konanie zo strany poručiteľa, nastáva teda ex lege a  súd na ňu prihliada 
z úradnej povinnosti (ex offo). Zákon z hľadiska predmetu útoku bližšie nešpecifikuje, 
ktorý trestný čin zakladá dedičskú nespôsobilosť. Možno teda vyvodiť, že okrem trest
ných činov proti životu a zdraviu to môžu byť aj trestné činu proti majetku, spáchané 
napríklad zatajením majetku poručiteľa daným dedičom.84 Nespôsobilý dedič nededí 
a na jeho miesto nastupuje náhradný dedič85 a hľadí sa na neho, akoby sa smrti po
ručiteľa nedožil.86 Nespôsobilým dedičom sa môže stať ktorýkoľvek z  dedičov, teda 
sa nevzťahuje len na napr. potomkov poručiteľa. Ak sa dedičská nespôsobilosť týka 
potomka poručiteľa, tak to nijako neovplyvňuje dedičskú spôsobilosť jeho potomkov.

Vydedenie je inštitút upravený v § 469a OZ, ktorého podstatou je vôľové vylúče
nie potomka z dedenia, resp. z okruhu dedičov v dôsledku určitého kvalifikovaného 
správania, resp. skutočnosti. Jednou z  týchto skutočností je (vzhľadom na predmet 
príspevku ide o  cielený výber tohto konkrétneho dôvodu) odsúdenie potomka pre 
trestný čin na trest odňatia slobody v  trvaní najmenej jedného roka. Vydedenie je  

84 HAMŘÍK, M. Zatajenie majetku poručiteľa dedičmi a jeho právne dôsledky v kontexte de
dičskej nespôsobilosti. In Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2021. 1. vyd., Bratislava :  
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2021, s. 309.

85 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. 1641.

86 Rozhodnutie uverejnené v Zbierke stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov SR pod 
číslom R 99/2011.
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jednostranný výslovný prejav poručiteľovej vôle, ktorým sa potomok ako neopome
nuteľný dedič zbavuje87 práva, ktoré by mu inak patrilo podľa zákona. Na vydedeného 
dediča sa hľadí, ako keby sa smrti poručiteľa nedožil.88

V ďalšom texte budeme pracovať s dôvodom, v ktorom sa oba uvedené inštitúty 
čiastočne „prelínajú“, a tým je kriminálne správanie potenciálneho dediča.

Už na prvý pohľad je zrejmé, že tento dôvod nie je vymedzený totožne. Na vznik 
dedičskej nespôsobilosti postačuje už len dopustenie sa (spáchanie) úmyselného trest
ného činu, cieľom ktorého boli poručiteľ, jeho manžel, deti alebo rodičia. Podmien
kou nie je právoplatné odsúdenie obžalovaného trestným súdom (napr. v  dôsledku 
premlčania trestného stíhania), avšak v takom prípade sa vyžaduje, aby súd v konaní 
o dedičstve sám posúdil naplnenie tejto podmienky.

Vydediť neopomenuteľného potomka je naformulované výrazne prísnejšie a for
málnejšie, pretože sa vyžaduje i) právoplatné rozhodnutie trestného súdu, ii) uloženie 
trestu odňatia slobody, iii) v trvaní najmenej jedného roka.

Impulzom pre tento príspevok bol konkrétny prípad z aplikačnej praxe, počas kto
rého si notár ako súdny komisár prerokúvajúci dedičskú vec osvojil nasledujúcu tézu: 
„Dedičská nespôsobilosť ako ex lege právny následok určitého kvalifikovaného (kriminál-
neho) správania potomka poručiteľa fakticky konzumuje vydedenie ako úkon, ktorý bol 
z hľadiska časovej následnosti vykonaný až následne. Kriminálne konanie potomka na-
pĺňalo predpoklady dedičskej nespôsobilosti aj vydedenia. Keďže na nespôsobilého dediča 
sa neprihliada, t. j. akoby ani neexistoval, tak ho nemožno vydediť. Na listinu o vydedení 
ako prejav vôle poručiteľa preto nemožno prihliadať, a to ani v časti týkajúcej sa rozšíre-
nia účinkov vydedenia na potomkov vydedeného potomka (čiže vnukov poručiteľa ako 
sekundárne vydedených dedičov), o to skôr, že tieto osoby boli vymedzené len neurčito 
a všeobecne ako ‚potomkovia vydedeného potomka‘.“

2. Ku konkurencii dôvodov dedičskej nespôsobilosti a vydedenia

Zákon konkurenciu dôvodov dedičskej nespôsobilosti a vydedenia nijako neup
ravuje. Je potrebné pripustiť, že vo veľkej skupine prípadov to z praktického hľadiska 
nebude vytvárať nijaký aplikačný problém (osoba ako potenciálny dedič jednoducho 
nebude dediť). Sporný stav môže nastať v prípade, ak trestný čin spácha potomok po
ručiteľa, pričom ide o taký trestný čin, ktorý ex lege zakladá tzv. dedičskú nespôsobi
losť, a súčasne sa stal dôvodom vydedenia potomka, pričom poručiteľ vztiahol účinky 
vydedenia aj na potomkov (t. j. svojich vnukov).

Právna úprava de lege lata považuje obidva dedičské tituly (zákon aj závet) za práv
ne rovnocenné, OZ pripúšťa aj ich kumuláciu, t. j. dedenie na základe oboch titulov sú
časne. Slovné spojenie „ak nenadobudne dedičstvo dedič zo závetu, nastupujú namiesto 
neho dedičia zo zákona“ jasne naznačuje, že poručiteľ vždy môže prejaviť svoju vôľu 

87 RAKOVÁ, K. Existencia dôvodu vydedenia cez prizmu aktuálnej súdnej praxe. In Míľniky 
práva v stredoeurópskom priestore 2021. 1. vyd., Bratislava : Univerzita Komenského v Brati
slave, Právnická fakulta, 2021, s. 296.

88 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. 1644.
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v závete a  tak usporiadať svoje majetkové pomery inak, ako to predpokladá zákon. 
Prejavením vôle poručiteľa vyjadrenej v  testamente získa usporiadanie majetkových 
vecí prednosť pred zákonným dedením a dedičským titulom sa stane testament.

Vzhľadom na delačný systém, ktorý je vyjadrený v § 460 OZ (dedičstvo sa nado
búda smrťou poručiteľa), je možné vysloviť tézu, že všetky parciálne otázky súvisiace 
s  dedením je možné posudzovať až v  okamihu smrti poručiteľa, nie skôr. Rovnako 
o dedičskej nespôsobilosti možno hovoriť až vtedy, keď nastane základný predpoklad 
dedenia, teda smrť poručiteľa. Do tohto okamihu možno uvažovať iba o tom, že vznikli 
a existujú predpoklady pre dedičskú nespôsobilosť. Nikoho nemožno ešte počas života 
poručiteľa označovať za dediča, a to z prostého dôvodu: táto osoba nič nezdedila a ani 
nemožno vopred spoľahlivo určiť, či táto osoba dediť napokon aj bude. Tejto osobe 
možno dať rôzne pomenovania – pravdepodobný dedič, dedič – čakateľ a pod. Z rov
nakého dôvodu táto osoba nemôže byť posudzovaná ako „nespôsobilý dedič“ – tým 
(rozumej dedičom) sa stane až v okamihu smrti poručiteľa. Takúto osobu možno na
najvýš označiť ako „potenciálne“ nespôsobilého dediča – čakateľa.

Je potom len vecou rozhodnutia poručiteľa, či spôsobí zánik predpokladu dedičs
kej nespôsobilosti odpustením (pozri poslednú vetu § 469 OZ), rovnako je v jeho ru
kách možnosť vydedenia ktoréhokoľvek z neopomenuteľných dedičov. Vznik predpo
kladu pre dedičskú nespôsobilosť sám osebe neznamená, že sa dedičská nespôsobilosť 
napokon aj uplatní. Odpustenie skutku, ktorý spôsobuje dedičskú nespôsobilosť, môže 
stav, ktorý predpokladá zákon, zmeniť. Rozhodujúca je vôľa poručiteľa.

Pri riešení uvedenej konkurencie preto treba vychádzať z už naznačeného predpokla
du, ktorým je poznanie, že súkromné právo je založené na hodnotách dispozičnej auto
nómie (vrátane dedičskej autonómie) a vlastníckej slobody jednotlivca pri rozhodovaní 
o právnom osude jeho majetku. Oba tieto princípy sú premietnuté aj v  rámci právnej 
úpravy dedičského práva, keď OZ pri konkurencii dedičských titulov uprednostňuje vôľu 
poručiteľa (závet ako jednostranný prejav vôle poručiteľa) pred kogentne stanoveným zá
konným dedením (s korekciou pri právnej úprave tzv. neopomenuteľných dedičov).

Podobný prístup je možné zvoliť v prípade, ak sa potomok pre spáchaný trestný čin 
stal ex lege nespôsobilý dediť podľa § 469 OZ a súčasne bol na základe vôle poručiteľa 
vydedený. De lege lata neexistuje návod, ako riešiť konkurenciu, a teda ani neexistuje 
dôvod, pre ktorý by mala byť uprednostnená dedičská nespôsobilosť pred vydedením 
alebo vice versa.

Zastávame názor, že na takúto osobu sa vzťahujú oba uvedené dôsledky s tým, že 
ako prioritný dôvod, pre ktorý táto osoba nebude dediť, bude vydedenie podľa § 469a 
OZ, a to z dôvodu uprednostnenia vôle poručiteľa pred následkami, ktoré vyplývajú 
priamo zo zákona.

Ustanovenie § 469a OZ (vydedenie) je vo vzťahu k § 469 OZ (dedičská nespôsobi
losť) v pomere špeciality z dôvodu, že:

i) sa vzťahuje na užší okruh osôb (potomkovia c/a akýkoľvek dedič);
ii) dôvod vydedenia spočívajúci v spáchaní trestného činu je vymedzený prísnejšie 

(právoplatne uložený trest odňatia slobody c/a bližšie neurčený trest);
iii) spôsob odvrátenia následku je prísnejší pri vydedení, keď sa vyžaduje formálny 

úkon (buď zničenie listiny o vydedení, alebo zahrnutie vydedeného dediča do neskor
šieho závetu), pričom pri nespôsobilosti postačí „prosté“ a neformalizované odpustenie.
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V prípade, ak osoba spáchala taký trestný čin, pre ktorý prichádzajú do úvahy oba 
uvedené následky, ak sa na ňu vzťahuje prísnejší z nich (vydedenie), dochádza priamo 
ku konzumácii miernejšieho následku (nespôsobilosť). Prioritu vydedenia pred ne
spôsobilosťou je možné ilustrovať aj na nasledujúcom prípade:

Ak poručiteľ krátko pred smrťou slovne alebo svojím správaním odpustí svojmu 
potomkovi trestný čin, ktorý na ňom bol spáchaný, síce to bude znamenať prinavráte
nie dedičskej spôsobilosti, no takéto konanie poručiteľa nezvráti dôsledky vydedenia.

Avšak naopak, ak by poručiteľ fyzicky zlikvidoval listinu o vydedení, prípadne by 
potomka určil ako svojho dediča v neskoršom závete, bolo by z tohto konania možné 
vyvodiť záver, že súčasne došlo aj k odpusteniu konania, ktoré zakladalo jeho nespô
sobilosť.

Na základe uvedeného zastávame názor, že ak poručiteľ vztiahol dôsledky vydede
nia aj na svojich vnukov (t. j. potomkov vlastného – a súčasne dedičsky nespôsobilé
ho potomka), je potrebné uprednostniť „vôľové“ vylúčenie z dedenia (t. j. vydedenie) 
pred „zákonným“ vylúčením z dedenia (t. j. nespôsobilosť). Opačný prístup by totiž 
v  určitej skupine prípadov mohol viesť k  tomu, že vôľa poručiteľa by bola fakticky 
odignorovaná, čo je v rozpore so základnými zásadami súkromného práva. Nemožno 
vidieť nijaký dôvod na to, aby poručiteľ nemohol vydediť svojho potomka (s rozšíre
ním dôsledkov aj na jeho vnukov) len preto, že takýto potomok sa stal už predtým 
priamo zo zákona dedičsky nespôsobilým. Ad absurdum by to znamenalo, že poručiteľ 
by musel najprv správanie spôsobujúce dedičskú nespôsobilosť odpustiť len preto, aby 
následne mohol tohto dediča vydediť. Absurdný postup? Isteže.

Na podporu uvedeného je možné poukázať na § 1646 ods. 2 českého „nového“ 
Občianskeho zákonníka č. 89/2012 Sb., podľa ktorého „Zůstavitel může vydědit i nepo-
minutelného dědice, který je nezpůsobilý dědit, a proto je z dědického práva vyloučen.“

Hoci sa to môže javiť ako duplicitné vylúčenie osoby z  dedenia, de lege ferenda 
bude žiaduce, aby zákonodarca, napr. aj podľa vzoru českej právnej úpravy, výslovne 
odstránil uvedenú nejednoznačnosť a upravil možnosť vydediť i dedičsky nespôsobilú 
osobu, už len z dôvodu, aby bola pre poručiteľa vytvorená možnosť vylúčiť z dedenia 
i vnukov.

3. K miere konkretizácie sekundárne vydedených potomkov

Podľa § 469a ods. 2 OZ „Pokiaľ to poručiteľ v listine o vydedení výslovne určí, vzťa-
hujú sa dôsledky vydedenia aj na osoby uvedené v § 473 ods. 2.“

Ide o tzv. odkazovaciu právnu normu, t. j. normu, ktorá odkazuje na iné ustano
venie, v tomto prípade na § 473 ods. 2 OZ. Podľa § 473 ods. 2 OZ „Ak nededí niektoré 
dieťa, nadobúdajú jeho dedičský podiel rovnakým dielom jeho deti. Ak nededia ani tieto 
deti alebo niektoré z nich, dedia rovnakým dielom ich potomkovia.“

Z hľadiska obsahových a formálnych náležitostí listiny o vydedení sa žiada pou
kázať na § 469a ods. 3 OZ, podľa ktorého „O náležitostiach listiny o vydedení a o jej 
zrušení platia obdobne ustanovenia § 476 a 480; v listine však musí byť uvedený dôvod 
vydedenia.“

Vydedenie je jednostranný prejav vôle poručiteľa, ktorého cieľom je z  taxatív
ne uvedených dôvodov vylúčiť z  dedenia potomka (t. j. vlastné dieťa poručiteľa).  
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Na potreby tohto príspevku, vzhľadom na povahu uvedených dôvodov, možno takéto 
dieťa (potomka) označiť za „nevďačného potomka“.

Za notoricky známu podmienku platného vydedenia možno považovať to, že dô
vod vydedenia musí byť v listine o vydedení riadne skutkovo vymedzený, t. j. nepos
tačuje len prostý odkaz na právnu normu či všeobecný popis údajného správania po
tomka [osobitne platí pre dôvody vydedenia uvedené pod písm. a), b) a d)].

Platná právna úprava umožňuje, aby poručiteľ rozšíril účinky vydedenia aj na vnu
kov, t. j. na potomkov svojho dieťaťa, resp. aj na pravnukov. Je potrebné uviesť, že bez 
tohto výslovného rozšírenia vydedenia aj na nich by inak dedili.

Relevantná právna úprava, odborná spisba, právna teória a  ani známa súdna 
prax neuvádzajú, aby tieto ďalšie osoby (vnuci a pravnuci) taktiež spĺňali podmienky 
na vydedenie, t. j. nie je potrebné, aby sa dopustili niektorého z  konaní uvedených  
v § 469a ods. 1 písm. a) až d) OZ. Zjednodušene možno vysloviť, že jediným dôvodom, 
pre ktorý nebudú dediť, je len to, že sú deťmi/vnukmi „nevďačného potomka“.

Otázkou posudzovanou v  tomto príspevku je otázka určitosti vymedzenia (ich 
identifikácie) vnukov (potomkov vydedeného potomka, prípadne aj ich potomkov), 
resp. či z platnej právnej úpravy takáto požiadavka vôbec vyplýva.

Na základe analýzy aplikovateľnej právnej úpravy možno dospieť k záveru, že pre
jav vôle poručiteľa urobený podľa § 469a ods. 2 OZ, ktorým chce rozšíriť účinky vyde
denia aj na vnukov a pravnukov, nemusí obsahovať presnú identifikáciu a ani len vše
obecný opis týchto osôb. K uvedenému záveru možno dospieť s použitím jazykového 
výkladu a skúmaním účelu právnej normy.

3.1 Účel právnej normy

Primárnym účelom § 469a ods. 2 OZ je vylúčenie celej „vetvy“ rodiny z dedenia, 
tak aby nijaký z členov tejto „vetvy“ rodiny nemal možnosť s predmetom dedenia ako
koľvek disponovať. Týmto spôsobom je možné z dedenia vylúčiť aj všetkých budúcich, 
ani len nepočatých potomkov „nevďačného“ potomka. V opačnom prípade by totiž 
účel vydedenia (bez rozšírenia na všetkých potomkov) bolo možné pomerne ľahko 
obísť napr. tak, že vydedený potomok by v prípade vedomosti o tom, že bol vydedený, 
ešte počas života poručiteľa splodil dieťa, ktoré by dedilo namiesto vydedeného po
tomka, pričom vydedený potomok ako rodič (a teda ako osoba, ktorá zo zákona spra
vuje majetok svojho dieťaťa), by fakticky mohla disponovať s majetkom, ktorý nemala 
z dôvodu vydedenia zdediť. Ad absurdum by teda nebolo možné vylúčiť, že vydedený 
potomok by ako zástupca svojho dieťaťa docielil prevod tohto majetku na seba.

Navyše platí, že poručiteľ svojich vnukov a pravnukov vôbec nemusí poznať – ne
musí vedieť o ich existencii, nikdy sa s nimi nemusel stretnúť, nemusí mať s nimi nija
ký kontakt, všeobecne nemusí mať vedomosť o rodinných pomeroch svojho potomka, 
s ktorým už dlhú dobu neudržiava nijaký kontakt, t. j. poručiteľ nemusí vedieť, či jeho 
potomok má deti, koľko, kedy sa narodili a pod.

Ak by právo vyžadovalo presnú identifikáciu vnukov, príp. pravnukov, bolo by pre 
poručiteľa prakticky nemožné vykonať platné „rozšírenie“ účinkov vydedenia aj na 
tieto osoby a § 469a ods. 2 OZ by sa v mnohých prípadoch stal neaplikovateľnou práv
nou normou.
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3.2 Jazykový výklad

Po pozornej jazykovej analýze právnej normy možno vysloviť záver, že obsahom 
prejavu vôle poručiteľa je len „výslovné určenie toho, že dôsledky vydedenia sa vzťa-
hujú...“, t. j. poručiteľ musí výslovne (nepochybne, jednoznačne) uviesť, že dôsledky 
vydedenia chce rozšíriť aj na vnukov a pravnukov. Tieto osoby nie je potrebné osobitne 
špecifikovať, pretože tieto osoby sú už dostatočne vymedzené (identifikovateľné) prí
buzenským vzťahom k „nevďačnému“ potomkovi.

Uvedené ustanovenie je potrebné vykladať v tom zmysle, že ak poručiteľ všeobecne 
rozšíri účinky vydedenia na osoby uvedené v § 473 ods. 2 OZ, jeho vôľa smerovala 
k rozšíreniu účinkov na všetkých vnukov a pravnukov „nevďačného“ potomka.

Na podporu uvedeného záveru možno analogicky poukázať na to, že ani závet ne
musí obsahovať výšku dedičského podielu, príp. určenie vecí patriacich do dedičstva, 
a pre platnosť závetu stačí „len“ určenie dediča/dedičov. V takomto prípade budú dediť 
všetci závetom povolaní dedičia a predmetom dedičstva bude všetko (celé dedičstvo) 
a všetci dedičia budú celé dedičstvo dediť rovnakým dielom.

Občiansky zákonník ako základný predpis súkromného práva, ktoré je postavené 
na zásade autonómie vôle, aj pri výklade právneho úkonu vychádza z  priority vôle 
konajúcej osoby, t. j. pri výklade sporného či pochybného právneho úkonu je potrebné 
prihliadať v prvom rade na vôľu konajúcej osoby. V tomto prípade je možné, podľa 
nášho názoru, pomerne jednoducho zistiť, k čomu smerovala vôľa poručiteľa – k roz
šíreniu účinkov vydedenia na všetky osoby pochádzajúce od osoby „nevďačného po
tomka“. Požiadavka určitého vymedzenia okruhu vnukov a  pravnukov by, naopak, 
mohla byť (a pravdepodobne by i bola) kontraproduktívna, a to práve vzhľadom na 
tú možnosť, že poručiteľ tieto osoby vôbec nemusí poznať a vystavoval by sa riziku 
nesprávnej či neúplnej špecifikácie, čo by skôr vytváralo pochybnosti o platnosti práv
neho úkonu urobeného podľa § 469a ods. 2 OZ.

Požiadavka určitosti by bola na mieste v prípade, ak by bolo potrebné spojiť nejaké 
konkrétne správanie s konkrétnou osobou (napr. prepojenie osoby nevďačného potom
ka s určitým konkrétnym konaním). Z tohto dôvodu by v prípade, ak by poručiteľ mal 
dvoch a viacerých potomkov (napr. synov) a v listine o vydedení by uviedol napr. „vyde
ďujem svojho syna z dôvodu, že...“, išlo by o zjavne neurčitý právny úkon, keďže by ne
bolo možné spoľahlivo zistiť, ktorého konkrétneho syna poručiteľ vydedil. Toto sa však 
pri rozšírení účinkov vydedenia aj na vnukov nedeje, tieto osoby, ako už bolo uvedené, sa 
nijakého protiprávneho či neetického konania proti svojmu starému rodičovi nemuseli 
vôbec dopustiť.

Aj vzhľadom na zásadu autonómie vôle zrejme a priori nemožno vylúčiť to, že poru
čiteľ by chcel účinky vydedenia rozšíriť len na niektorých svojich vnukov (napr. poručiteľ 
má „nevďačného“ syna, ktorý má dvoch potomkov – syna a dcéru, pričom poručiteľ má 
k vnučke blízky vzťah a ju vydediť nechce). V takom prípade by bolo možné – a zákon to 
nevylučuje –, rozšíriť účinky vydedenia len na jedného vnuka a dedičom by bola vnučka.

Z obsahového hľadiska je potrebné odlíšiť „vydedenie“ a „rozšírenie účinkov vyde
denia“. V prvom prípade sa vyžaduje určité kvalifikované správanie zo strany potom
ka. V druhom prípade postačuje prostý vzťah rodič – dieťa a samotná existencia tohto 
vzťahu je dôvodom na vylúčenie vnukov z dedenia.
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Záver

Skúsenosti aplikačnej praxe preukazujú, že napriek ustálenej a  nemennej dikcii 
právnej normy, čo by malo a mohlo vytvárať predpoklady na bezproblémovú aplikáciu 
práva na skutkový stav a elimináciu sporov medzi stranami, stále dochádza k vzniku 
nových a (akoby) neriešených problémov. Často ide o periodicky sa opakujúce výkla
dové (interpretačné) problémy, na ktorých riešenie sa už „pozabudlo“ a nastupujúca 
generácia právnikov – praktikov rieši otázky už dávno zodpovedané.

Predmetom tohto príspevku boli otázky súvisiace s  vylúčením osôb z  dedenia. 
účastníci konania o dedičstve majú mnohokrát snahu zvrátiť dôsledky prejavu vôle 
poručiteľa, ktorý už nepodá autentický výklad svojej vôle a cez rôzne právnoteoretické 
konštrukcie sa pokúšajú dosiahnuť pre seba priaznivejší (ekonomický aj právny) vý
sledok.

Je možné vysloviť záver, že právne normy, ktoré boli predmetom úvahy obsiahnu
tej v tomto príspevku, sú zrelé na sprecizovanie, osobitne vzájomný vzťah § 469 OZ 
a § 469a OZ, a to tak, aby expressis verbis bolo poručiteľovi priznané právo vydediť aj 
nespôsobilého dediča. Hoci uvedené je možné docieliť i za existujúcej právnej úpravy, 
podrobnejšia úprava môže napomôcť zabrániť vzniku napr. aj takých sporov, ktoré boli 
inšpiráciou tohto príspevku.
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Abstrakt: Cieľom autora príspevku je systematicky usporiadať doposiaľ známe výsled
ky rozhodovacej činnosti súdov v nadväznosti na vyhodnocovanie hypotéz právnych 
noriem upravujúcich dôvody vydedenia priameho potomka poručiteľa. Autor tieto 
poznatky hodnotí prostredníctvom argumentačného dialógu. Absencia systematické
ho usporiadania poznatkov v analyzovanej oblasti môže mať za následok argumen
tačný alibizmus v rámci aplikačnej činnosti súdov, ktorých úlohou je vyhodnocovať 
a náležite prihliadať na okolnosti konkrétneho prípadu, resp. nezakladať rozhodnutia 
na zovšeobecňujúcich interpretáciách z už známych poznatkov.
Kľúčové slová: poručiteľ, priamy potomok, dôvody vydedenia, okolnosti prípadu, 
neposkytnutie pomoci, neprejavenie záujmu, odsúdenie, vedenie neusporiadaného 
života

Abstract: The author of the paper aims systematically organize the known results of 
the court’s rulings in connection with the evaluation of the legal norms hypothesis 
regulating the reasons for the disinheritance of the deceased person’s direct descend
ant. The author evaluates these results through an argumentative dialogue. The ab
sence of a systematic arrangement of knowledge in the area may result in an incorrect 
argumentation within the court’s assessment, whose role is to evaluate and take in ac
cordance the circumstances of a particular case. Courts should not base their decisions 
on generalizing interpretations of knowledge already known.
Key words: deseased person, direct descendant, reasons for disinheritance, circum
stances of the case, failure to provide assistance, lack of interest; conviction; leading 
a messy life

1. Výber súdnych rozhodnutí (podkladov) a jeho odôvodnenie

ústredným bodom predkladaného odborného príspevku je ustanovenie § 469a zá
kona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších právnych predpisov 
(ďalej aj ako „Občiansky zákonník“). Uvedená právna norma upravuje štyri materiálne 
náležitosti listiny o vydedení – jednostranného adresovaného právneho úkonu poru
čiteľa, ktorého adresátmi sú jeho priami potomkovia, resp. neopomenuteľní dedičia. 
Sme presvedčení, že vzhľadom na prísnu interpretáciu materiálnej náležitosti listiny 
o vydedení, keď nestačí, ak poručiteľ iba odkáže na niektoré z ustanovení § 469a Ob
čianskeho zákonníka, je namieste analyzovať aplikáciu týchto právnych noriem z po
hľadu argumentačnej a interpretačnej aplikačnej praxe súdov. V odbornej literatúre sa 
stretávame s názorom, podľa ktorého sú hypotézy obsiahnuté v právnej norme ana
lyzovaného ustanovenia príliš všeobecné, až vágne.89 Súčasná právna úprava vychá
dza v značnej miere z občianskoprávnej úpravy predchádzajúcej prijatiu Občianskeho  

89 Porovnaj ŠUBRTOVÁ, J. Důvody vydědění. In Ad Notam. 1999, č. 5, s. 95.
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zákonníka z roku 196490, a preto je namieste zamýšľať sa nad jej vhodnosťou a dosta
točnosťou, osobitne v nadväznosti na aplikačnú prax súdov.

Východiskom predkladaného odborného príspevku sú súdne rozhodnutia, ktoré 
boli doposiaľ zverejnené v zbierkach najvyšších súdnych autorít, resp. rozhodnutia, na 
ktoré odkazuje odborná právnická literatúra.91 Osobitne dôležitou súčasťou princípu 
právnej istoty je predvídateľnosť súdneho rozhodnutia, ktorá predpokladá argumen
tačnú vyspelosť súdov v  odôvodneniach ich rozhodnutí, obzvlášť v  nadväznosti na 
posudzovanie materiálnej náležitosti listiny o vydedení. Okrem súdnych rozhodnutí 
slovenských súdov neopomíname ani argumentačné a interpretačné východiská Naj
vyššieho súdu Českej republiky, na ktorého relevantné rozhodnutia odkazujú v rámci 
aplikačnej praxe nielen slovenské súdy, ale aj spomínaná odborná právnická literatúra. 
Do nadobudnutia účinnosti zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákonníka boli totiž 
ustanovenia o vydedení identické v komparácii slovenskej aj českej právnej úpravy.

Dôvody vydedenia formuluje zákonodarca pomerne všeobecne. Súdy, ktoré apli
kujú ustanovenie § 469a Občianskeho zákonníka na konkrétny skutkový stav, môžu 
túto skutočnosť vnímať v rovine výzvy k argumentačnej a výkladovej kreativite. Od
borná literatúra zdôrazňuje potrebu zaoberania sa okolnosťami konkrétneho prípadu 
v procese právneho posúdenia „existencie“ dôvodu vydedenia, pričom vychádza práve 
z dostupnej rozhodovacej súdnej praxe.92 Systematika príspevku odráža usporiadanie 
hypotéz analyzovaného ustanovenia vyjadrených v písmenách a) až d).

1.1 K aplikácii § 469a písm. a)

Odborná právnická literatúra93 sa pri interpretácii § 469a písm. a) Občianskeho 
zákonníka odvoláva predovšetkým na uznesenie Najvyššieho súdu Českej republiky, 
spis. zn. 21 Cdo 3772/2007.94 Poručiteľ je oprávnený vydediť potomka v prípade „ak 
v rozpore s dobrými mravmi neposkytol poručiteľovi potrebnú pomoc v chorobe, v starobe  

90 K historickému vývoju právnej úpravy vydedenia pozri KAWULOK, J. Vydědění – právní 
úprava a praxe. In Ad Notam. 1999, č. 4, s. 73.

91 Konkrétne In FEKETE, I. Občiansky zákonník. 3. zväzok (Dedenie, Záväzkové právo – 
všeobecná časť). Veľký komentár. 2. vyd. Bratislava : Eurokódex, 2015; resp. In 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. 1644 – 1648.

92 Porovnaj In FEKETE, I. Občiansky zákonník 3. zväzok (Dedenie, Záväzkové právo – 
všeobecná časť). Veľký komentár. 2. vyd. Bratislava : Eurokódex, 2015, s. 80. Napríklad 
rozsudok Najvyššieho súdu Českej republiky, spis. zn. 21 Cdo 3992/2008, dostupný aj na: 
<https://www.zakonyprolidi.cz/judikat/nscr/21cdo39922008>.

93 Vychádzali sme zo slovenských komentárov k  Občianskemu zákonníku; FEKETE, I. 
Občiansky zákonník. 3. zväzok (Dedenie, Záväzkové právo – všeobecná časť). Veľký komentár. 
2. vyd. Bratislava : Eurokódex, 2015, s. 80 – 83; 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. 1644 – 1648.

94 Uznesenie Najvyššieho súdu Českej republiky, spis. zn. 21 Cdo 3772/2007, dostupné aj na: 
<https://www.zakonyprolidi.cz/judikat/nscr/21cdo37722007>.
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alebo v iných závažných prípadoch“.95 Všetky uvedené situácie už na prvý pohľad vyzý
vajú k ich obsahovej interpretácii.

V uvedenom prípade sa žalobca domáhal určenia dedičského práva, resp. priznania 
statusu zákonného dediča po poručiteľovi. Ten žalobcu „vydedil“, pričom v listine o vy
dedení uviedol, že dôvodom „vydedenia“ bolo neposkytovanie „nevyhnutnej pomoci“ 
v chorobe a starobe. V časti určenia dedičského práva Okresný súd Karlove Vary žalob
covi vyhovel. Rozhodnutie „argumentačne oprel“ o nedostatok dôvodov, ktoré by viedli 
k dôvodnému záveru o naplnení hypotézy právnej normy § 469a písm. a) Občianskeho 
zákonníka. Súd iba stroho uviedol demonštratívny výpočet skutočností vyplývajúcich 
z vykonaného dokazovania, ktoré odôvodňovali záver o starostlivosti žalobcu o poručite
ľa, a to aj v čase jeho preukázanej hospitalizácie z dôvodu zhoršeného zdravotného stavu.

Krajský súd v Plzni v odvolaním napadnutej časti potvrdil rozsudok Okresného 
súdu Karlove Vary. Doplnil, že k značnému zhoršeniu zdravotného stavu poručiteľa 
došlo len rok pred jeho smrťou, t. j. približne rok po spísaní listiny o vydedení. Poru
čiteľ, inými slovami, v čase vyhotovenia listiny o vydedení nebol odkázaný na pomoc. 
Navyše, odkázanosť poručiteľa na poskytovanie pomoci súd spochybnil tým, že v uve
denom čase žil v domácnosti s matkou žalovaného. Žalovaný podal proti rozsudku 
odvolacieho súdu dovolanie.

Najvyšší súd Českej republiky dovolanie žalovaného zamietol z dôvodu neprípust
nosti. V odôvodnení rozhodnutia vymenoval základné predpoklady platnosti vyde
denia v  zmysle ustanovenia § 469a písm. a) Občianskeho zákonníka.96 Všetky ním 
uvedené predpoklady musia byť naplnené kumulatívne v  čase vyhotovenia listiny 
o  vydedení (ďalej ako „rozhodný čas“).97 Stotožňujeme sa s  právnou interpretáciou 
súdu, podľa ktorej sa poručiteľ musí v rozhodnom čase nachádzať v takej životnej situ
ácii, keď si nie je schopný bez cudzieho pričinenia zaobstarať základné životné potreby. 
V prejednávanej veci dovolací súd demonštratívne opísal preukázané príčiny ťaživej 
životnej situácie poručiteľa. Kauzálny nexus identifikoval v jeho zdravotných problé
moch spôsobených chorobou a vo vyššom veku. Ilustratívne a vo všeobecnosti doplnil, 
že ťaživá životná situácia poručiteľa môže byť výsledkom prírodnej katastrofy, požia
ru alebo povodne. Súd primárne nekladie argumentačný dôraz na príčiny vzniknutej 
ťaživej životnej situácie poručiteľa, ale na následok, ktorým je odkázanosť poručiteľa 
na cudziu pomoc. Neprejavovanie záujmu priameho potomka o poručiteľa musí byť 

95 Ustanovenie § 469a písm. a) Občianskeho zákonníka, dostupné aj na: <https://www.slov
lex.sk/pravnepredpisy/SK/ZZ/1964/40/>.

96 Zákon č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník v znení neskorších právnych predpisov, dostupné aj na: 
<https://www.zakonyprolidi.cz/cs/196440>. V súčasnosti nahradený zákonom č. 89/2012 Sb.  
Občanským zákoníkem v  znení neskorších právnych predpisov, dostupným aj na:  
<https://www.zakonyprolidi.cz/cs/201289>. Pôvodné ustanovenie § 469a písm. a), ktoré bolo 
identické vo vzťahu k súčasnej právnej úprave, platnej a účinnej na území Slovenskej republiky, 
nahradilo ustanovenie § 1646 ods. 1, písm. a), ktorého relevantná časť znie: „Zůstavitel může 
vydědit nepominutelného dědice, který mu neposkytl potřebnou pomoc v nouzi.“

97 K  otázke časovej následnosti dôvodu vydedenia a  vyhotovenia listiny o  vydedení pozri 
napríklad In ŠVESTKA, J., SPÁČIL, J., ŠKÁROVÁ, M., HULMÁK, M. a  kol. Občanský 
zákoník II. § 460 až 880. Komentář. 2. vyd. Praha : C. H. Beck, 2009, s. 1414.
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podľa dikcie zákona v rozpore s dobrými mravmi. Podľa nášho názoru ide o nadby
točný dôvetok zákonodarcu. Nevieme si totiž predstaviť situáciu, keď by po naplnení 
všetkých ostatných definičných znakov vydedenia podľa § 469a Občianskeho zákonní
ka, išlo o neposkytnutie potrebnej pomoci v súlade s dobrými mravmi, a to aj napriek 
iným odborným názorom, prezentovaným vo vzťahu k tomuto kritériu.98 Nehovoriac 
o problémoch spojených s  interpretáciou obsahu dobrých mravov, s ktorými súdna 
prax „zápasí“ dlhodobo. Podľa dovolacieho súdu musí ísť zároveň o situáciu, keď o zá
kladné životné potreby poručiteľa nie je postarané inak, čo úzko súvisí s otázkou odká
zanosti poručiteľa na poskytnutie pomoci od kohokoľvek vrátane cudzej osoby.

Súhlasíme s  právnym názorom dovolacieho súdu, v  ktorého zmysle základným 
predpokladom platnosti vydedenia podľa ustanovenia § 469a písm. a) Občianskeho 
zákonníka musí byť schopnosť priameho potomka pomôcť poručiteľovi, ktorý sa do
stal do opísanej ťaživej životnej situácie. Domnievame sa, že práve pri vyhodnocovaní 
tejto otázky by mali súdy obzvlášť náležite vyhodnocovať okolnosti každého konkrét
neho prípadu. Vyhodnocovanie schopností a možností poručiteľovho potomka by pri
tom malo byť objektívnou kategóriou. Ide o právny názor Najvyššieho súdu Slovenskej 
republiky.99 Ten však objektívnu kategóriu interpretuje nezrozumiteľne. Explicitne 
hovorí o objektívnych možnostiach a schopnostiach potomka prostredníctvom vyjad
renia „vzhľadom na svoje schopnosti a možnosti“. Uvedenú interpretáciu považujeme 
za nedostatočnú.

Posledným predpokladom platnosti vydedenia podľa analyzovaného ustanove
nia je neodmietnutie priamym potomkom ponúkanej pomoci zo strany poručiteľa. 
Aj v takom prípade je nevyhnutné, aby súdy náležite zohľadňovali špecifiká každého 
konkrétneho posudzovaného prípadu. V uvedenom kontexte opakujeme, že pomoc 
nemusí byť poskytnutá priamo potomkom, ale môže byť poručiteľovi poskytovaná 
sprostredkovane. Napríklad tak, že potomok zabezpečí poručiteľovi opatrovateľa/
opatrovateľku.100 Sprostredkované zabezpečenie pomoci by podľa nášho názoru malo 
byť vecou iniciatívy potomka, nie reakciou na žiadosť poručiteľa.

Dovolací súd napokon skonštatoval, že odvolací súd interpretoval a aplikoval usta
novenie § 469a písm. a) Občianskeho zákonníka v  súlade s  ustálenou judikatúrou, 
avšak nepoukázal na žiadne konkrétne rozhodnutia. Odkazovanie na ustálenú inter
pretačnú a aplikačnú prax súdov, bez čo i len demonštratívneho výpočtu relevantných 
rozhodnutí, považujeme vo všeobecnosti za významný nedostatok v  interpretačnej 
a argumentačnej činnosti súdov.

1.2 K aplikácii § 469a písm. b)

K aplikácii ustanovenia § 469a písm. b) Občianskeho zákonníka evidujeme viacero 
dôležitých rozhodnutí slovenského a českého Najvyššieho súdu. V zmysle uvedeného 

98 Porovnaj ŠUBRTOVÁ, J. Důvody vydědění. In Ad Notam. 1999, č. 5, s. 98.
99 Z rozsudku Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, spis. zn. 4 Cdo 59/2012, dostupného aj 

na: <https://www.nsud.sk/rozhodnutia/4cdo592012/>.
100 FEKETE, I. Občiansky zákonník. 3. zv. (Dedenie, Záväzkové právo – všeobecná časť). Veľký 

komentár. 2. vyd. Bratislava : Eurokódex, 2015, s. 80.
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ustanovenia je poručiteľ oprávnený priameho potomka vydediť, „ak o poručiteľa trvalo 
neprejavuje opravdivý záujem, ktorý by ako potomok mal prejavovať“.

Dňa 9. augusta 1996 vydal Krajský súd v Českých Budějoviciach rozsudok, ktorý 
Najvyšší súd Českej republiky zverejnil v Zbierke súdnych rozhodnutí a stanovísk 
pod číslom 23/1998.101 Pri posudzovaní dôvodnosti aplikácie analyzovaného usta
novenia považoval za kľúčové vyhodnotenie toho, či mal potomok reálnu možnosť 
prejavovať o  poručiteľa opravdivý záujem. V  načrtnutých intenciách sa stotožnil 
s právnym názorom prvostupňového súdu. Vydedenie podľa písmena b) ustanove
nia § 469a prichádza podľa súdmi prezentovaného právneho názoru do úvahy iba 
v prípade, ak je aj zo spôsobu správania sa poručiteľa zrejmé, že o udržiavanie príbu
zenského citového vzťahu stojí. Inými slovami ide o prípady, keď poručiteľ negatívne 
pociťuje neprejavovanie záujmu priamych potomkov o  jeho osobu. Odvolací súd 
hovorí tiež o potrebe zisťovania toho, či neprejavovanie záujmu priameho potomka 
nie je poručiteľovi ľahostajné.

Na základe uvedeného dedukujeme, že opravdivosť záujmu by mala byť v procese 
aplikácie analyzovaného ustanovenia vyhodnocovaná cez overovanie reálnych mož
ností potomka prejavovať o poručiteľa záujem. Na predmetné kritérium priamo nad
väzuje postoj poručiteľa, a síce, či mu na záujme priamych potomkov o  jeho osobu 
záleží. Obdobnú interpretáciu nachádzame aj v  rozsudku Najvyššieho súdu Českej 
republiky, evidovanom pod spisovou značkou 21 Cdo 48/2000, vydanom 24. januára 
2001.102

Ďalším právnickej odbornej literatúre známym rozhodnutím je rozsudok Najvyš
šieho súdu Českej republiky z 15. mája 2007 zverejnený v Zbierke súdnych rozhodnutí 
a stanovísk pod číslom 8/2008.103 Meritom veci bolo aj v tomto prípade určenie dedič
ského práva žalobcu. Súdy, ktoré v jeho právnej veci rozhodovali, posudzovali skutko
vý stav v kontexte ustanovenia § 469a písm. b) Občianskeho zákonníka. Dovolací súd 
v tomto prípade opätovne poukázal na potrebu zohľadňovania špecifických okolností 
každého prejednávanéhoného prípadu. V zhode s  tým, čo pred takmer jedenástimi 
rokmi v analyzovanom rozsudku skonštatoval Krajský súd v Českých Budějoviciach, 
sa stotožnil s názorom, v ktorého zmysle poručiteľ nemôže platne vydediť priameho 
potomka v prípade, ak neprejavovanie opravdivého záujmu je bez ďalšieho následkom 
nezáujmu poručiteľa o potomka. Inými slovami, ustanovenie § 469a písm. b) nemožno 
aplikovať na prípad, keď poručiteľ ani nestojí o záujem zo strany priameho potomka, 
čo vyplýva z jeho preukázateľného nezáujmu o potomka. Najvyšší súd Slovenskej re
publiky, ktorý si osvojil uvedenú interpretáciu, v odôvodnení rozsudku evidovaného 

101 Rozsudok Krajského súdu v  Českých Budějoviciach, spis. zn. 6Co 10/96 (R 23/1998), 
dostupný aj na: <https://www.aspi.cz/products/lawText/4/9596/0/2/rozsudekrcc6co10
96duvodyvydedeniarealnamoznostprojevitopravdovyzajem>.

102 Rozsudok Najvyššieho súdu Českej republiky, spis. zn. 21 Cdo 48/2000, dostupný aj na <htt
ps://www.zakonyprolidi.cz/judikat/nscr/21cdo482000>. Obdobne tiež rozsudok Najvyš
šieho súdu Českej republiky, spis. zn. 21 Cdo 705/2013, dostupný aj na: <http://kraken.slv.
cz/21Cdo705/2013>.

103 Rozsudok Najvyššieho súdu Českej republiky, spis. zn. 21 Cdo 688/2006 (R 8/2008), 
dostupný aj na <https://www.zakonyprolidi.cz/judikat/nscr/21cdo6882006>.
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pod spisovou značkou 4 Cdo 123/2009, vydaného 30. júna 2009, označil mieru priči
nenia poručiteľa o nezáujem potomka adjektívom „značná“.104

Na rozdiel od Krajského súdu v Českých Budějoviciach sa obšírnejšie k interpre
tácii analyzovaného dôvodu vydedenia vyjadril Najvyšší súd Českej republiky. Nepre
javovanie opravdivého záujmu môže spočívať jednak v  pasivite priameho potomka 
vo vzťahu k poručiteľovi, ako aj v správaní, ktorým síce potomok o poručiteľa záujem 
prejavuje, avšak spôsobom nezodpovedajúcim riadnemu správaniu potomka k rodi
čovi, t. j. napríklad spôsobom trvalo prekračujúcim zásady spoločenskej slušnosti.105 
Dovolací súd sa nestotožnil s odôvodnením rozhodnutia odvolacieho súdu, v ktorého 
zmysle ani preukázané hrubé správanie potomka nie je tým, čo zákonodarca považuje 
za trvalé neprejavovanie opravdivého záujmu.

Najvyšší súd Slovenskej republiky sa k  aplikácii a  interpretácii analyzovaného 
dôvodu vydedenia vyjadril v  odôvodnení rozsudku, evidovaného pod spisovou 
značkou 4 Cdo 59/2012, vydaného dňa 27. mája 2014. K aplikácii ustanovenia § 469a 
písm. b) Občianskeho zákonníka uviedol, že opravdivosť záujmu potomka o poru
čiteľa je potrebné „merať“ prostredníctvom kritéria nepretržitosti, t. j. analyzovaný 
dôvod vydedenia možno aplikovať na prípady, keď potomok neprejavoval o poruči
teľa záujem ani príležitostne. V porovnaní s interpretáciou Najvyššieho súdu Českej 
republiky, ktorý opravdivosť záujmu potomka o poručiteľa synonymicky nahrádzal 
označeniami „riadneho záujmu“ zodpovedajúceho „zásadám spoločenskej slušnos
ti“, Najvyšší súd Slovenskej republiky opisuje vzťah poručiteľa a potomka v intenci
ách analyzovaného ustanovenia ako „štandardný“. Konštatuje, že ak je vzťah medzi 
poručiteľom a potomkom „štandardný“, poručiteľ nemôže potomka platne vydediť 
podľa ustanovenia § 469a písm. b) Občianskeho zákonníka. Zdôrazňuje, že predo
všetkým v ranom štádiu vývoja človeka je vzťah medzi rodičom a potomkom bu
dovaný primárne a iniciatívne rodičom. V prejednávanom prípade dospel odvolací 
súd k záveru, s ktorým sa stotožnil aj dovolací súd, a síce, že žalobkyňa si nemohla 
so svojím biologickým otcom vybudovať bližší vzťah z dôvodov otcovho správania, 
keďže o ňu nejavil žiaden záujem. Súd napokon, podľa nášho názoru, vecne správne 
uzavrel, že nemožno od potomka spravodlivo požadovať, aby niesol negatívne ná
sledky vydedenia, ak stav neprejavovania opravdivého záujmu potomka o poručiteľa 
v značnej miere zapríčinil poručiteľ.106

Súhlasíme s opísanou argumentačnou líniou Najvyššieho súdu Českej republiky. 
Zároveň mu vyčítame značnú mieru vágnosti v  ilustrácii príkladov správania, kto
ré nezodpovedá riadnemu správaniu potomka k  rodičovi. Súd odkazuje na zásady 
spoločenskej slušnosti, čo považujeme za nenáležité zovšeobecňovanie, zoslabujúce 
mieru argumentačnej presvedčivosti odôvodnenia inak racionálnej právnej interpre
tácie. Jediným pozitívom všeobecne prezentovaného interpretačného kritéria je jeho 

104 Z rozsudku Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, spis. zn. 4 Cdo 123/2009, dostupného aj 
na <https://www.nsud.sk/rozhodnutia/4cdo1232009/>.

105 Porovnaj tiež rozsudok Najvyššieho súdu Českej republiky, spis. zn. 21 Cdo 2821/2006, 
dostupný aj na <https://www.zakonyprolidi.cz/judikat/nscr/21cdo28212006>.

106 Z rozsudku Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, spis. zn. 4 Cdo 59/2012, dostupného aj 
na <https://www.nsud.sk/rozhodnutia/4cdo592012/>.
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opakovaná využiteľnosť v rámci aplikačnej praxe, a to vďaka obsahovej dynamike so
ciologického pojmu spoločenskej slušnosti, ktorá môže mať rôznu podobu v závislosti 
od rozvoja spoločenských vzťahov.

Rovnaký senát Najvyššieho súdu Českej republiky vydal o  takmer dva a  pol 
roka neskôr, 24. septembra 2009, rozsudok pod „zbierkovým evidenčným číslom“ 
78/2010.107 V ňom iba podčiarkol vlastné interpretačné a argumentačné východiská, 
prezentované v  rozsudku s označením R 8/2008. Rovnaké konštatovanie platí aj vo 
vzťahu k  rozsudku Najvyššieho súdu Českej republiky, evidovanom pod spisovou 
značkou 21 Cdo 3992/2008, z 20. novembra 2009.108 Súd opakovane kladie dôraz na 
zohľadňovanie konkrétnych okolností každého prejednávaného prípadu. Podľa náš
ho názoru pri vyhodnocovaní otázky neprejavovania opravdivého záujmu potomka 
o poručiteľa nemôžeme ani opísané kritériá považovať za ultimatívne, ale skôr za akési 
vodiace body, ktoré môžu súdu pomôcť správne aplikovať ustanovenia § 469a písm. b) 
na konkrétny skutkový stav.

Najvyšší súd Slovenskej republiky sa v rámci interpretačnej praxe zaoberal iným, 
avšak úzko súvisiacim aplikačným problémom. Konkrétne išlo o problém zámeny dô
vodov vydedenia podľa ustanovenia § 469a písm. a) a ustanovenia § 469a písm. b). 
Opísaný aplikačný problém badať z obsahu listín o vydedení.

V  rozsudku evidovanom pod spisovou značkou 5 Cdo 239/2009, vydanom dňa  
24. februára 2010, Najvyšší súd Slovenskej republiky konštatuje, že obe uvedené usta
novenia zahŕňajú široký okruh negatívnych skutočností, ku ktorým môže dôjsť vo 
vzťahu medzi potomkom a poručiteľom počas života. V časti odôvodnenia rozhodnu
tia ich však neuvádza ani príkladmo, čo súdu vyčítame. Meritom prejednávanej práv
nej veci bolo určenie dedičského práva navrhovateľa, považujúceho sa za zákonného 
dediča poručiteľa. Negatívna okolnosť, majúca významný vplyv na právne posúdenie 
právnej veci navrhovateľa, spočívala v  tom, že poručiteľ ho hneď po jeho narodení 
„zavrhol“ tým, že voči nemu zapieral otcovstvo. Pri úvahe o podradení skutkového 
stavu prejednávanejnej právnej veci pod ustanovenie § 469a písm. b) vychádzal súd 
najmä z posúdenia otázky, či vzájomný vzťah medzi poručiteľom a potomkom nebol 
predstieraný. Posudzoval, či išlo o skutočný vnútorný vzťah medzi potomkom a rodi
čom. Súd tento vzťah označil tiež ako kvalifikovaný, pričom kvalitu vzťahu odporú
ča hodnotiť prostredníctvom dôkazov o jeho vonkajších prejavoch. Sem zaradil evi
denciu o osobnom či písomnom styku. Nevynechal ani mimoriadne dôležitú otázku 
objektívnych možností potenciálneho dediča, aby vôbec mohol prejavovať opravdivý 
záujem o poručiteľa. Napokon, nad rámec už uvedených interpretačných východísk, 
posudzoval, či zo strany potomka „nejde o nezavinené neprejavovanie kvalifikovaného 
záujmu“. Súd explicitne používa subjektívnu kategóriu zavinenia, ktorej obsah ďalej 
nerozvádza. Konštatuje však, že o  vzťah medzi poručiteľom a  potomkom, ktorý by 
inak mohol podradiť pod neprejavovanie opravdivého záujmu, sa potomok poručiteľa 
nepričinil ani čiastočne.

107 Rozsudok Najvyššieho súdu Českej republiky, spis. zn. 21 Cdo 1912/2008 (R 78/2010), 
dostupný aj na <http://kraken.slv.cz/21Cdo1912/2008>.

108 Rozsudok Najvyššieho súdu Českej republiky, spis. zn. 21 Cdo 3992/2008, dostupný aj na 
<https://www.zakonyprolidi.cz/judikat/nscr/21cdo39922008>.
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Rovnaké interpretačné a argumentačné závery použil Najvyšší súd Slovenskej re
publiky aj v rozsudku evidovanom pod spisovou značkou 2 Cdo 109/2010.109

Aplikačná kolízia dvoch dôvodov vydedenia, obsiahnutých v ustanoveniach písm. 
a) a  písm. b) § 469a Občianskeho zákonníka, má však pomerne jednoduché argu
mentačné riešenie. Pomocou uvedených interpretačných východísk dedukujeme, že 
v  prípade, ak potomok neposkytol poručiteľovi potrebnú pomoc v  zmysle § 469a  
písm. a) Občianskeho zákonníka, nemožno mu túto okolnosť pričítať na ťarchu, ak je 
jeho správanie výsledkom poručiteľovho negatívneho správania k potomkovi. Poto
mok v uvedenom kontexte nemôže „doplatiť“ na neprejavovanie záujmu o poručiteľa 
vydedením. Domnievame sa, že ustanovenie § 469a písm. a) je jedným zo spôsobov 
neprejavovania opravdivého záujmu priameho potomka o  poručiteľa. Na základe 
toho konštatujeme, že ustanovenie § 469a písm. a) je vo vzťahu k ustanoveniu § 469a  
písm. b) Občianskeho zákonníka špeciálnym ustanovením.

1.3 K aplikácii § 469a písm. c)

Analyzované ustanovenie znie pomerne jednoznačne a v interpretačnej praxi by sa ne
malo vyznačovať zjavnými nedostatkami. Poručiteľ môže svojho priameho potomka vyde
diť aj v prípade, ak bol potomok za jeho života právoplatne odsúdený za úmyselný trestný 
čin na trest odňatia slobody v trvaní najmenej jedného roka. Žiada sa nám dodať, že k prá
voplatnému odsúdeniu potomka musí dôjsť v čase pred vyhotovením listiny o vydedení.

Obsahová osobitosť tohto ustanovenia spočíva v  jeho závislosti od zmien, resp. 
noviel trestnoprávneho kódexu. Rozhodnou skutočnosťou je existencia právoplatného 
odsudzujúceho rozsudku, ktorým súd uzná potomka poručiteľa za vinného zo spácha
nia úmyselného trestného činu a odsúdi ho na trest odňatia slobody v trvaní minimál
ne jedného kalendárneho roka.

Najvyšší súd Českej republiky rozhodoval o  dovolaní žalobkyne v  právnej veci 
určenia jej dedičského práva. Žalobkyňa bola Obvodným súdom Bratislava 2 v roku 
1988 odsúdená v zmysle § 132 v tom čase platného a účinného Trestného zákona za 
„majetkovú trestnú činnosť“ na trojročný trest odňatia slobody.110 Po uplynutí polovi
ce trestu bola súdom prepustená na slobodu, pričom ešte pred vyhotovením listiny 
o vydedení bolo jej odsúdenie zahladené uznesením Obvodného súdu Bratislava 2.111  

109 Porovnaj rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, spis. zn. 2 Cdo 109/2010, 
dostupný aj na<https://www.nsud.sk/rozhodnutia/2cdo1092010/>.

110 Znenie základnej skutkovej podstaty ustanovenia § 132 zákona č. 140/1961 Sb. Trestného 
zákona, platné a  účinné v  čase právoplatného rozhodnutia súdu o  odsúdení žalobkyne: 
„(1) Kto majetok, ktorý je v  socialistickom vlastníctve, rozkráda tak, že a) privlastní si vec 
z takého majetku tým, že sa jej zmocní, b) privlastní si vec z takého majetku, ktorá mu bola 
zverená, alebo c) na škodu takého majetku seba alebo iného obohatí tým, že niekoho uvedie 
do omylu alebo jeho omyl využije, potresce sa odňatím slobody na šesť mesiacov až päť rokov 
alebo nápravným opatrením alebo zákazom činnosti alebo peňažným trestom.“ Dostupné aj 
na <https://www.slovlex.sk/pravnepredpisy/SK/ZZ/1961/140/19800424.html#>.

111 Z doktrinálnej definície zahladenia odsúdenia vyplýva, že jeho účelom je umožniť pácha
teľovi po splnení zákonných podmienok odstrániť nepriaznivé dôsledky jeho odsúdenia  
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Pre úplnosť dodávame, že v prejednávanej právnej veci sa súd zaoberal viacerými dô
vodmi vydedenia, na ktoré poručiteľ odkázal v listine o vydedení.

V posudzovanom prípade dovolací súd riešil otázku zásadného právneho význa
mu. Hľadal odpoveď na to, či poručiteľ môže platne vydediť potomka (v tomto prípade 
žalobkyňu), ktorý bol odsúdený za úmyselný trestný čin na trest odňatia slobody vo 
výmere aspoň jedného roka, ak súd zahladil jeho odsúdenie ešte pred vyhotovením 
listiny o vydedení.

Dovolací súd sa podľa nášho názoru vecne správne zaoberal primárne právnymi 
účinkami zahladenia odsúdenia. Následkom rozhodnutia súdu o zahladení odsúdenia 
je zákonná fikcia, v ktorej zmysle sa na predtým právoplatne odsúdenú osobu, ktorá 
vykonala uložený trest odňatia slobody, hľadí tak, akoby nikdy k  jej právoplatnému 
odsúdeniu nedošlo. Súd si v rámci tohto konštatovania pomáha závermi trestnopráv
nej doktríny.112 Tá účinky zahladenia odsúdenia v žiadnom prípade nespája výlučne 
s oblasťou trestného práva. Záver, v ktorého zmysle sa účinky zahladenia odsúdenia 
spájajú s akýmikoľvek zákonmi predvídanými právnymi skutočnosťami u dotknutej 
osoby, považujeme za správny.

Dovolací súd zároveň dodáva, nad rámec posudzovania právnej otázky zásadného 
právneho významu, že v prípade aplikácie ustanovenia § 469a písm. c) je potrebné 
nahliadať na odsúdenie páchateľa trestného činu bez ohľadu na formu jeho spáchania. 
Je teda irelevantné, či odsúdená osoba (potenciálne vydedený potomok poručiteľa) 
spáchala trestný čin v štádiu pokusu alebo napomohla k jeho spáchaniu formou spo
lupáchateľstva. Na rozdiel od ustanovenia § 469 Občianskeho zákonníka (ustanovenie 
o dedičskej nespôsobilosti), je zároveň nepodstatné, kto bol poškodený úmyselným 
trestným činom, za ktorý súd potomka poručiteľa právoplatne odsúdil na minimálne 
ročný trest odňatia slobody.

Najvyšší súd Českej republiky sa v prejednávanej veci nestotožnil s právnym ná
zorom odvolacieho súdu o naplnení definičných znakov právnej normy ustanovenia 
§ 469a písm. c) Občianskeho zákonníka.  Skonštatoval, že odvolací súd posúdil vec 
nesprávne, pričom mu ju vrátil na ďalšie konanie. Nepovažoval za potrebné vyhodno
covať v prejednávanej právnej veci účinky zahladenia odsúdenia. K vyhodnocovaniu 
naplnenia dôvodu vydedenia v zmysle analyzovaného ustanovenia pristúpil formalis
ticky. Postačila mu skutočnosť, že žalobkyňa bola právoplatne odsúdená za úmyselný 
trestný čin a bol jej súdom uložený trest vo výmere aspoň jedného roka.113 Súdna in
terpretácia vykazuje významné nedostatky. Opiera sa o prekonaný gramatický výklad, 
ktorý by, podľa nášho názoru, nemal čo hľadať v súčasnej interpretačnej a argumentač
nej praxi orgánov aplikujúcich právne normy.

Naopak, odôvodnenie analyzovaného rozsudku Najvyššieho súdu už znesie prí
snejšie hodnotiace kritériá. Dovolací súd náležite aplikoval poznatky trestnoprávnej 

pretrvávajúce aj po výkone alebo po premlčaní uloženého trestu, ktoré by mohli sťažovať 
jeho uplatnenie v spoločenskosociálnom a pracovnom prostredí.

112 V odôvodnení rozsudku sa odkazuje na odbornú literatúru: ŠÁMAL, P., PúRY, F., RIZMAN, 
S. Trestní zákon. 6. vyd. Praha, 2004, s. 577 a 617.

113 Rozsudok Najvyššieho súdu Českej republiky, spis. zn. 21 Cdo 1065/2011, dostupný aj na 
<http://kraken.slv.cz/21Cdo1065/2011>.
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doktríny o účinkoch hmotnoprávneho inštitútu zahladenia odsúdenia. Pozitívne hod
notíme najmä jeho konštruktívny prístup, na rozdiel od príliš formalistického prístu
pu odvolacieho Krajského súdu v Hradci Královom, ktorý sa striktne držal dnes už 
zrejme prekonaného gramatického výkladu ustanovenia § 469a písm. c) Občianskeho 
zákonníka. Rovnako ako odvolací súd, t. j. vecne nesprávne, pristúpil k právnemu po
súdeniu právnej veci aj prvostupňový súd. 

Vzhľadom na všetky uvedené interpretačné východiská konštatujeme, že pri apli
kácii uvedeného ustanovenia sme nezaznamenali významné interpretačné a  argu
mentačné nedostatky. To však neznamená, že samo znenie ustanovenia neposkytuje 
priestor na vytváranie takých výkladových línií, ktoré napomáhajú jeho vecne správnej 
aplikácii. Inšpirovaní súčasným znením zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníka 
však nevidíme dôvod, aby bola samotná platnosť vydedenia smerovaná na úmyselné 
trestné činy a na trest odňatia slobody v minimálnej výmere jedného kalendárneho 
roka. Napríklad nový český Občiansky zákonník formuluje tento dôvod vydedenia 
ako „odsúdenie za trestný čin spáchaný za zvrhlých okolností“.114

1.4 K aplikácii § 469a písm. d)

Poručiteľ môže potomka vydediť aj v prípade, ak vedie trvalo neusporiadaný život. 
Zásadným a interpretačne dostatočne zrozumiteľným kritériom aplikovateľnosti tohto 
dôvodu vydedenia je jeho trvácnosť. Musí ísť o trvalý stav. Poručiteľ nemôže potom
ka platne vydediť v prípade, ak z času na čas „vybočuje z rámca všeobecnej predstavy 
o správaní sa v súlade s dobrými mravmi“.115 Zákonodarca upravil analyzovaný dôvod 
vydedenia prostredníctvom ustanovenia § 469a Občianskeho zákonníka najmä preto, 
aby mal poručiteľ možnosť vydediť potomka, o ktorom je presvedčený, že by mohol 
zanechaný majetok použiť na taký účel, aby naďalej viedol neusporiadaný život.116

Najvyšší súd Českej republiky sa v rámci ilustrácie toho, čo možno považovať za ve
denie neusporiadaného života, odvoláva na právnu teóriu, ktorá uvádza najmä rôzne 
druhy závislostí – od drog, alkoholu či hazardných hier, ako aj zanedbávanie povinnej 
vyživovacej povinnosti, zadlžovanie sa bez zjavnej schopnosti splácania dlhov, nadobú
danie aktív nekalým spôsobom, trvalé vyhýbanie sa závislej práci či premrhávanie ro
dinného majetku.117 V rámci odôvodnenia rozsudku evidovaného pod spisovou značkou 
21 Cdo 190/2010 Najvyšší súd ČR konštatoval, že v  posudzovanom prípade žalobca, 
ktorý sa domáhal určenia jeho dedičského práva, sedem rokov neplnil vyživovaciu po
vinnosť k svojmu maloletému synovi, za čo ho o. i. odsúdil Okresný súd v Ostrave.

114 Porovnaj ustanovenie § 1646 ods. 1, písm. c) zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníka, 
dostupného aj na <https://www.zakonyprolidi.cz/cs/201289>.

115 Z rozsudku Najvyššieho súdu Českej republiky, spis. Zn 21 Cdo 190/2010, dostupnom aj na 
<http://kraken.slv.cz/21Cdo190/2010>.

116 Porovnaj In FEKETE, I. Občiansky zákonník. 3. zväzok (Dedenie, Záväzkové právo – 
všeobecná časť). Veľký komentár. 2 vyd. Bratislava : Eurokódex, 2015, s. 83.

117 Z rozsudku Najvyššieho súdu Českej republiky, spis. zn. 21 Cdo 190/2010, dostupnom aj 
na <http://kraken.slv.cz/21Cdo190/2010>. Obdobne porovnaj ŠUBRTOVÁ, J. Důvody 
vydědění. In Ad Notam. 1999, č. 5, s. 102.
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Dovolací súd označil neplnenie vyživovacej povinnosti potomka za správanie, 
ktoré je v rozpore so záujmom spoločnosti o riadnu starostlivosť rodičov o maloleté 
deti. Podľa názoru súdu ide o také správanie, aké možno vo všeobecnosti považovať za 
rozporné s dobrými mravmi. Na základe vykonaného dokazovania bolo v prejedná
vanej veci súdom preukázané, že poručiteľ potomkovi vo veci neplnenia vyživovacej 
povinnosti dohováral a  dokonca mu na zaplatenie časti výživného požičal peniaze. 
Práve dlhodobé neplnenie vyživovacej povinnosti k vlastnému synovi svojho potomka 
označil poručiteľ v listine o vydedení za dôvod vydedenia s odkazom na ustanovenie 
§ 469a písm. d) Občianskeho zákonníka.

Analyzovaný rozsudok Najvyššieho súdu Českej republiky je však zaujímavý aj 
z iného uhla pohľadu. Poručiteľ totiž v listine o vydedení označil za dôvody vydedenia 
viaceré ustanovenia § 469a. V rámci odôvodnenia rozhodnutia o platnom vydedení 
potomka sa však zaoberal výlučne platnosťou dôvodu podľa § 469a písm. d). Keď do
spel k záveru o platnosti vydedenia z tohto dôvodu, inými dôvodmi sa už nezaoberal. 
Z uvedeného vyplýva absolútne logický záver, v ktorého zmysle poručiteľ platne vy
dedí potomka, ak dôjde k naplneniu hypotézy právnej normy čo i len jedného z Ob
čianskym zákonníkom taxatívne vymedzených dôvodov, a to aj v prípade, ak v listine 
o vydedení označil za dôvody vydedenia potomka aj ďalšie dôvody.

Ustanovenie § 469a písm. d) Občianskeho zákonníka poskytuje súdom priestor na 
širokú mieru interpretácie v rámci kvalifikovaného podradenia skutkového stavu pod 
uvedenú právnu normu. Napriek tejto skutočnosti apelujeme, aby súdy pristupovali aj 
v týchto prípadoch k odôvodneniu svojich rozhodnutí s imperatívom argumentačnej 
presvedčivosti.

Systematizácia známych a nových poznatkov (záver)

Analýza rozhodovacej činnosti Najvyššieho súdu Slovenskej republiky a českých 
súdov nám poskytla dostatočne ucelený obraz o aplikácii ustanovenia § 469a Občian
skeho zákonníka v rámci súdnej rozhodovacej praxe. Získané poznatky môžeme sys
tematicky usporiadať podľa jednotlivých predpokladov vydedenia.

Pri vyhodnocovaní naplnenia definičných znakov neposkytnutia potrebnej pomo
ci v chorobe, starobe alebo iných závažných prípadoch sa súd zameriava primárne na 
následok odkázanosti poručiteľa na pomoc jeho priameho potomka. Výslovné zdô
raznenie rozporu správania vydedeného potomka s  dobrými mravmi je v  kontexte 
aplikácie ustanovenia § 469a písm. a) nadbytočné. Základným predpokladom plat
nosti vydedenia podľa tohto ustanovenia je zohľadnenie otázky schopností potomka 
pomôcť poručiteľovi. Sprostredkované zabezpečenie pomoci je síce prípustné, no mali 
by byť výsledkom iniciatívy potomka. Nie jeho reakcie na domáhanie sa poskytnutia 
pomoci od poručiteľa.

Trvalé prejavovanie záujmu potomka o poručiteľa je potrebné vyhodnocovať ob
jektívom reálnych možností potomka. Vydedenie podľa ustanovenia § 469a písm. b)  
Občianskeho zákonníka je neplatné, ak je neprejavovanie opravdivého záujmu bez 
ďalšieho následkom značného nezáujmu poručiteľa o  potomka. Neprejavovanie 
opravdivého záujmu môže spočívať jednak v pasivite priameho potomka vo vzťahu 
k poručiteľovi, ako aj v správaní, ktorým síce potomok o poručiteľa záujem prejavuje, 
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avšak spôsobom nezodpovedajúcim riadnemu správaniu potomka k rodičovi, t. j. na
príklad spôsobom trvalo prekračujúcim zásady spoločenskej slušnosti. Súdy priraďujú 
miere záujmu rozličné charakteristiky. Okrem zákonom vyžadovaného opravdivého 
záujmu tak v rámci aplikačnej praxe evidujeme odkazy na riadny záujem, zodpoveda
júci zásadám spoločenskej slušnosti, štandardný záujem či skutočný vnútorný (citový) 
vzťah medzi poručiteľom a jeho priamym potomkom. Odkazovanie na zásady spolo
čenskej slušnosti považujeme za nenáležité zovšeobecňovanie, zoslabujúce mieru ar
gumentačnej presvedčivosti odôvodnenia súdneho rozhodnutia. Podľa nášho názoru 
je ustanovenie § 469a písm. a) špeciálnym ustanovením vo vzťahu k § 469a písm. b) 
Občianskeho zákonníka.

účinky zahladenia odsúdenia sa spájajú s  akýmikoľvek zákonmi predvídanými 
právnymi skutočnosťami u dotknutej osoby. Súdy by mali tieto účinky náležite zohľad
niť pri aplikácii ustanovenia § 469a písm. c) Občianskeho zákonníka. Dôvod vydede
nia potomka, spočívajúci vo vedení trvalo neusporiadaného života, musí zohľadňovať 
trvácnosť negatívneho správania sa potomka.

Ak poručiteľ uvedie v  listine o  vydedení viacero dôvodov vydedenia potomka 
a súd dospeje k dôvodnému záveru o naplnení definičných znakov, čo i len jedného 
z nich, ide o platné vydedenia potomka. Odkazovanie na ustálenú interpretačnú a ap
likačnú prax súdov, bez čo i len demonštratívneho výpočtu relevantných rozhodnutí, 
považujeme vo všeobecnosti za významný nedostatok v interpretačnej a argumentač
nej činnosti súdov. Uvedený záver sa vzťahuje aj na aplikáciu ustanovenia § 469a Ob
čianskeho zákonníka.
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11. Rozsudok Najvyššieho súdu ČR, spis. zn. 21 Cdo 1912/2008 (R 78/2010), dostupné 
na <http://kraken.slv.cz/21Cdo1912/2008>
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Abstrakt: V dedičskom konaní existuje predpoklad vzniku sporov. Ich penzum môže 
byť relatívne široké. Jedným z  takéhoto okruhu sporov je spor v  súvislosti s  vyde
dením. Predmetom súdneho konania môžu byť formálne, ale aj materiálne stránky 
listiny o vydedení ako právneho úkonu. Špecifickú kategóriu predstavujú tiež spory 
o materiálnu stránku vydedenia, t. j. že dôvody vydedenia nie sú dané. Príspevok pri
bližuje vybrané procesné otázky týchto druhov sporov s akcentom na otázku vecnej 
legitimácie, formuláciu žalobného petitu a osobitostí dokazovania z hľadiska dôkaz
ného bremena. V závere formuluje požiadavky na zosúladenie teoretických východísk 
a aplikačnej praxe. 
Kľúčové slová: dedič, vydedenie, vecná legitimácia, žaloba, dôkazne bremeno

Abstract: There is a presumption of disputes in inheritance proceedings. Their pen
sion can be relatively broad. One such dispute is the extradition dispute. The subject of 
court proceedings can be both formal and material aspects of the deed of extradition 
as a legal act. Disputes over the material side of the issue also represent a specific cat
egory, that the reasons for extradition are not given. The paper presents the particular 
procedural issues of these types of disputes with a focus on the issue of substantive le
gitimacy, the formulation of the petition and the peculiarities of the evidence in terms 
of the burden of proof. Finally, it formulates the requirements for the harmonization 
of theoretical background and application practice.
Key words: heir, inherit, factual identity, action, burden of proof

Úvod

V slovenskom právnom poriadku disponuje poručiteľ širokým spektrom nástrojov, 
ktoré mu umožňujú regulovať jeho vôľu pre prípad smrti. Slovenský právny poriadok 
pozná nielen možnosti pre konkretizáciu rozdelenia vlastného majetku, ale umožňu
je tiež poručiteľovi vylúčiť z dedenia zo zákonných dôvodov tzv. neopomenuteľných 
dedičov.

Vydedenie je jednostranný výslovný prejav poručiteľovej vôle, ktorým sa potomok, 
ako neopomenuteľný dedič, zbavuje práva, ktoré by mu inak patrilo podľa zákona.118 

Vydedenie môžeme tiež definovať ako jednostranný, kauzálny, formálny úkon po
ručiteľa, ktorým prejavuje vôľu odobrať svojmu potomkovi ako neopomenuteľnému 
dedičovi jeho právo dediť, ktoré by mu inak zo zákona patrilo.119 

118 RAKOVÁ, K. Existencia dôvodu vydedenia cez prizmu aktuálnej súdnej praxe. In Míľniky 
práva v  stredoeurópskom priestore 2021. 1. vyd. Bratislava : Univerzita Komenského 
v Bratislave, 2021, s. 296.

119 CIRÁK, J. a kol. Dedičské právo. Šamorín : Heuréka, 2009, s. 81. 
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Z  takto formulovanej definície môžeme abstrahovať obligatórne požiadavky na 
predpoklady, ktoré musí spĺňať listina o vydedení, ale aj právny úkon vydedenia, či už 
vo formálnej rovine (formálny úkon), ako aj v rovine materiálnej (všeobecné náleži
tosti právneho úkonu, ako aj osobité náležitosti právneho úkonu, ktoré v ustanovení 
§ 469 OZ vymedzuje zákon).

Splnenie a existencia materiálnych a formálnych predpokladov môžu byť následne 
predmetom konkrétneho sporu v dedičskom konaní. 

Nie je vylúčené, že listina o vydedení je pre dediča prejavom vôle poručiteľa neoča
kávaným, resp. takým, ktorého závery sú pre neho ťažko, resp. absolútne neakceptova
teľné. Týmto sa vytvára platforma na kreovanie tzv. sporu o dedičské právo, ktorý súvi
sí s potrebou skúmania materiálnych predpokladov na vydedenie. Neakceptovateľnosť 
takéhoto prejavu vôle poručiteľa sa spája hlavne s následkom vydedenia, ktorým je 
čiastočné alebo úplné vylúčenie neopomenuteľného dediča z dedenia.120

Vznik sporov o dedičské právo súvisiacich s vydedením neopomenuteľného dediča 
predpokladá aj samotný zákon v ustanoveniach o dedičskom konaní. V § 192 CMP 
definuje, čo možno rozumieť pod sporom o  dedičské právo, a  následne vymedzuje 
konkrétny postup súdu (notára) pri vzniku takéhoto sporu.121 Z obsahu právnej normy 
môžeme abstrahovať, a to s akcentom na následný procesný postup, dva okruhy spo
rov o dedičské právo, a to také, ktoré závisia len od posúdenia právnej otázky, a také, 
ktoré závisia od posúdenia rozhodujúcich (sporných) skutkových okolností. 

Vznik sporu o dedičské právo preto automaticky neznamená hrozbu „Damoklovho 
meča“ v podobe zdĺhavého súdneho konania. Premisou je práve už uvedená diferenciá
cia. Ak posúdenie sporu o dedičské právo závisí len od riešenia právnej otázky, kompe
tencie sú zverené do rúk notára a ten môže takúto otázku vyriešiť v samotnom dedičs
kom konaní. Na druhej strane sporné skutkové okolnosti nedávajú notárovi priestor na 
vyriešenie sporu o dedičské právo, a to či už z titulu potreby vykonania dokazovania, a to 
dokonca niekedy veľmi rozsiahleho, a zároveň s akcentom na hospodárnosť konania.

Možnosť riešenia sporu v dedičskom konaní súvisí tiež s postojom ostatných dedi
čov. Ustanovenie § 193 CMP predpokladá existenciu takých skutočností, ktoré nie sú 
medzi účastníkmi sporné. Naskytla by sa preto otázka, či napríklad, ak neopomenuteľ
ný dedič namietne absenciu, t. j. danosť dôvodu vydedenia, a ostatní dediči by uviedli, 
že s predmetnou námietkou súhlasia, mohol by notár ďalej konať s vydedeným, pre 
absenciu materiálnych predpokladov vydedenia a absenciu jeho vylúčenia z dedenia. 

V minulosti zhodná vôľa dedičov by nemohla negovať vôľu poručiteľa, t. j. nemohli 
zhodne uviesť, že dôvody vydedenia, ktoré sú formulované v  listine o vydedení, nie 
sú dané, a že dedič vylúčený z dedenia má byť povolaný v rámci dedičského konania 
a jeho právo dediť je založené. 122 Platná právna úprava však s predmetnou alternatívou 

120 R 67/1997.
121 Podrobný rozbor problematiky sporu o dedičské právo možno nájsť v RAKOVÁ, K. Spôsoby 

uplatnenia dedičského práva prostredníctvom žaloby. In GEŠKOVÁ, K. Žalobné právo. 
Zborník z medzinárodného vedeckého kongresu Trnavské právnické dni. Trnavská Univerzita 
v Trnave, Právnická fakulta : Trnava 2020, s. 114.

122 Zo záverov občianskoprávneho kolégia Najvyššieho súdu ČSR k  rozhodovaniu súdov 
a štátnych notárstiev v ČSR s použitím ustanovení Občianskeho zákonníka, zákona o ro
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priamo počíta.
Vychádzajúc z týchto esenciálnych úvah môžeme konštatovať, že spor o dedičské 

právo najčastejšie vyústi do potreby jeho priameho riešenia v konaní pred súdom. 
Spor o dedičské právo sa tak na základe uznesenia notára a za súčasnej ingerencie 

neopomenuteľného dediča na základe jeho dispozičného procesného úkonu (žaloba) 
presúva z dedičského konania do roviny konania na súde. 

V  tomto kontexte sa vynára široké spektrum procesných otázok, ktoré by – ne
pochybne –prekročili rámec a rozsah daného článku. Dovolíme si zamerať sa len na 
niektoré vybrané okruhy, a to na otázku aktívnej a pasívnej vecnej legitimácie, otázku 
správnosti formulovania žalobného petitu a otázku dokazovania rozhodujúcich sku
točností s poukázaním na ustálenú rozhodovaciu prax v danej oblasti.

1. Vecná legitimácia v sporoch o vydedenie

Jednou z kľúčových otázok, s ktorou je potrebné sa vyrovnať pred vyvolaním súd
neho konania a ktorá zároveň predstavuje významný determinant úspechu v sporo
vom konaní, je vecná legitimácia. Vecná legitimácia je inštitút bezprostredne naviaza
ný na hmotné právo.

„Vecnou legitimáciou je stav vyplývajúci z hmotného práva, kedy jeden účastník ob-
čianskeho súdneho konania (navrhovateľ) je subjektom hmotnoprávneho oprávnenia, 
o ktoré v konaní ide (je aktívne vecne legitimovaný) a účastník na opačnej procesnej stra-
ne (odporca) je subjektom hmotnoprávnej povinnosti (je pasívne vecne legitimovaný).“123

V dedičskom konaní sa bremeno identifikácie vecnej legitimácie presúva zo žalob
cu na notára, a to s poukázaním na ustanovenie § 194 CMP. 

Uznesenie notára v intenciách § 194 ods. 1 CMP predstavuje condicio sine qua non, 
bez ktorého vydania nedisponuje dedič aktívnou procesnou legitimáciou na podanie 
žaloby o určenie dedičského práva na účely prebiehajúceho dedičského konania.

Podľa § 194 ods. 1 CMP, „ak rozhodnutie o dedičskom práve závisí od zistenia spor-
ných skutočností, odkáže súd uznesením po márnom pokuse o zmier toho z dedičov, ktoré-
ho dedičské právo sa javí ako menej pravdepodobné, aby určenie spornej skutočnosti uplat-
nil žalobou. Na podanie žaloby určí lehotu, ktorá nesmie byť kratšia ako jeden mesiac.“

Aktívne vecne legitimovaný tak bude ten, koho súd (súdny komisár) odkázal na 
podanie žaloby v kontexte sporných skutkových okolností súvisiacich s listinou o vy
dedení.

Ak bolo v  listine o vydedení uvedených viacero osôb a všetky namietajú listinu 
o  vydedení, či už po formálnej alebo po materiálnej stránke, súd každého jedného 
odkáže na podanie žaloby ako takej. Nie je pravdepodobné, že by súd v takýchto prí
padoch, za predpokladu podania žaloby voči vydedeniu (či už pre formálne alebo ma
teriálne nedostatky) spojil prejednanie veci oboch dedičov v postavení žalobcov do 
jedného konania. Predmetom dokazovania sú totiž rozdielne skutkové okolnosti vo 

dine, Občianskeho súdneho poriadku a  Notárskeho poriadku novelizovaných zákonmi  
č. 131/1982 Sb., č. 133/1982 Sb. A č. 134/1982 Sb., sp. zn. Cpj 51/84 z 29. decembra 1984, 
R 45/1986.

123 Uznesenie ústavného súdu Slovenskej republiky z 22. novembra 2011, č. k. III. úS 517/20119.
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väzbe na dôvody vydedenia. Aj za predpokladu, že by prišlo k spojeniu veci, tvorili by 
žalobcovia samostatné procesné spoločenstvo.

Kým aktívna vecná legitimácia bude vyplývať z uznesenia súdu, ktorým ten v rám
ci dedičského sporu odkáže konkrétneho dediča na podanie žaloby na súd, pasívna 
vecná legitimácia bude korelovať okruhu dedičov, ktorí prichádzajú do úvahy v rámci 
dedičského konania, či už z titulu zákonného alebo závetného dedenia. 

Okruh strany sporu na strane žalovaných tvoria všetci do úvahy prichádzajúci 
dedičia, ktorí tvoria nútené spoločenstvo. V prípade absencie niektorého z dedičov 
na strane žalovaného bude predmetný nedostatok viesť k  zamietnutiu žaloby ako 
takej.124 

Kým nútené spoločenstvo reflektuje na hmotnoprávne východiská, nevyjadruje 
samo o sebe účinky procesného postavenia dedičov na strane žalovaných. Na zodpo
vedanie danej otázky je potrebné vyriešiť, či dedičia na strane žalovaných budú tvo
riť spoločenstvo samostatné alebo nerozlučné. Uvedené má vplyv na nadobudnutie 
právoplatnosti, na účinky procesnej obrany a podobne. Domnievame sa, že v tomto 
prípade tvoria strany sporu na strane žalovaných tzv. samostatné spoločenstvo, t. j. 
jednotlivé procesné úkony nemajú vpyv na ďalšie subjekty vystupujúce v spoločen
stve. Aj samotné rozhodnutie tak môže nadobúdať právoplatnosť individuálne a po
stupne vo vzťahu k uplatneným, resp. neuplatneným opravným prostriedkom.

V odbornej literatúre sa však stretneme aj s takým výkladom, že nútené spoločen
stvo netvorí taký dedič, na ktorého dedičské právo nemá žiadny vplyv, ako sa sporná 
skutková otázka vyrieši. 125 

K načrtnutej otázke môžeme preto uzavrieť, že okruh aktívne a pasívne vecne le
gitimovaných subjektov je deklarovaný v uznesení príslušného súdu (notára), ktorý 
je poverený prejednaním dedičstva a ktorý vzhľadom na nemožnosť vyriešiť takúto 
spornú skutkovú otázku v dedičskom konaní v zásade sám svojím rozhodnutím určí 
okruh strán sporu.

2. Žalobný petit v sporoch o vydedenie

Zásadnú procesnú otázku v kontexte sporov o vydedenie predstavuje formulácia 
žalobného petitu. Keďže listina je o vydedení, ale aj samotné vydedenie právnym úko
nom, musí spĺňať ako formálne, tak aj materiálne náležitosti vyžadované zákonom. 

Pre formálne náležitosti listiny o vydedení platia obdobne ustanovenia, ktoré upra
vujú formálne náležitosti závetu, a to s poukázaním na § 469a ods. 3 OZ. Listina o vy
dedení môže byť zachytená v troch formách prejavu, a to v podobe holografnej listiny 
o vydedení, alografnej listiny o vydedení alebo vo forme notárskej zápisnice. 

Formálnymi nedostatkami listiny o vydedení môžu byť napríklad absencia pod
pisu na listine o vydedení, absencia dvoch svedkov, absencia dátumu spísania listiny 
o vydedení, ak nejde o listinu o vydedení napísanú samotným poručiteľom za pomoci 
technických pomôcok. Poznamenávame, že posúdenie existencie všetkých formál

124 R 65/2003.
125 SMYČKOVA, R., ŠTEVČEK, M., TOMAŠOVIČ, M., KOTRECOVÁ, A. Civilný mimosporový 

poriadok. Komentár. Bratislava : C. H. Beck, 2017.
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nych náležitostí málokedy vyústi do potreby riešenia sporných otázok v súdnom kona
ní, pretože práve tu ide o otázku právneho posúdenia, ktorú vie vyriešiť v dedičskom 
konaní samotný notár. 

Z hľadiska účinkov zdôrazňujeme, že nedostatok požadovanej formy listiny o vy
dedení s  poukazom na ustanovenie § 40 ods. 1 OZ znamená absolútnu neplatnosť 
takéhoto právneho úkonu.

Pod materiálnymi náležitosťami právneho úkonu rozumieme predovšetkým jed
notlivé náležitosti právneho úkonu (náležitosť predmetu, náležitosť subjektu, náleži
tosť prejavu, náležitosť vôle a náležitosť pomeru vôle a prejavu). 

Pod materiálne náležitosti právneho úkonu zaraďujeme s poukázaním na ustano
venie § 469a ods. 3 OZ aj vymedzenie niektorého z dôvodov vydedenia taxatívne for
mulovaného v zákone. Jednotlivé dôvody vydedenia nie je možné žiadnym spôsobom 
rozširovať, a to ani v prípade, ak by správanie vydedeného potomka napĺňalo skutkovú 
podstatu iného dôvodu uvedeného v zákone, ktorý poručiteľ v listine o vydedení ne
uviedol. Z uvedeného vyplýva, že v prípade, ak poručiteľ v listine o vydedení uvedie 
dôvod vydedenia, avšak správaniu potomka svedčí iný (prípadne ďalší) z  dôvodov, 
ktorý poručiteľ v listine o vydedení neuviedol, nemôžu túto skutočnosť ostatní dedičia 
namietať a dôvody vydedenia rozširovať.126, 127

V rámci jednotlivých materiálnych predpokladov môžeme vytvoriť dve podmnoži
ny, resp. podskupiny, keď predmetom sporu o dedičské právo bude len právna otázka, 
ktorú môže posúdiť a vyhodnotiť notár v dedičskom konaní. Spoločným menovateľom 
je skutočnosť, že obdobne ako v prípade nedostatku formálnych náležitostí právneho 
úkonu, aj v prípade nedostatku materiálnych náležitostí pôjde o neplatnosť právneho 
úkonu v rozsahu ustanovenia § 37 až 40 OZ (nedostatočná zrozumiteľnosť, absencia 
podpisu na listine o vydedení napísanej vlastnou rukou a pod.).

Za osobitú zmienku potom stojí materiálny predpoklad, ktorým je vymedzenie 
zákonného dôvodu vydedenia. Ak by listina o vydedení vôbec neobsahovala dôvod 
vydedenia, a to ani popisom skutkových okolností, alebo by obsahovala taký dôvod 
vydedenia, ktorý nie je taxatívne vymedzený v § 469a ods. 1 OZ, zakladá to absolútnu 
neplatnosť takéhoto právneho úkonu. Tiež uvedenie iných ako zákonných dôvodov 

126 RAKOVÁ, K.: Existencia dôvodu vydedenia cez prizmu aktuálnej súdnej praxe. In: Míľniky 
práva v stredoeurópskom priestore 2021. Zborník z online medzinárodnej vedeckej konferencie 
doktorandov a  mladých vedeckých pracovníkov. 1. vyd. Bratislava: Právnická fakulta UK, 
2021, s. 292 – 302. 

127 V  tejto súvislosti uvádzame, že Česká právna úprava po prijatí nového Občianskeho 
zákonníka, z. č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník, v platnom znení v ustanovení § 1651 odst. 2  
umožňuje rozšíriť dôvody vydedenia aj na potomka, ktorý nebol vydedený. Ide o situáciu, 
keď poručiteľ závetom opomenie potomka, avšak ten sa počas života dopustí konania, ktoré 
zakladá niektorý z dôvodov vydedenia, uvedených v §1646 odst. 1 a odst. 2. V prípade, ak 
sa preukáže, že takto opomenutý neopomenuteľný dedič sa dopustil konania, ktoré napĺňa 
zákonný dôvod vydedenia, hľadí sa na takéto opomenutie ako na vydedenie uskutočnené 
mlčky a  podľa práva. Predpokladá sa, že tak poručiteľ konal preto, že vedel o  nejakom 
dôvode vydedenia, a  preto neopomenuteľného dediča opomenul. Dôvod vydedenia však 
bude musieť závetný dedič neopomenuteľnému dedičovi v prípade sporu dokázať. 
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vydedenia spôsobuje neplatnosť listiny o vydedení.128 Konštatujeme však, že aj v týchto 
prípadoch ide skôr, resp. v zásade o riešenie právnej otázky, ktorú bude môcť v rámci 
sporu o dedičské právo posúdiť notár ako súdny komisár bez potreby ingerencie súdu 
v sporovom konaní.

Na druhej strane je daný okruh materiálnych predpokladov, ktoré sa vzhľadom 
na ich bezprostredné prepojenie s  relevantnými skutkovými okolnosťami bez inge
rencie súdu nezaobídu. Takýmto prípadom môže byť napríklad, ak má byť vydedenie 
neplatné, pretože poručiteľ konal v duševnej poruche, ktorá ho robí pre tento právny 
úkon nespôsobilým. Skutkové okolnosti a dokazovanie sa musia výslovne zamerať na 
riešenie otázky, že poručiteľ trpel takouto duševnou poruchou v čase spísania listiny 
o vydedení. Obdobné okolnosti sa môžu týkať tiež spochybnenia náležitosti vôle, t. j. 
slobody vôle a aj jej prejavu, čo môže súvisieť aj s tým, či je podpis poručiteľa na holo
grafovom závete jeho pravým podpisom. 

Dovolíme si tvrdiť, že len samo uvedenie dôvodu napr. odkazom na konkrétne 
zákonné ustanovenie bez ďalšieho skutkového opisu nezakladá samo osebe neplatnosť 
listiny o vydedení, avšak môže zhoršiť prípadnú dôkaznú situáciu na strane žalované
ho v sporovom konaní smerujúcu k zachovaniu vôle poručiteľa. Toto konštatovanie 
opierame o dikciu ustanovenia § 469a ods. 3 OZ, ako aj aplikačnú prax, ktorá v súčas
nosti preferuje zachovanie vôle poručiteľa.

Tento vymedzený teoretický exkurz bezprostredne súvisí práve s následnou požia
davkou na formuláciu žalobného petitu.

V odbornej literatúre sa uvádza, že spor o dedičské právo nemá charakter sporu 
v zmysle ustanovenia § 137 písm. c) CSP ako sporu o určenie práva, ale riadi sa ustano
veniami § 192 CMP, ktoré rozlišuje dva druhy sporov. V ďalšom potom naznačuje, že 
odkázaný účastník musí starostlivo identifikovať právne relevantnú spornú skutočnosť 
a vymedziť podľa možností skutkovú otázku (spravidla vymedzenú v uznesení notá
ra), tak aby bol navrhovaný petit vykonateľný.129

Pred nadobudnutím platnosti CSP bol v prípadoch spochybnenia materiálnych 
predpokladov listiny o vydedení postup taký, že žalobca napadol konkrétny formál
ny nedostatok žalobou o určenie neplatnosti právneho úkonu, a teda sa žalobným 
petitom domáhal určenia neplatnosti listiny o vydedení, resp. neplatnosti vydedenia. 

Rozhodovacia prax sa pritom zhodla, že žaloba podaná v  zmysle § 175k  
ods. 2 O. s. p. (teraz § 194 ods. 1 CMP – pozn. autora) nie je určovacou žalobou 
v zmysle § 80 písm. c) O. s. p., ale je žalobou na určenie právnej skutočnosti, pri 
ktorej naliehavý právny záujem vyplýva z právneho predpisu. Takáto žaloba preto 
nemôže byť zamietnutá pre nedostatok naliehavého právneho záujmu na požadova
nom určení, avšak iba v tom prípade, ak vo veci bol namieste postup podľa citova
ného ustanovenia.130

Pri hlbšom skúmaní sporov súvisiacich s vydedením, najmä pokiaľ ide o absenciu 
materiálnych predpokladov, sa stretávame s  formulovaním žalobného petitu tak, že 

128 K tomu porovnaj rozsudok Najvyššieho súdu SR z 24. júna 2020, sp. zn. 6Cdo/98/2018.
129 KIRST, J. Vydedenie, ne/platnosť, procesná ochrana. In STUDIA IURIDICA Cassoviensia. 

Roč. 9, 2021, č. 1.
130 K tomu porovnaj rozsudok Najvyššieho súdu SR z 29. septembra 2009, sp. zn. 2 Cdo 108/2008.
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žalobca žiada o určenie, že listina o vydedení (s bližšou špecifikáciou osoby poručiteľa, 
dátumu a pod.) je neplatná.

Takéto formulovanie žalobného petitu však nepovažujeme za správne, pretože 
nezodpovedá požiadavke podľa § 194 CMP, keď predmetom sporového konania má 
a musí byť posúdenie konkrétnej spornej skutočnosti. Domnievame sa, že určenie ne
platnosti listiny o vydedení nemožno považovať za spornú skutočnosť. 

Spornou skutočnosťou je samotný dôvod, ktorý má zakladať neplatnosť listiny 
o  vydedení (neplatnosť vydedenia), t.  j. napríklad nedostatok vôle poručiteľa alebo 
spornosť pravosti podpisu na listine o vydedení, t. j. skutková otázka, a nie právne po
súdenie veci. Právne posúdenie veci bude totiž realizovať až notár v dedičskom konaní, 
a to na podklade rozhodnutia súdu v sporovom konaní. Platnosť, resp. neplatnosť listi
ny o vydedení (vydedenia) sa skladá z určitých skutkových elementov (hypotéza práv
nej normy) a ich právneho posúdenia (dispozícia právnej normy), t. j. nejde výlučne 
len o  otázky právneho posúdenia. Petitom žaloby  preto nemá byť určenie platnosti 
alebo neplatnosti listiny o vydedení. 

V nami formulovaných prípadoch, t. j. ak by neopomenuteľný dedič namietal, že po
ručiteľ v čase spísania listiny o vydedení trpel duševnou poruchou, pre ktorú nevedel po
súdiť následky svojho správania, mal by žalobný petit znieť takto: Súd určuje, že poručiteľ 
XY v čase spísania listiny o vydedení (bližšia špecifikácia) trpel duševnou poruchou pre 
ktorú nevedel posúdiť následky svojho správania. Na podklade takto vyriešenej otázky, 
t. j. právoplatného rozhodnutia súdu, notár právne posúdi neplatnosť listiny o vydedení 
a následne bude pokračovať v dedičskom konaní, t. j. na základe rozsudku o určení práv
nej skutočnosti bude úlohou dedičského súdu vec právne posúdiť a vyhodnotiť, že listina 
o vydedení je platná (ak súd žalobu zamietne) alebo neplatná (ak je podpis sfalšovaný).

Odlišným prípadom, ktorý presne reaguje na potrebu zisťovania rozhodujúcich 
skutočností, je posúdenie danosti jednotlivých dôvodov vydedenia, t. j. naplnenie jed
notlivých zákonných dôvodov. 

Skúmanie jednotlivých dôvodov vydedenia je výslovne skutkovou otázkou, a  to 
najmä v prípadoch podľa § 469a ods. 1 písm. a), b) a d). K samotnému procesnému 
postupu z hľadiska dokazovania a vymedzeniu rozhodujúcich skutkových okolností 
a dôkazného bremena sa budeme venovať v ďalšej časti článku.

V prípade snahy o spochybnenie dôvodov vydedenia by mal odkázaný dedič for
mulovať žalobný petit tak, že by sa domáhal určenia, že dôvod vydedenia (konkretizo
vaný) uvedený v listine o vydedení XY spísaný poručiteľom nie je daný. V aplikačnej 
praxi sa taktiež objavuje dôvetok, že vydedenie je neplatné. Uvádzanie skutočnosti 
o neplatnosti vydedenia považujeme za nadbytočné, pretože ako sme už uviedli, opä
tovne ide už len o  právnu otázku a  neplatnosť samotného vydedenia posúdi notár 
v súdnom konaní, ak súd žalobe vyhovie.

Ak odkázaný dedič mieni spochybniť danosť dôvodu vydedenia, nie je tiež správna 
formulácia žalobného petitu smerom ku kumulovaniu určenia neplatnosti listiny o vy
dedení a zároveň určenia, že dôvody vydedenia nie sú dané.

Primárne sme poukázali na to, že určenie neplatnosti listiny o vydedení nepred
stavuje skutkovú otázku a  môžu preto vzniknúť pochybnosti o  prípustnosti takejto 
žaloby, a to najmä ak na podanie takejto žaloby neodkázal samotný notár.
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Tiež sme zdôraznili, že posúdenie neplatnosti je zmiešanou právnou skutočnosťou, 
ktorá vychádza predovšetkým zo skúmania rozhodujúcich skutočností skutkových, 
pričom samotnú právnu stránku následne rieši až notár v dedičskom konaní.

Napokon si dovolíme akcentovať, že pri formulovaní žalobného petitu je potrebné 
zostať aj gramaticky exaktný v súvislosti s uplatňovanými nárokmi, hoci sme naznačili, 
že žalovanie neplatnosti právneho úkonu považujeme za nesprávne, považujeme za 
potrebné v tomto kontexte naň aspoň upozorniť.

Naznačená gramatická exaktnosť sa potom týka rozlišovania medzi neplatnosťou 
listiny o  vydedení a  neplatnosťou vydedenia. Niektorí autori sa kriticky vyjadrujú 
k rozhodnutiam súdov, a to práve bez toho, že by práve uvedené diferencovali.131

Neplatnosť listiny o vydedení logicky z  formálnych alebo materiálnych dôvodov 
predstavuje celkové anulovanie tejto listiny, t. j. v dedičskom konaní sa na ňu ako takú 
neprihliada. V prípade, ak je v súdnom konaní konštatované, že nie je daný dôvod vy
dedenia, predmetné sa vzťahuje výlučne na konkrétny dôvod a rovnako len na takého 
dediča, ktorý sa tejto skutočnosti v súdnom konaní dovolal. Znamenalo by to teda, že 
ak v listine o vydedení bolo uvedených viacero neopomenuteľných dedičov, určenie, 
že konkrétne dôvody vydedenia nie sú dané, sa aj z hľadiska subjektívnych účinkov 
rozhodnutia vzťahujú len na toho, ktorý sa uvedeného dovolal. Na ostatných neopo
menuteľných dedičov sa prihliada, ako keby predmetné nenamietali.

Môžeme konštatovať, že východiskom pre formuláciu žalobného petitu je uzne
senie podľa § 194 CSP, ktorým notár ako súdny komisár odkáže na podanie žaloby 
s konkrétnym vymedzením spornej skutočnosti. Následne musí žalobný petit zohľad
ňovať také určenie, ktoré reflektuje zákonnú úpravu podľa § 137 CSP, a zároveň aby 
výsledok samotného konania bol dostatočným podkladom pre notára na následné 
právne posúdenie.

3. Špecifiká dokazovania v spore o vydedenie

Akcentovali sme, že spor o  vydedenie sa presúva na súd v  prípade, ak existujú 
sporné skutkové okolnosti. Na zistenie sporných skutkových okolností slúži v civil
nom procese dokazovanie. Proces poznávania skutočností dôležitých pre rozhodnutie 
súdu sa vo väčšine prípadov odohráva pred súdom prvej inštancie.132

Od toho, čo žalobca učiní na podklade podanej žaloby predmetom konania, sa 
odvíja aj to, čo bude samotným predmetom dokazovania.

Z okruhu nami formulovaných prípadov stojí za zmienku situácia, keď sa žalobca 
domáha určenia, že nie sú dané dôvody vydedenia, t.  j. nie je naplnený materiálny 
predpoklad na vydedenie. Vo väzbe na pozíciu žalobcu a z teoretického hľadiska musí 
žalobca splniť povinnosť tvrdenia, t. j. substancovať konkrétne skutkové tvrdenia. 

Pri každom zo zákonom formulovaných dôvodov vydedenia (s výnimkou § 469a 
ods. 1 písm. c) OZ) prichádza do úvahy posudzovanie rozhodujúcich skutkových okol
ností. Isté špecifiká, a to najmä s dôrazom na ustálenú rozhodovaciu prax, predstavuje 
nasmerovanie dokazovania, ak poručiteľ ako dôvod vydedenia formuloval ustanove
nie § 469a písm. b) OZ, t. j. neprejavovanie opravdivého záujmu.
131 Pozri: <https://www.lexforum.cz/469>.
132 SVOBODA, K. Dokazování. Praha : ASPI – Wolters Kluwer, 2009, s. 57.
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Žalobcu v tomto druhu sporu o vydedenie zaťažuje primárne dôkazné bremeno na 
preukázanie toho, že o poručiteľa opravdivý záujem prejavoval.

Pod dôkaznou povinnosťou rozumieme: „zodpovednosť za zistenie skutkového 
stavu spočíva na procesných stranách. Účastník má jednak povinnosť tvrdenia, jednak 
dôkaznú povinnosť. Následky spojené s  ich nesplnením v podobe vecne nepriaznivého 
rozhodnutia nesie ten účastník konania, ktorý tieto povinnosti nesplnil. Medzi povinnos-
ťou tvrdenia a povinnosťou označiť dôkazy na preukázanie tvrdení je vzájomná väzba. 
Pokiaľ účastník konania nesplní povinnosť tvrdenia, nemôže splniť ani povinnosť ozna-
čiť na svoje tvrdenia dôkazy. Dôkazným bremenom sa rozumie procesná zodpovednosť 
účastníka konania za to, že v konaní neboli preukázané jeho tvrdenia a že z tohto dôvodu 
muselo byť rozhodnuté o veci samej v jeho neprospech.133

Okruh rozhodujúcich skutočností, ktorých sa týka povinnosť účastníka konania tvr-
diť a označiť dôkazy na preukázanie tvrdení, je vždy daný hypotézou hmotnoprávnej 
normy, ktorá upravuje sporný právny pomer účastníkov konania. Táto norma zásadne 
určuje rozsah dôkazného bremena (okruh skutočností, ktoré musia byť preukázané) a aj 
nositeľa dôkazného bremena. V závislosti na hypotéze právnej normy má každá zo strán 
sporového konania samostatnú (vlastnú) povinnosť tvrdenia a dôkaznú povinnosť a teda 
aj z toho vyplývajúce odlišné a samostatné bremeno tvrdenia a dôkazné bremeno. Dô-
kazné bremeno ohľadne určitých skutočností leží na tom účastníkovi konania, ktorý z ich 
existencie vyvodzuje pre seba priaznivé právne dôsledky; ide o toho účastníka konania, 
ktorý existenciu týchto skutočností tiež tvrdí. Občiansky súdny poriadok v prípade bre-
mena tvrdenia a bremena dôkazu ponecháva na účastníkovi, ako bude v konaní postu-
povať. Pokiaľ účastník konania nerešpektuje bremeno tvrdenia alebo dôkazné bremeno, 
ktoré ho zaťažujú, z hľadiska procesného postupuje vo svoj neprospech. Procesná nečin-
nosť účastníka v tomto smere má (pre neho) negatívne dôsledky pri hodnotení výsledkov 
vykonaného dokazovania, čo sa v konečnom dôsledku prejaví vo vydaní (pre neho) ne-
priaznivého rozhodnutia.“134

Z ustanovenia § 469a ods. 1 písm. b) OZ je zrejmé, že ide o normu abstraktnej 
povahy a jej obsahové naplnenie dotvára súdna prax, ktorá okrem iného opakovane 
akcentuje na konkrétne skutkové okolnosti prípadu. 

Isté špecifikum, ktoré sa pri interpretácii daného dôvodu vydedenia objavilo a kto
ré má zároveň vplyv na otázku dokazovania rozhodujúcich skutočností, prinieslo roz
hodnutie Najvyššieho súdu SR, sp. zn. 1 Cdo/173/1996, ZSP 61/1997, v ktorom sa súd 
zaoberal riešením právnej otázky s dopadom na interpretáciu spojenia „neprejavova
nie opravdivého záujmu o poručiteľa“ v zmysle ustanovenia § 469a písm. b) OZ. 

Najvyšší súd Slovenskej republiky na margo riešenia tejto právnej otázky uviedol: 
„pri posudzovaní otázky, či existuje dôvod vydedenia podľa § 469a písm. b) OZ, nemož-
no opomenúť ani konkrétne možnosti dediča prejavovať takýto záujem a aj okolnosti, za 
ktorých vydedeniu došlo, najmä či potomkovi v prejavovaní opravdivého záujmu o poru-
čiteľa nebránili objektívne okolnosti, prípadne či zo strany potomka nejde o nezavinené 
neprejavenie takéhoto kvalifikovaného záujmu.“

Môžeme preto konštatovať, že v zmysle uvedenej interpretácie má vydedený dedič 

133 Uznesenie Najvyššieho súdu SR, sp. zn. 3 Cdo 294/2012.
134 Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 5 Obo/52/2010.
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možnosť zamerať dokazovanie na preukazovanie, že o poručiteľa prejavoval záujem, 
ale môže nasmerovať dokazovanie aj na skutočnosti, že to bol samotný poručiteľ, ktorý 
svojím správaním vyvolal daný nezáujem, a preto nie je namieste, aby na vydedeného 
dopadali následky vydedenia. Dokazovanie tejto skutočnosti môže byť z pozície žalob
cu omnoho jednoduchšie, ako preukazovanie vlastného opravdivého záujmu.

Na strane druhej v intencii tohto interpretačného pravidla je však celkom zjavne 
oslabená pozícia protistrany (žalovaných/žalovaného), ktorá má za úlohu udržať vôľu 
poručiteľa koncentrovanú v listine o vydedení.

Domnievame sa, že interpretácia formulovaná v rozhodnutí Najvyššieho súdu SR, 
sp. zn. 1 Cdo/173/1996, ktorá tvorí v súčasnosti ustálenú rozhodovaciu prax a je udr
žiavaná aj v ďalších rozhodnutiach Najvyššieho súdu SR, vo významnej miere sťažu
je obhájiteľnosť poslednej vôle poručiteľa v podobe listiny o vydedení. Pre žalovanú 
stranu môže byť zložité objasniť subjektívne pocity poručiteľa, a osobitne vtedy, ak je 
dôvod vydedenia formulovaný len veľmi všeobecne, t. j. napríklad s odkazom na kon
krétne zákonné ustanovenie.

Na druhej strane uvedená interpretácia do istej miery neguje aj ostatný trend v roz
hodovacej praxi najvyšších súdnych autorít v Slovenskej republike, a  to snahu o re
špektovanie a zachovanie vôle poručiteľa.

Najvyšší súd Slovenskej republiky v rozsudku, sp. zn. 2 Cdo 184/2005, R 59/2007 
vyjadril, že „úmrtie účastníka zmluvy nič nemení na viazanosti účastníkov prejavmi 
vôle smerujúcimi k vzniku vecnoprávnych účinkov zmluvy, trvá teda naďalej aj pre de-
dičov účastníka, ktorí vstupujú do práv a záväzkov zomrelého účastníka občianskopráv-
neho vzťahu, ku ktorému došlo na podklade zhodných prejavov vôle účastníkov ešte pred 
vznikom vecnoprávnych účinkov zmluvy o prevode vlastníctva nehnuteľnej veci.“ Je síce 
pravdou, že predmetné rozhodnutie sa týkalo povinnosti dedičov rešpektovať vôľu 
poručiteľa, ak v  priebehu vkladového konania prišlo k  úmrtiu poručiteľa, ale práve 
obdobná interpretácia by mala platiť a mala byť použiteľná aj v intenciách sporov o vy
dedenie. Pri rozhodovaní sporov o vydedenie, a to aj v kontexte samotného dokazova
nia, by sa súd nemal sústreďovať len na posúdenie nezáujmu poručiteľa, ale opravdivý 
záujem/nezáujem poručiteľa by mal posudzovať práve v kontexte vzájomného vzťahu 
vydedeného a poručiteľa, a to aj v priamej interakcii s potrebou priorizácie vôle poru
čiteľa a usporiadania jeho majetkových pomerov pre prípad smrti.

Záver

Vydedenie je inštitútom, ktorý umožňuje poručiteľovi regulovať svoje majetkové 
vzťahy pre prípad smrti, a to s dosahom na neopomenuteľného dediča, t. j. z hľadis
ka okruhu príbuzných osôb tých najbližších. Hmotnoprávne východiská vydedenia, 
hoci by bolo možné zdôrazniť aj ich neaktuálnosť, bývajú relatívne často obsahom 
odborných výstupov a statí. So samotným vydedením, a osobitne potom v sporoch 
o dedičské právo vychádzajúcich z vydedenia, vnímame celé penzum procesných otá
zok, ktorých obsah je rovnako zaujímavý. Kým otázka aktívnej, resp. pasívnej vecnej 
legitimácie je stabilizovaná a nevykazuje výrazné nedostatky, s poukazom na zmenu 
právnej úpravy v § 194 CMP, ako aj koncepciu žalôb podľa § 137 CSP, zdôrazňuje
me nutnosť upustiť od rozhodnutia o neplatnosti vydedenia, resp. listiny o vydedení,  
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keď otázku samotnej neplatnosti ako právnu otázku bude posudzovať v  závislosti 
od výsledku súdneho sporu notár v dedičskom konaní. Vydedený dedič musí učiniť 
predmetom sporového konania konkrétnu skutkovú okolnosť (skutočnosť), ktorú ako 
spornú označí súd, a v nadväznosti na to exaktne reagovať žalobným petitom. Správna 
formulácia žalobného petitu je potom determinantom úspechu v sporovom konaní, 
ako aj v dedičskom konaní. Niektoré spory o vydedenie vyžadujú tiež jazykovú exakt
nosť, keď je rozhodujúce, či sa namieta len listina o vydedení alebo vydedenie ako také. 
V neposlednom rade isté špecifiká vykazuje v dedičskom konaní aj dokazovanie, ktoré 
vzhľadom na súčasné nastavenie oslabuje zachovanie poslednej vôle poručiteľa. 

Nepochybne aj v  oblasti procesných otázok existuje veľa špecifických okruhov 
a determinantov, ktoré by mohli viesť k zlepšeniu právnej úpravy pro futuro. Procesná 
úprava je však na tomto mieste limitovaná hmotnoprávnou reguláciou. Preto aj ďalšie 
výzvy smerom k odstráneniu existujúcich nedostatkov a v zmenách v procesnej úprave 
budú celkom jednoznačne závisieť od prípadnej rekodifikácie hmotného práva v danej 
oblasti.
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Abstrakt: Příspěvek se zabývá spory o dědické právo, pro jejichž vyřešení je třeba pro
kázat skutečnosti, které jsou mezi dědici sporné. Dědic, jehož dědické právo se jeví nej
slabší je v takovém případě odkázán s žalobou na sporné řízení, v němž dojde k určení 
dědického práva. Notář odkazující dědice na sporné řízení musí v  takovém usnesení 
žalobce velmi konkrétně poučit o náležitostech žaloby a následcích jejího nepodání. Pří
spěvek proto řeší právě tuto poučovací povinnost a také následky jejího nesplnění.
Kľúčové slová: pozůstalostní řízení, spor o dědické právo, žaloba o určení dědického 
práva, poučovací povinnost soudu

Abstract: The paper deals with inheritance disputes that require resolution of con
tested facts. In such a case, the notary who administers the inheritance proceedings 
directs the heir whose right to inheritance appears as the weakest to initiate litigation 
regarding the right of inheritance. The notary must give the claimant specific instruc
tions regarding the action and consequences of failure to file it. The article also addres
ses these instructions and consequences of failure of this duty to instruct.
Key words: Inheritance proceedings, inheritance disputes, action for determination of 
the right of inheritance, duty to instruct 

Úvod

V rámci řízení o pozůstalosti soud, resp. notář jako soudní komisař, prošetří dědic
ká práva všech, které vyrozuměl o jejich dědickém právu nebo kteří řádně uplatnili svá 
dědická právo, pokud z jejich strany nedošlo k platnému odmítnutí dědictví. Pokud 
však jejich dědická práva nemohou vedle sebe obstát, tzn., že rozhodnutím o dědictví 
nemůže být potvrzeno nabytí dědictví všem takovým osobám, protože si jejich dědic
ká práva konkurují, vznikne spor o dědické právo (§ 168 z. ř. s.). 

Pro další postup soudu je pak určující, zda jsou rozhodné skutečnosti, z nichž se 
dědické právo těchto osob vyvozuje, mezi účastníky řízení nesporné, a vzniklý spor 
o dědické právo je tedy možné vyřešit pouze jejich právním posouzením, nebo zda je 
mezi účastníky spor i o ohledně těchto skutečností. 

Postup v případě nesporných skutečností upravuje § 169 zákona č. 292/2013 Sb., 
o zvláštních řízeních soudních (dále jen ZŘS). Protože není nutné provádět dokazo
vání, soud přímo v pozůstalostním řízení usnesením rozhodne, s kterými účastníky 
bude nadále jednáno (jako s osobami, o nichž lze mít důvodně za to, že jsou zůstavi
telovými dědici), popř. s kterými z dosavadních účastníků se účast v řízení ukončuje 
(neboť lze mít důvodně za to, že nejsou dědici zůstavitele).135

Pokud je pro vyřešení sporu o dědické právo třeba prokázat skutečnosti, které jsou 
mezi dědici sporné (a mezi účastníky ohledně nich nedojde k dohodě), soud postupuje  
135 Rozsudek NS z 24. 10. 2006, sp. zn. 21 Cdo 2203/2006.
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podle § 170 ZŘS. Jeli již však na základě právního posouzení věci vyloučeno, aby 
výsledek skutkového sporu ovlivnil dědické právo některého z  dědiců, není postup 
dle § 170 namístě. Nelze proto odkazovat žalobou o určení dědického práva v případě 
spornosti skutečností rozhodných pro vydědění, v  situaci, kdy listina o vydědění je 
neplatná (např. proto, že byla pořízena v době, kdy právní předpisy vydědění neumož
ňovaly), nebo dokonce obsahem ani není listinou o vydědění.136

1. Postup soudu při sporu o dědické právo dle § 170 ZŘS

Postupujeli soud dle § 170 ZŘS, usnesením odkáže toho z účastníků, jehož dědické 
právo se jeví se zřetelem k okolnostem případu jako nejslabší, aby své právo uplatnil 
žalobou. K podání žaloby určí lhůtu, která nesmí být kratší než 2 měsíce. Toto usnesení 
je meritorním rozhodnutím137, které vydává notář (srov. § 123 ZŘS). Součástí usnesení 
je poučení o následcích nepodání žaloby (§ 170 odst. 2, 3 ZŘS). Usnesení se doručuje do 
vlastních rukou [§ 126 odst. 1 písm. b) ZŘS], náhradní doručení však vyloučeno není. 

Soud pak žalobu projedná a rozhodne o ní v nalézacím sporném řízení, v jehož rámci 
proběhne dokazování ohledně mezi účastníky sporných skutečností. Zvláštností tohoto 
řízení, resp. již vlastního usnesení, jímž se odkazuje žalobce na sporné řízení je povaha 
a míra poučovací povinnosti notáře a následně soudu ve sporném řízení, které poskytuje 
žalobci. Usnesení musí obsahovat poučení o formulaci žaloby, soudu, k němuž je třeba 
žalobu podat, o tom, proti komu je třeba žalobu podat a o povaze lhůty, v níž je třeba 
žalobu podat. Dále musí soud v usnesením uvést poučení o následcích nepodání žaloby.

1.1 Koho soud odkazuje

Pokud je tedy pro vyřešení sporu o dědické právo třeba prokázat skutečnosti, kte
ré jsou mezi dědici sporné, soud usnesením odkáže toho z účastníků, jehož dědické 
právo se jeví se zřetelem k okolnostem případu jako nejslabší, aby své právo uplatnil 
žalobou. Kdo má být odkázán s žalobou na sporné řízení upravuje primárně občanský 
zákoník v § 1673. Podle něj platí, že proti dědici, který se opírá o dědickou smlouvu 
nepopřenou co do pravosti, se k podání žaloby odkáže každý dědic ze závěti nebo dě
dic zákonný. Proti dědici, který se opírá o závěť nepopřenou co do pravosti, se odkáže 
k podání žaloby každý zákonný dědic. Uvedeli zůstavitel důvod vydědění, odkáže se 
k podání žaloby potomek, který tvrdí, že byl vyděděn neprávem. Neníli důvod vydě
dění uveden, odkáže se k podání žaloby ten, kdo má dědit na jeho místě. 

Nejednáli se o případy uvedené v ustanovení § 1673 obč. zák., v němž zákono
dárce (i s ohledem na „sílu“ jednotlivých dědických titulů) výslovně stanovil, kterého 
z účastníků řízení (dědiců) má soud v případě, že jsou splněny podmínky uvedené 
v tomto ustanovení, k podání žaloby odkázat, není pro vyřešení otázky, kterého z dě
diců má soud ve smyslu ustanovení § 170 ZŘS odkázat, aby své právo uplatnil žalobou, 
samo o sobě významné, jakou „právní sílu“ má (by měl mít) ten který dědický titul. 
V takových případech soud k podání žaloby odkáže toho z účastníků, jehož dědické 

136 Rozsudek NS z 24. 10. 2006, sp. zn. 21 Cdo 2203/2006.
137 Usnesení NS z 30. 1. 2008, sp. zn. 21 Cdo 2361/2007.
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právo se mu jeví „se zřetelem k okolnostem případu“ jako „nejslabší“.138 Nelze ani pře
hlédnout, že v některých situacích může být „právní síla“ dědických titulů více (po
případě i všech) účastníků řízení (dědiců), mezi nimiž vznikl spor o dědické právo, 
stejná. I v takových případech je třeba, aby soud podle ustanovení § 170 odst. 1 ZŘS 
odkázal k podání žaloby toho z účastníků, jehož dědické právo se mu jeví se zřetelem 
k okolnostem případu jako nejslabší.139

Za slabší dědické právo je třeba zpravidla považovat právo toho z účastníků, který 
tvrdí skutečnosti, na nichž se zakládá jeho dědické právo a jež jiný účastník řízení popírá, 
nebo který zpochybňuje skutečnosti týkající se dědického titulu, jenž zakládá dědické 
právo jiného účastníka, jestliže v případě prokázání těchto skutečností mu dědické právo 
nemůže svědčit, nebo který tvrdí skutečnosti o dědické nezpůsobilosti, jež jiný (tím do
tčený) účastník popírá, jestliže v případě jejich prokázání je z dědického práva vyloučen, 
anebo který tvrdí skutečnosti, jež vyvracejí jinak zřejmý dědický titul jiného (tím dotče
ného) účastníka a tím jeho dědické právo. Není přitom samo o sobě významné, jakou 
„právní sílu“ má (by měl mít) ten který dědický titul (není ani vyloučeno, že v některých 
případech bude „právní síla“ dědických titulů všech účastníků, jejichž dědické právo je 
sporné, stejná).140 Při určení, čí dědické právo se jeví se zřetelem k okolnostem případu 
jako nejslabší lze vycházet z toho, že méně pravděpodobné je zpravidla dědické právo, 
které je závislé na vyvrácení existujícího dědického titulu (např. na prokázání neplatnosti 
závěti či listiny o vydědění, která nevykazuje na první pohled zjevné nedostatky) nebo 
dědické právo, které závisí na prokázání existence dědického titulu vůbec.141

Při posouzení otázky, kterému, popřípadě kterým z účastníků řízení má být ulože
no podání návrhu na zahájení řízení, vezme soud v úvahu především to, který z nich 
by měl z hlediska hmotného práva povinnost prokazovat určité skutečnosti, takže pro 
určení procesního postavení účastníků řízení o dědictví není rozhodné, zda zastávají 
většinové či menšinové stanovisko.142

1.2 Povaha žaloby

Ustanovení § 80 zák. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (OSŘ) upravuje tzv. určovací 
žalobu. Určení, zda tu právní poměr nebo právo je či není, se lze žalobou domáhat jen  
138 Při výkladu tohoto ustanovení přitom lze (nejdeli o případy uvedené v ustanovení § 1673 

obč. zák.) vycházet z dosavadní judikatury týkající se právní úpravy účinné do 31. 12. 2013 
(jakož i  z právního názoru vysloveného ve zprávě bývalého NS ČSR z  4. 4. 1979 sp. zn.  
Cpj 169/78, která byla uveřejněna pod č. 21 ve Sbírce soudních rozhodnutí a  stanovisek,  
roč. 1979), neboť není důvod, aby byl ustanovení § 170 odst. 1 z. ř. s. a  v něm použité
mu výrazu „nejslabší“ přikládán obsahově jiný význam, než jaký byl dovozován ve vzta
hu k ustanovení § 175k odst. 2 občanského soudního řádu ve znění účinném do 31. 12. 
2013 a v něm použitému výrazu „méně pravděpodobné“. Usnesení NS z 7. 11. 2018, sp. zn.  
21 Cdo 1572/2018.

139 Usnesení NS z 7. 11. 2018, sp. zn. 21 Cdo 1572/2018.
140 Usnesení NS z 7. 11. 2018, sp. zn. 21 Cdo 1572/2018.
141 Srov. usnesení MS v Praze z 28. 2. 1997, č. j. 24 Co 39/9797, rozsudek KS v Praze z 31. 3. 

1998 sp. zn. 21 Co 48/9873.
142 Stanovisko NS z 4. 4. 1979, sp. zn. Cpj 169/79.
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tehdy, jeli na tom naléhavý právní zájem. Žalobce tedy musí tvrdit naléhavý právní zá
jem na požadovaném určení, resp. skutečnosti, z nichž vyplývá a také navrhnout důkazy 
k jejich prokázání. Naléhavý právní zájem je podle konstantní judikatury předpokladem 
důvodnosti takové žaloby a nedostatek naléhavého právního zájmu vede k jejímu zamít
nutí.143

Žaloba o dědické právo je žalobou o určení právní skutečnosti. S ohledem na její 
výslovné zakotvení v  zákoně144 není třeba, aby žalobce prokazoval naléhavý právní 
zájem na požadovaném určení.145 V judikatuře se přitom objevuje názor, že žaloba na 
určení právní skutečnosti není žalobou na určení existence či neexistence právního 
vztahu (poměru) nebo práva a určení existence právní skutečnosti připadá v úvahu 
jedině tehdy, pokud to zákon připouští.146 S tímto závěrem se ale nelze ztotožnit. Nelze 
totiž dojít k závěru, že v případě, že žaloba o určení právní skutečnosti není zákonem 
výslovně předpokládána, není určení existence či neexistence právní skutečnosti mož
né. Stejně tak nelze ani dovozovat, že s ohledem na to, že nejde o žalobu určovací, 
nebude nutné prokazovat naléhavý právní zájem. 

Žaloba o určení právní skutečnosti je určovací žalobou a neníli výslovně zakot
vena zákonem, musí žalobci tvrdit a prokázat existenci naléhavého právního zájmu 
na požadovaném určení.147 Pokud tedy žalobce nebyl odkázán na sporné řízení podle 
§ 170 ZŘS, ale podal žalobu z vlastní iniciativy, musí tvrdit a prokazovat skutečnosti 
z nichž vyplývá, že má na požadovaném určení naléhavý právní zájem.148 O  tom je 
soud povinen jej soud poučit (§ 118a odst. 1 a 3 OSŘ).149 V případě, že se mu nepodaří 
naléhavý právní zájem prokázat, soud žalobu zamítne.150 

V  případě, že v  průběhu sporného řízení o  určovací žalobě vydá pozůstalostní 
soud usnesení dle § 170 ZŘS splňující všechny zákonné náležitosti, odpadne ve spor
ném řízení požadavek naléhavého právního zájmu, pokud žalobce změní žalobu tak, 

143 Srov. např. rozhodnutí NS z 24. 8. 1999, sp. zn. 2 Cdon 756/97. B. Dvořák však naléhavý 
právní zájem řadí mezi zvláštní procesní podmínky. Nedostatek naléhavého právního zájmu 
má tedy vést k zastavení řízení, Viz DVOŘÁK, B. In LAVICKÝ, P. a kol. Občanský soudní 
řád. Řízení sporné. Praktický komentář. Praha : Wolters Kluwer, 2016, s. 328 – 329.

144 Další takovou žalobou o určení právní skutečnosti v zákoně výslovně zakotvenou je např. 
žaloba na neplatnost rozvázání pracovního poměru (§ 72 Zákoníku práce).

145 Srov. např. rozsudek NS z 28. 4. 2005, sp. zn. 30 Cdo 940/2004.
146 Viz např. rozsudek NS z 29. 1. 2008, sp. zn. 22 Cdo 828/2006 nebo rozsudek NS z 17. 5. 2001, 

sp. zn. 22 Cdo 494/2000.
147 Srov. např. i nález úS z 11. 7. 2017, sp. zn. I. úS 1440/14, který s žalobou o určení neplatnosti 

smlouvy pracuje bez dalšího jako s žalobou určovací, stejně tak i rozsudek NS z 27. 7. 2017, 
sp. zn. 33 Cdo 3337/2015. Je však zřejmé, že naléhavý právní zájem zde bude dán spíše výj
imečně, když žaloba o určení není zpravidla opodstatněna tehdy, máli požadované určení 
jen povahu předběžné otázky ve vztahu k posouzení, zda tu je či není právní vztah (poměr) 
nebo právo. Srov. např. rozsudek NS z 31. 5. 2011, sp. zn. 30 Cdo 3378/2009.

148 Srov. rozsudek NS z 28. 3. 2007, sp. zn. 21 Cdo 2561/2006.
149 Srov. i rozsudek NS z 26. 4. 2005, sp. zn. 30 Cdo 1571/2004, Rozsudek z 28. 11. 2001, sp. zn. 

20 Cdo 450/2000.
150 Rozsudek NS z 28. 3. 2007, sp. zn. 21 Cdo 2561/2006.



SPORY O DĚDICKé PRÁVO

109

aby žaloba byla v souladu s tímto usnesením.151 Pokud však již bylo pravomocně roz
hodnuto a toto rozhodnutí nebylo dovolacím soudem zrušeno a vráceno, musí žalobce 
podat novou žalobu dle usnesení § 170 ZŘS.152 

Pokud byl účastník náležitě poučen ve smyslu § 170 ZŘS a podaná žaloba přesto 
nesplňuje požadavky vymezené tímto ustanovením, je žalobce povinen tvrdit a proka
zovat skutečnosti svědčící o naléhavém právním zájmu na požadovaném určení (§ 80 
OSŘ). O tom je soud povinen žalobce poučit. 

1.3 Poučení soudu o správné formulaci žalobního návrhu

Ve výroku usnesení musí soud účastníkovi poskytnout poučení o správné formu
laci žalobního návrhu.153 Jde fakticky o návod žalobci, jak napsat žalobní petit. Pokud 
tak soud v pozůstalostním řízení řádně neučiní, musí být tato vada zhojena soudem 
v rámci sporného řízení.154

Žalobce se žalobou domáhá určení, že je dědicem po zůstaviteli, popř. určení toho, 
že určitá osoba není dědicem po zůstaviteli. Žaloba tedy může být vymezena jak pozi
tivně, tak i negativně, v závislosti na tom, jaká osoba a v jaké situaci je k podání žaloby 
odkázána.155

Soud ve sporném řízení rozhodne tak, že ve výroku buď uvede, že žalobce je dědi
cem/žalovaný není dědicem zůstavitele nebo že žaloba se zamítá.156 Sporné skutečnosti 
nebo právní otázky, které jsou pro takovéto určení významné (např. posouzení plat
nosti závěti), představují jen posouzení předběžné otázky, které se neuvádí ve výroku, 
ale jen v odůvodnění rozhodnutí.157

151 Rozsudek NS z 28. 3. 2007, sp. zn. 21 Cdo 2561/2006.
152 Rozsudek NS z 28. 3. 2007, sp. zn. 21 Cdo 2561/2006.
153 Ke specifické poučovací povinnosti soudu srov. nález úS z 9. 5. 2006, sp. zn. I. úS 467/04. 

Ten mj. uvádí, že ukládáli veřejná moc (soud), aby osoba něco vykonala (podala žalobu), 
musí takovou osobu přesně poučit o tom (např. o okruhu účastníků, typu žaloby), jak má své 
povinnosti dostát, a to i v případě, že požadovaný úkon má či může přinést prospěch té osobě, 
jíž je povinnost ukládána. Srov. i rozsudek NS z 24. 10. 2006, sp. zn. 21 Cdo 2203/2006: Výrok 
usnesení vydaného soudem v řízení o dědictví podle ustanovení § 175k odst. 2 o. s. ř. (nyní 
§ 170 z. ř. s.) musí obsahovat údaj o tom, jakou žalobu má odkázaný účastník podat.

154 Rozsudek NS z 28. 4. 2005, sp. zn. 30 Cdo 940/2004.
155 Srov. rozsudek NS z 24. 10. 2006, sp. zn. 21 Cdo 2203/2006. Vzhledem k tomu, že § 175k 

odst. 2 o. s. ř. (nyní § 170 z. ř. s.) umožňuje odkázat dědice, aby žalobou uplatnil své dědické 
právo, odpovídá tomuto ustanovení – v závislosti na konkrétní procesní situaci – žalobní 
petit buď na určení, že žalobce je dědicem po zůstaviteli, nebo že žalovaný (některý ze 
žalovaných) není dědicem po zůstaviteli.

156 Srov. rozsudek NS z 24. 10. 2006, sp. zn. 21 Cdo 2203/2006, rozsudek NS z 17. 12. 2009,  
sp. zn. 21 Cdo 3552/2008.

157 Rozsudek NS z  17. 11. 1998, sp. zn. 21 Cdo 586/98, rozsudek NS z  24. 10. 2006, sp. zn.  
21 Cdo 2203/2006
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1.4 Účastníci řízení o žalobě

Řízení o žalobě je sporným civilním soudním řízením, jeho účastníky jsou tedy 
žalobce a žalovaný (§ 90 OSŘ). Jako žalobce bude vystupovat ten, kdo byl usnesením 
odkázán s žalobou na sporné soudní řízení (resp. nedošloli k odkázání soudem, oso
ba, která žádá soud o určení dědického práva). Žalovanými budou ostatní účastníci 
řízení o pozůstalosti. To platí i tehdy, když v řízení o pozůstalosti se někteří z nich ke 
sporné otázce nestavěli odmítavě nebo vystupovali pasivně.158

Jestliže žalobce v žalobě neuvede správně všechny žalované, soud takovou žalobu 
zamítne pro nedostatek věcné legitimace žalovaného. Jde zde totiž o tzv. nucené neroz
lučné společenství na straně žalované ve smyslu § 91 odst. 2 OSŘ, kdy pro úspěch ve 
věci je třeba aby byli žalováni všichni tito účastníci (tj., jde zde o taková společná práva 
a povinnosti, kdy se rozhodnutí o věci musí vztahovat na všechny dědice).159 O tomto 
musí být žalobce v usnesení, jímž je odkazován do sporného soudního řízení, poučen. 
Obsahem poučení ovšem není jen instrukce, že je třeba jako žalované označit všechny 
ostatní účastníky pozůstalostního řízení, ale uvedení konkrétních osob, které mají za
žalovány.160 Toto poučení však na rozdíl od uvedení toho, kdo je odkazován s žalobou, 
do kdy je třeba ji podat, ke kterému soudu a co má být obsahem žalobního petitu ne
musí být součástí výroku usnesení, ale postačí, budeli uvedeno v jeho odůvodnění.161

Takové poučení ze strany soudu (resp. zde notáře) značně překračuje rozsah poučo
vací povinnosti soudu, jak plyne z § 5 OSŘ, kdy soud má účastníky poučovat o jejich 
procesních právech a povinnostech. Výše uvedené poučení obsažené v usnesení je fak
ticky poučení o hmotném právu (soud žalobci sděluje, kdo je věcně legitimován coby 
žalovaný). Jak však uvádí i ústavní soud, je třeba zohlednit specifika situace, v níž do
chází k takovému poučení. Takové specifikum dle něj představuje „bezesporu i sporné 
řízení, jehož zahájení je „vynuceno“ v řízení nesporném“.162 Tento svůj závěr odůvodňu
je blíže tím, že „Ukládáli veřejná moc (soud), aby osoba něco vykonala (podala žalo
bu), musí takovou osobu přesně poučit o tom (např. o okruhu účastníků, typu žaloby), 
jak má své povinnosti dostát, a to i v případě, že požadovaný úkon má či může přinést 
prospěch té osobě, jíž je povinnost ukládána. Tento požadavek plyne z normativního 
principu právního státu (čl. 1 odst. 1 ústavy České republiky), který promítnut do ob
lasti relevantního procesního práva má ten důsledek, že neníli toto procesní právo vy
kládáno konformně s tímto principem, dochází k porušení subjektivního práva takové 
osoby na spravedlivý proces (čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod).“

158 Usnesení NS z 10. 2. 2004, sp. zn. 30 Cdo 2537/2003, rozsudek NS z 24. 2. 2010, sp. zn.  
21 Cdo 1797/2008.

159 Srov. i usnesení úS z 4. 12. 2001, sp. zn. I. úS 526/2000.
160 Nález úS z 9. 5. 2006, sp. zn. I. úS 467/04.
161 Srov. shodně SVOBODA, J., KLIČKA, O. Dědické právo v praxi. Praha : C. H. Beck, 2014, 

s. 246.
162 Nález úS z 9. 5. 2006 sp. zn. I. úS 467/04. ústavní soud zde navazuje na svou dřívější ju

dikaturu týkající se poučení o správném označení účastníků řízení v případě, že je ozna
čen někdo, kdo nemá způsobilost být účastníkem řízení (nález úS z  21. 4. 1999, sp. zn.  
I. úS 338/97).
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Nepoučilli takto notář žalobce v  usnesení a  žalobce proto neuvedl správně 
všechny žalované, je třeba, aby soud rozhodující o žalobě tento nedostatek napravil  
a  žalobce poučil. Jestliže toto ani soud prvního stupně neučinil a  žalobce z  toho  
důvodu nebyl s žalobou úspěšný, je povinností odvolacího soudu tuto vadu v odvola
cím řízení napravit, tj. žalobci je třeba v tomto řízení sdělit, kdo má být účastníkem to
hoto řízení. Dle našeho názoru zde lez totiž plně aplikovat závěry obsažení v rozsudku  
NS soudu ze dne 28. 4. 2005, sp. zn. 30 Cdo 940/2004. 

Žalobce by doplnění poučení potom měl tento nedostatek věcné legitimace na 
straně žalovaných napravit tím, že soudu navrhne přistoupení ostatních účastníků 
coby žalovaných dle § 92 odst. 1 OSŘ Dojdeli k takovému poučení až v odvolacím 
řízení, je pro uvedenou vadu třeba napadené rozhodnutí soudu prvního stupně zrušit 
a vrátit soudu prvního stupně k dalšímu řízení (§ 219 odst. 1 ve spojení s § 221 odst. 1 
OSŘ), v němž dojde k postupu dle § 92 odst. 1 OSŘ (v odvolacím řízení toto s ohledem 
na § 216 odst. 1 OSŘ není možné).

Nedošloli ani přes poučení soudu k  nápravě nedostatku označení žalovaných, 
soud žalobě nemůže vyhovět a pro nedostatek věcné legitimaci ji zamítne. To má pro 
žalobce za následek ukončení jeho účasti v pozůstalostním řízení (§ 170 odst. 3 ZŘS). 
Jeho dědické právo tímto nezaniká, avšak v pozůstalostním řízení se k němu nepřihlíží 
(§ 1672 o. z., shodně potom § 170 odst. 3 s odkazem na § 169 odst. 2 ZŘS).

Ve vztahu k účastníkům takového řízení je třeba uvažovat i o vzniku možné ko
lize zájmů v  případě, kdy jeden z  dědiců zastupuje v  pozůstalostním řízení jiného/
jiné dědice. Podle ustanovení § 119 z. ř. s. je pouhé nebezpečí kolize zájmů mezi dě
dicem a jeho zákonným zástupcem či opatrovníkem důvodem pro ustanovení zvlášt
ního opatrovníka osobě, která musí být zastoupena.163 Takový opatrovník by potom 
zřejmě zastupoval takovou osobu i ve sporném řízení o žalobě na určení dědického 
práva, s níž byla buď ona sama či jiný účastník pozůstalostního řízení na soud odká
zán. Uvedení zástupce žalovaného v žalobě však není zřejmě náležitostí žaloby, a tedy 
ani povinností žalobce, jejíž nesplnění by mělo jakýkoli vliv na úspěch žaloby. Proto 
není důvod, aby soud žalobce poučil o  tom, že by v žalobě měl zástupce některého 
z žalovaných uveden. Nicméně znalost této skutečnosti je pro soud ve sporném řízení 
významná, proto je uvedení zvláštního zástupce některého z žalovaných již v žalobě 
vhodné. Jakkoli soud toto může zjistit ze spisu pozůstalostního řízení.

1.5 Poučení soudu o lhůtě k podání žaloby

Ve výroku usnesení, jímž je účastník odkazován na sporné řízení, musí soud uvést 
také v jaké lhůtě je třeba žalobu podat164 a taktéž poučit o její povaze a následcích jejího 
nedodržení165

163 K zastoupení dědice v pozůstalostním řízení srov. blíže PETROV KŘIVÁČKOVÁ, J. In HA
MUĽÁKOVÁ, K., PETROV KŘIVÁČKOVÁ, J., ŠÍNOVÁ, R., PODRAZIL, P. Civilní proces. 
Casebook. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2018, s. 422 – 428.

164 Nález úS z 9. 5. 2006, sp. zn. I. úS 467/04.
165 Srov. přiměřeně i nález úS z 5. 10. 2005, sp. zn. I. úS 117/05
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Tato lhůta je lhůtou hmotněprávní, svou povahou je prekluzivní.166 Následkem 
opožděně podané žaloby je tedy její zamítnutí.167 Lhůta k podání žaloby nesmí být dle 
ZŘS stanovena v délce kratší než dva měsíce a běží od právní moci usnesení, jímž je 
účastník odkazován do sporného řízení. Jedná se tedy o lhůtou soudcovskou, resp. smí
šenou, neboť lhůtu k podání žaloby určí (při respektování zákonem stanoveného mi
nimálního limitu) soud s ohledem na okolnosti případu. Tato lhůta může být soudem 
prodloužena (srov § 55 OSŘ), její zmeškání však nemůže být prominuto.168 K prodlou
žení lhůty může dojít jen rozhodnutím soudu vydaným ještě před jejím uplynutím.169

Žalobu podanou po uplynutí lhůty stanovené ve výroku usnesení soud zamítne170, 
tj. spor je fakticky vyřešen v jeho neprospěch. Nepodalli žalobce žalobu ve stanovené 
lhůtě vůbec, platí dle § 170 odst. 2 ZŘS, že spor o dědické právo byl vyřešen v nepro
spěch toho, kdo měl své právo uplatnit žalobou (stejný následek má i to, byloli řízení 
o žalobě zastaveno nebo bylali žaloba odmítnuta). Soud (notář) následně usnesením 
ukončí dle § 170 odst. 3 ZŘS účastenství neúspěšného žalobce v pozůstalostním řízení 
(nezůstáváli účastníkem z jiného titulu). Občanský zákoník k tomu v § 1672 uvádí 
(shodně potom § 170 odst. 3 s odkazem na § 169 odst. 2 ZŘS), že nepodáli tento dědic 
žalobu ve lhůtě určené soudem, nezaniká sice jeho dědické právo, avšak při projednání 
pozůstalosti se k němu nepřihlíží.

1.6 Věcná a místní příslušnost soudu

Ve výroku usnesení, jímž je účastník odkazován na sporné řízení, musí být uvede
no také to, ke kterému soudu se má s touto žalobou obrátit. Věcně příslušným soudem 
k podání žaloby je okresní soud (§ 9 odst. 1 OSŘ). Místní příslušnost je u této žaloby 
stanovena v § 88 písm. c) OSŘ, tj. jde o tzv. výlučnou (obligatorní) místní příslušnost. 
Podle tohoto ustanovení jdeli o rozhodnutí sporu v souvislosti s řízením o pozůsta
losti, je třeba žalobu podat u soudu, u něhož probíhá řízení o pozůstalosti. Spor dle 
§ 170 ZŘS lze jistě podřadit pod spory v souvislosti s pozůstalostním řízení. Takto ur
čená místní příslušnost je však dle dikce zákona zřejmě časově omezena, a to po dobu 
konání pozůstalostního řízení, resp. do jeho pravomocného ukončení.171

Závěrem

Notář v  pozůstalostním řízení musí zjišťovat, zda došlo k  podání žaloby. Zjistí
li, že ano, může pozůstalostní řízení dle § 109 odst. 2 písm. c) OSŘ přerušit. Jakkoli 
jde o tzv. fakultativní přerušení, tj. je na úvaze soudu, zda řízení přeruší, je více než 
166 Usnesení úS z 1. 8. 1998 sp. zn. I. úS 230/98, usnesení úS z 21. 12. 2004, sp. zn. II. úS 623/04.
167 Rozsudek NS z 15. 7. 2004, sp. zn. 30 Cdo 493/2004, rozsudek z 28. 4. 2005, sp. zn. 30 Cdo 

940/2004.
168 Srov. i rozsudek NS z 24. 10. 2006, sp. zn. 21 Cdo 2203/2006.
169 Srov. i rozsudek NS z 15. 7. 2004, sp. zn. 30 Cdo 493/2004.
170 Srov. i rozsudek NS z 15. 7. 2004, sp. zn. 30 Cdo 493/2004, rozsudek NS z 28. 4. 2005, sp. zn. 

30 Cdo 940/2004, rozsudek NS z 24. 10. 2006, sp. zn. 21 Cdo 2203/2006.
171 Shodně i PŘIDAL, O. In SVOBODA, K., SMOLÍK, P., LEVÝ, J. DOELŽÍLEK, J. Občanský 

soudní řád. Komentář. 3. vyd. Praha : C. H. Beck, 2021, s. 461 (§ 88).
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vhodné takto postupovat s ohledem na význam tohoto sporného řízení pro řízení po
zůstalostní.172 Notář dle výsledku tohoto řízení ukončí účast příslušné osoby či osob 
v pozůstalostním řízení. Touto osobou je v případě úspěchu žalobce ten, jehož dědické 
právo bylo žalobou popíráno a při neúspěchu s žalobou žalobce, jehož dědické právo 
mělo být v řízení určeno. 

Vedle těchto případů dojde ke stejnému následku i ve vztahu k žalobci, jehož ža
loba byla zamítnuta pro opožděnost, nesprávné uvedení žalovaných (tj. nedostatek 
věcné legitimace na jejich straně) či odmítnuta nebo v případě, že řízení o žalobě bylo 
zastaveno (§ 170 odst. 2, 3 ZŘS).173 Odvolání proti tomuto usnesení o ukončení účas
tenství je přípustné. 

Neobsahujeli však usnesení notáře, kterým byl žalobce odkázán do sporného ří
zení veškerá poučení dle § 170 a žalobce v důsledku toho neměl úspěch, nemohou pro 
žalobce nastat výše uvedené negativní důsledky174. Jdeli o nedostatek poučení o ná
sledcích marného uplynutí stanovené lhůty k podání žaloby, potom nelze tuto žalobu 
zamítnout pro opožděnost. K odstranění nedostatku řádného poučení o formulaci pe
titu a účastnících řízení může dojít v řízení o žalobě jak na prvním stupni, tak v rámci 
odvolacího řízení, jak bylo uvedeno výše v článku. ústavní soud nahlíží na nedostatek 
tohoto poučení (nedošloli k nápravě ani následně v řízení o žalobě a tato skutečnost 
je důvodem neúspěchu tohoto účastníka v řízení) jako na vadu řízení „představující 
významný zásah do procesního postavení účastníka, resp. porušení práva na spraved
livé soudní řízení garantovaného čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod“.175 
Pochybení notáře, resp. následně soudu v  tomto směru se může stát důvodem pro 
podání ústavní stížnosti a  vést ke kasaci rozhodnutí vydaného neprospěch žalobce 
z tohoto důvodu.
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Abstrakt: Príspevok sa zaoberá spormi o dedičské právo a spôsobmi ich riešenia v ko
naní o dedičstve aj v sporovom konaní. Za spory o dedičské právo pritom považuje 
nielen situácie, keď je potrebné riešiť otázku, kto je dedičom a kto nie (§ 192 až 194 Ci
vilného mimosporového poriadku), ale aj každý spor týkajúci sa dedenia alebo dedič
stva (resp. širšie všetkého majetku poručiteľa). V tejto súvislosti autor poznamenáva, 
že viaceré spory týkajúce sa dedenia a dedičstva zostávajú v dedičskom konaní nevy
riešené a je potrebné ich následne riešiť v sporovom konaní, pričom načrtáva niektoré 
možnosti riešenia takýchto situácií. 
Kľúčové slová: konanie o dedičstve, sporové konanie, spory o dedičské právo, právne 
posúdenie, skutková otázka, majetok patriaci do dedičstva

Abstract: The article deals with disputes over succession rights and with ways of resol
ving them in succession proceedings as well as in litigations. As disputes over successi
on rights, it considers not only situations where it is necessary to resolve the question 
of who is the heir and who is not (§ 192 – 194 of the Civil NonLitigation Order), 
but also any dispute concerning succession or inheritance (or more broadly, all the 
deceased’s property). In this context, the author notes that several disputes concerning 
succession and inheritance remain unresolved in succession proceedings and need to 
be subsequently resolved in litigations, while outlining some possibilities for dealing 
with such situations.
Key words: succession proceedings, litigations, disputes over succession rights, legal 
assessment, question of fact, assets included in the inheritance

Úvod

Konanie o dedičstve je vo všeobecnosti považované za nesporové („mimosporo
vé“) konanie. Aj v  tomto konaní je však niekedy potrebné riešiť spory medzi účast
níkmi, prípadne rozhodnúť o sporných skutočnostiach (napr. či niekto je alebo nie je 
dedičom). Ako spor o dedičské právo možno v širšom zmysle označiť každú spornú 
okolnosť, týkajúcu sa dedenia alebo dedičstva (resp. širšie všetkého majetku poruči
teľa) bez ohľadu na to, či sa stala spornou v priebehu konania o dedičstve alebo mimo 
neho. Takto môže byť sporný rozsah majetku, ktorý má byť predmetom dedenia a jeho 
hodnota, otázka, kto je a kto nie je dedičom, spôsob rozdelenia dedičstva medzi dedi
čov, prípadne aj ďalšie otázky. 

V užšom zmysle spory o dedičské právo definuje zákon č. 161/2015 Z. z. Civilný 
mimosporový poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej aj „CMP“) ako situácie, 
keď „niekto pred potvrdením nadobudnutia dedičstva tvrdí, že je dedičom, a popiera 
dedičské právo iného dediča, ktorý dedičstvo neodmietol“ (§ 192 CMP). Popretie de
dičského práva iného dediča pritom môže byť úplné (keď účastník konania tvrdí, že iný 
účastník vôbec nemá dediť po poručiteľovi) alebo čiastočné (keď síce nie je popreté,  
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že účastník konania je dedičom, ale popretý je niektorý z dôvodov jeho dedičského 
práva – napr. že nie je závetným, ale len zákonným dedičom). Vo všeobecnosti mož
no konštatovať, že vzhľadom na nesporový charakter konania o dedičstve je potrebné 
sporné otázky riešiť v sporovom konaní176. To však neznamená, že by o každej čiastko
vej otázke musel rozhodovať súd v sporovom konaní. To, či sa o spornej otázke bude 
rozhodovať v sporovom konaní alebo nie, závisí od niekoľkých faktorov. 

Pod nadpisom „Spor o dedičské právo“ v CMP okrem už citovanej definície sporu 
o dedičské právo nachádzame procesnú úpravu dvoch situácií: ak rozhodnutie sporu 
o dedičskom práve závisí iba od právneho posúdenia (§ 193) a ak rozhodnutie o de
dičskom práve závisí od zistenia sporných skutočností (§ 194). Rozlišovanie medzi tý
mito dvoma situáciami je niekedy komplikované. V príspevku sa pokúsime o ich roz
líšenie, ako aj o analýzu niektorých ďalších sporov o dedičské právo (v širšom zmysle). 

1. Spor o právnu otázku

Prvým okruhom sporov o dedičské právo sú situácie, keď niekto, kto tvrdí, že je 
dedičom, popiera dedičské právo iného dediča (ktorý dedičstvo neodmietol), pričom 
rozhodnutie sporu o dedičskom práve závisí iba od právneho posúdenia skutočnos
tí, ktoré medzi účastníkmi nie sú sporné. V takomto prípade súdom poverený notár 
uznesením rozhodne, s ktorým účastníkom bude ďalej konať a ktorému účastníkovi 
účasť v konaní o dedičstve ukončuje (§ 193 ods. 1 CMP). 

Otázne je, či má notár vydať takéto uznesenie aj vtedy, ak obe strany sporu o práv
nu otázku aj po jej vyriešení zostávajú účastníkmi konania o dedičstve, teda ukončenie 
účasti v konaní u žiadneho z nich neprichádza do úvahy (napr. keď podľa právneho 
posúdenia notára je závet neplatný pre nedostatok formálnych náležitostí, ale závetný 
dedič je súčasne zákonným dedičom, takže mu nemožno ukončiť účasť v konaní o de
dičstve). V takom prípade notár nevydá uznesenie podľa § 193 ods. 1 CMP, ale pokra
čuje v konaní aj s takýmto dedičom (avšak nie ako so závetným dedičom, ale z titulu, 
že je zákonným dedičom), pričom dôsledky neplatnosti závetu sa prejavia v konečnom 
uznesení o dedičstve pri určení dedičských podielov jednotlivých dedičov. Do úvahy 
však prichádza aj možnosť vydať uznesenie, že s  takýmto dedičom sa nebude ďalej 
konať ako so závetným dedičom, ale len ako so zákonným dedičom. Pri širokom vý
klade by za daných okolností aj takto mohlo znieť uznesenie podľa § 193 ods. 1 CMP 
(takémuto dedičovi sa neukončí účasť v konaní ako celok, ale jeden z jej dôvodov, čo 
možno chápať ako čiastočné ukončenie jeho účasti v konaní).

Proti uzneseniu vydanému podľa § 193 ods. 1 CMP – tak ako proti každému uzne
seniu notára v dedičskom konaní – je prípustné odvolanie.177 Rozhoduje o ňom súd 
prvej inštancie, ak ho považuje za dôvodné – v takom prípade napadnuté uznesenie 
notára zmení alebo zruší a vec vráti notárovi na ďalšie konanie.178 Zaujímavé v tejto 
súvislosti je, že súd prvej inštancie v prípade zrušenia rozhodnutia notára na základe 
podaného odvolania vlastne vracia vec sám sebe, keďže rozhodnutia notára sú po

176 Porovnaj uznesenie Najvyššieho súdu SR z 23. mája 2012 sp. zn. 3 M Cdo 3/2011.
177 Ustanovenie § 69 CMP.
178 Ustanovenie § 72 ods. 1 písm. a), § 72 ods. 2 CMP.
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važované za rozhodnutia súdu prvej inštancie.179 Ide o  teoretickú otázku (v praxi je 
v zásade jedno, či bude rozhodnutie uznesením iba zrušené a spis sa vráti notárovi 
neformálne, alebo bude vrátenie veci notárovi súčasťou výroku rozhodnutia, ktorým 
sa rozhodnutie notára zrušuje), avšak logickejší by asi bol podobný postup ako pri 
rozhodovaní o sťažnosti proti rozhodnutiu vyššieho súdneho úradníka, keď sa rozhod
nutie iba zrušuje180 bez toho, aby vo výroku bolo obsiahnuté vrátenie veci (tak to bolo 
aj v predchádzajúcej procesnej úprave, keď ešte opravný prostriedok proti rozhodnutiu 
vyššieho súdneho úradníka nebol označený ako sťažnosť, ale ako odvolanie181). 

Ak súd prvej inštancie nepovažuje odvolanie za dôvodné, predloží ho na rozhod
nutie odvolaciemu (krajskému) súdu.182 Vynára sa otázka, či aj odvolací súd má v prí
pade zrušenia rozhodnutia vrátiť vec na ďalšie konanie notárovi. Podľa nášho názoru, 
keďže tu zákon takýto postup výslovne neurčuje, platí všeobecná úprava Civilného 
sporového poriadku (ďalej aj „CSP“)183, a teda odvolací súd vracia vec súdu prvej in
štancie vo všeobecnosti,184 nie výslovne notárovi (aj keď je zrejmé, že konať a rozho
dovať po vrátení veci bude aj naďalej notár ako súdny komisár na základe poverenia 
súdu prvej inštancie). 

Právoplatnosťou uznesenia o ukončení účasti v konaní o dedičstve takáto osoba 
prestáva byť účastníkom konania, teda sa ďalej s ňou nekoná (neprihliada sa na ňu) 
a nemôže napríklad ani podať odvolanie proti konečnému uzneseniu o dedičstve (jeho 
odvolanie by súd odmietol ako podané neoprávnenou osobou). Jej dedičské právo 
však nezaniká (§ 193 ods. 3 CMP). Jedinou možnosťou na jeho uplatnenie je v takom 
prípade žaloba na vydanie dedičstva.185 Tento typ žaloby vybočuje z témy tohto prí
spevku, predsa si však na tomto mieste zaslúži aspoň krátku úvahu.

Žaloba na vydanie dedičstva je vo všeobecnosti skôr chápaná ako prostriedok ná
pravy nesprávneho, resp. nedostatočného zistenia skutkového stavu v dedičskom ko
naní a nachádza svoje uplatnenie najmä v situáciách, keď sa po skončení dedičského 
konania objaví závet alebo dedič, ktorý v čase dedičského konania nebol známy (prí
padne bolo známe, že nejaký dedič ešte existuje, ale bol na neznámom mieste)186. Av
šak v tomto prípade (ak notár uznesením podľa § 193 CMP ukončí účasť v dedičskom 
konaní osobe, ktorá sa naďalej domnieva, že mala dediť) ide o prostriedok nápravy 
nesprávneho právneho posúdenia veci. Keďže uznesenie o ukončení účasti tejto osoby 
v dedičskom konaní nie je meritórnym rozhodnutím, právne posúdenie, ktoré v ňom 
notár vykoná, nie je pre účastníkov dedičského konania (ktorí by sa následne stali 
účastníkmi sporového konania o vydanie dedičstva) ani pre súd záväzné, a teda v spo
rovom konaní môže súd posúdiť tie isté právne otázky inak.

179 Ustanovenie § 16 ods. 2 CMP.
180 Ustanovenie § 250 ods. 2 CSP.
181 Ustanovenie § 374 ods. 4 Občianskeho súdneho poriadku.
182 Ustanovenie § 72 ods. 1 CMP.
183 Ustanovenie § 2 ods. 1 CMP v spojení so skutočnosťou, že prvý diel tretej hlavy prvej časti 

CMP neobsahuje vyčerpávajúcu úpravu odvolania, ale iba „niektoré ustanovenia o odvolaní“.
184 Ustanovenie § 391 ods. 1 CSP.
185 Ustanovenie § 485 Občianskeho zákonníka.
186 Ustanovenie § 468 Občianskeho zákonníka.
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Ustanovenie § 485 Občianskeho zákonníka predpokladá, že žaloba na vydanie 
dedičstva bude podaná až „po prejednaní dedičstva“, teda po právoplatnom skonče
ní dedičského konania. Otázne je, či by osoba, ktorej účasť v dedičskom konaní bola 
ukončená postupom podľa § 193 CMP, mohla podať túto žalobu ešte pred právoplat
ným ukončením dedičského konania (bezprostredne po nadobudnutí právoplatnosti 
uznesenia notára vydaného podľa § 193 CMP v snahe súdnym rozhodnutím reparovať 
nesprávnosť právneho posúdenia veci notárom ešte v priebehu dedičského konania). 
Podľa nášho názoru by takej žalobe nemohlo byť vyhovené. Na prvý pohľad by sa 
mohlo zdať, že ide o formalistický prístup, keď rozhodnutie súdu v sporovom konaní 
by mohlo pomôcť správne dokončiť dedičské konanie. Avšak podstatou žaloby o vy
danie dedičstva je vydanie majetku, ktorý žalovaný nadobudol ako dedičstvo. Ak ešte 
nebolo ukončené dedičské konanie, žalovaný ešte nič nenadobudol (hoci dedičstvo 
sa nadobúda smrťou poručiteľa, na to, aby nastali účinky prechodu práv a povinností 
vrátane vlastníckeho práva, je nevyhnutné dedičské rozhodnutie). 

Napokon je potrebné poukázať na ustanovenie § 212 ods. 2 CMP, podľa ktorého 
skončenie konania o  dedičstve nebráni tomu, kto nebol účastníkom konania o  de
dičstve, aby sa domáhal svojho práva žalobou (okrem prípadu, keď sa vykonala lik
vidácia dedičstva). Viacerí autori interpretujú toto ustanovenie ako procesné vyjad
renie ochrany oprávneného dediča, ustanovenej v § 485 Občianskeho zákonníka.187 
Na rozdiel od tohto hmotnoprávneho ustanovenia však citovaný § 212 ods. 2 CMP 
stanovuje ako aktívne legitimovaného výlučne toho, „kto nebol účastníkom konania 
o dedičstve“. Je otázne, či možno z tohto ustanovenia a contrario vyvodiť, že ten, kto 
bol účastníkom konania o dedičstve, sa nemôže svojho práva domáhať žalobou (mi
nimálne žaloba na obnovu konania jednoznačne prípustná je188). V každom prípade 
však v súvislosti s postupom notára podľa § 193 CMP je potrebné interpretovať usta
novenie § 212 ods. 2 CMP tak, že domáhať sa svojho (dedičského) práva žalobou môže 
aj ten, kto na začiatku bol účastníkom dedičského konania, avšak postupom podľa  
§ 193 CMP bola jeho účasť ukončená. V tomto zmysle treba chápať aj judikatúru, ktorá 
takisto považuje za aktívne legitimovaného na podanie žaloby o vydanie dedičstva len 
toho, kto nebol účastníkom dedičského konania.189 

2. Spor o skutkovú otázku

Druhým okruhom sporov o dedičské právo sú situácie, keď rozhodnutie o dedič
skom práve závisí od zistenia sporných skutkových okolností. Zákon používa pojem 

187 VALOVÁ, K. In SMYČKOVÁ, R., ŠTEVČEK, M., TOMAŠOVIČ, M., KOTRECOVÁ, A. 
a kol. Civilný mimosporový poriadok. Komentár. Bratislava : C. H. Beck, 2017, s. 736; RAKO
VÁ, K. Spôsoby uplatnenia dedičského práva prostredníctvom žaloby. In Gešková, K. (ed.) 
Žalobné právo. Zborník z medzinárodného vedeckého kongresu Trnavské právnické dni 2020. 
Trnava : Právnická fakulta TU v Trnave, 2020, s. 114.

188 Ustanovenie § 75 CMP.
189 Rozsudok Krajského súdu v  ústí nad Labem z  26. októbra 1983, sp. zn. 10 Co 321/83, 

uverejnený ako R 44/1986; podobne uznesenie Najvyššieho súdu ČR z 28. februára 2012, sp. 
zn. 21 Cdo 4902/2009. 
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„skutočnosti“ (§ 194 ods. 1 CMP). Vzhľadom na antagonistické použitie pojmov 
„právne posúdenie“ a „skutočnosti (ktoré medzi účastníkmi nie sú sporné)“ v ustano
vení § 193 ods. 1 CMP je zrejmé, že pod pojmom „skutočnosti“ má zákonodarca na 
mysli skutkové okolnosti na rozdiel od právneho posúdenia veci.190 

Ak rozhodnutie závisí od zistenia sporných skutočností, poverený notár sa má 
najprv pokúsiť o  „zmier“ (§ 194 ods. 1 CMP). Nejde však o  zmier ako dispozičný 
procesný úkon v zmysle § 148 CSP, ktorý by mohol súd schváliť rozhodnutím (tu vy
nechajme debatu o tom, či rozsudkom alebo uznesením). Keďže konanie o dedičstve 
patrí do mimosporovej agendy, nejde o spor, ktorý by bolo možné ukončiť formálnym 
zmierom (je však možné ho ukončiť dohodou účastníkov konania). Pri „zmieri“, ako 
ho predpokladá ustanovenie § 194 ods. 1 CMP, ani nejde o definitívne ukončenie ko
nania, ale len o riešenie čiastkovej spornej otázky. Nepredpokladá sa teda formálny sú
dom schválený zmier, ale skôr „zmierlivé vyriešenie sporu“191 o tejto čiastkovej otázke. 
Aj tak je však zaujímavou otázka, či má byť tento „zmier“ (v zmysle konsenzuálneho 
vyriešenia čiastkovej, v tomto prípade skutkovej otázky) nejako formalizovaný. Pokus 
o zmier v zmysle § 194 ods. 1 CMP (teda snaha o zmierne vyriešenie čiastkovej otázky) 
a jeho výsledok by určite mal byť zachytený v zápisnici z pojednávania (čo bude asi 
najčastejší prípad) alebo v písomnej výzve (výzvach) notára a vyjadreniach účastníkov 
konania. Formálne rozhodnutie uznesením tu však zákon nepredpokladá – na rozdiel 
napr. od dohody o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov v dedič
skom konaní, kde zákon výslovne uvádza, že takáto dohoda, uzavretá písomne alebo 
ústne do zápisnice, podlieha schváleniu súdom.192 

Ďalšou zaujímavou otázkou je, či má notár akceptovať akýkoľvek „zmier“ medzi 
účastníkmi dedičského konania, teda aj také riešenie spornej skutkovej otázky, ku kto
rému síce dospeli účastníci konania konsenzuálne (teda všetci účastníci konania sa na 
ňom zhodujú), ale z pohľadu notára je zjavne v rozpore s objektívnou skutočnosťou. 
Ako sme už uviedli, zákonodarca v citovanom ustanovení § 194 ods. 1 použil silné 
slovo „zmier“ (v CMP sa slovo „zmier“ vyskytuje len v  tomto ustanovení; na iných 
miestach sa hovorí o „zmierení“ manželov v rozvodovom konaní alebo o „zmiernom 
riešení“). Použitie pojmu „zmier“ môže naznačovať, že – tak ako pri uzatváraní zmieru 
v sporovom konaní – súd v zásade neskúma, či uzavretý zmier je v súlade so skutko
vými zisteniami, ktoré vyplývajú z vykonaného dokazovania (súd zmier neschváli len 
vtedy, ak je v rozpore s právnymi predpismi193; skutkové okolnosti neposudzuje). Je 
však tiež možné, že zákonodarca prevzal pojem „zmier“ z predchádzajúcej procesnej 
úpravy194 bez toho, že by mu chcel dať takýto osobitný „silný“ význam...

Na druhej strane, ako sme tiež už uviedli, v tomto prípade nejde o zmier schva
ľovaný súdom, ale skôr o pokus súdu (notára) o zmierlivé riešenie čiastkovej spornej 

190 V  tom istom význame – na označenie skutkových okolností, z ktorých súd vychádza pri 
právnom posúdení veci – sa pojem „skutočnosti“ používa v § 220 ods. 2 Civilného sporového 
poriadku: „ktoré skutočnosti považuje [súd] za preukázané“.

191 Porovnaj čl. 7 ods. 2 Základných princípov CSP.
192 Ustanovenie § 195 ods. 2 CMP.
193 Ustanovenie § 148 ods. 2 CSP.
194 Ustanovenie § 175k ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku.



DEDIČSKé PRÁVO V HMOTNOPRÁVNYCH A PROCESNOPRÁVNYCH SúVISLOSTIACH

120

otázky. Na túto situáciu je zrejme potrebné aplikovať právnu úpravu o zhodných skut
kových tvrdeniach účastníkov konania.195 Notár by teda nemal akceptovať také účast
níkmi dohodnuté skutkové závery, pri ktorých z  vykonaného dokazovania vyplýva, 
že nezodpovedajú objektívnej skutočnosti. Okrem toho v konaní o dedičstve sa – na 
rozdiel od sporového konania – uplatňuje vyšetrovacia zásada, teda súd (notár) je po
vinný zisťovať skutočný stav veci a na tento účel vykonať aj bez návrhu všetky potrebné 
dôkazy.196 Preto „dohodu účastníkov konania o skutkových otázkach, ktorá je v rozpo
re s vykonaným dokazovaním, súd nevyhodnotí ako zmier v zmysle § 194 ods. 1“.197

Zistenie skutočného stavu však samo osebe nevylučuje schválenie dohody všet
kých účastníkov konania, ktorá je s týmto skutočným stavom v rozpore. Ak by naprí
klad účastníci konania uzavreli „zmier“ podľa § 194 ods. 1 CMP v tom zmysle, že ne
boli dané dôvody vydedenia jedného z potomkov poručiteľa (a preto chcú, aby všetci 
potomkovia dedili rovnakým dielom), mohol by notár konať ako s dedičom aj s týmto 
vydedeným potomkom a schváliť dohodu dedičov o takomto vyporiadaní dedičstva 
aj vtedy, ak by mal preukázanú existenciu niektorého z dôvodov vydedenia – takáto 
dohoda by totiž síce bola v rozpore s prejavom poručiteľovej poslednej vôle, ale nebola 
by v rozpore so zákonom. Naopak, na dohodu (zhodné tvrdenie, resp. „zmier“) účast
níkov konania o tom, že u niektorého z nich nenastali dôvody dedičskej nespôsobi
losti, by notár nemohol prihliadať, ak by mal preukázané, že niektorý dôvod dedičskej 
nespôsobilosti v skutočnosti daný je (pretože by to bolo v rozpore so zákonom), ibaže 
by účastníci konania zhodne tvrdili, že poručiteľ tomuto dedičovi jeho čin odpustil.198 

V prípade, ak nedôjde k zmierlivému riešeniu spornej skutkovej otázky, súd (no
tár) odkáže uznesením toho z dedičov, ktorého dedičské právo sa javí ako menej prav
depodobné, aby určenie spornej skutočnosti uplatnil žalobou, pričom na podanie ža
loby určí lehotu, ktorá nesmie byť kratšia ako jeden mesiac (§ 194 ods. 1 CMP). Ide 
o tzv. sudcovskú lehotu (aj keď ju v tomto prípade neurčuje sudca, ale notár), ktorú 
môže súd predĺžiť199 a odpustiť jej zmeškanie.200 Vo výroku uznesenia, ktorým notár 
takéhoto dediča odkazuje na podanie žaloby, môže súčasne uviesť, že konanie preru
šuje (keďže ide o otázku, ktorú v dedičskom konaní nie je oprávnený riešiť a od ktorej 
závisí konečné rozhodnutie o dedičstve).201 Posúdenie otázky, dedičské právo ktorého 
z dedičov sa javí ako menej pravdepodobné, je na notárovi, avšak musí mať základ vo 
vykonanom dokazovaní. Z odôvodnenia uznesenia, ktorým notár odkáže dediča na 

195 Súd si môže osvojiť zhodné skutkové tvrdenia účastníkov, ak nemá pochybnosti o  ich 
pravdivosti, len ak nie sú v rozpore s vykonaným dokazovaním. (§ 37 CMP).

196 Ustanovenie čl. 6 Základných princípov CMP, § 35 a § 36 CMP.
197 SMYČKOVÁ, R., ŠTEVČEK, M., TOMAŠOVIČ, M., KOTRECOVÁ, A. a  kol. Civilný 

mimosporový poriadok. Komentár. Bratislava : C. H. Beck, 2017, s. 673.
198 Ustanovenie § 469 Občianskeho zákonníka.
199 Ustanovenie § 118 ods. 2 CSP.
200 Ustanovenie § 114, § 122 CSP; vzhľadom na jednoznačnosť aktuálnej procesnej úpravy, 

ktorá pripúšťa odpustenie zmeškania lehoty, je uznesenie ústavného súdu Českej republiky 
z 10. augusta 1998, sp. zn. I. úS 230/1998, podľa ktorého sa odpustenie zmeškania lehoty na 
podanie žaloby dediča nepripúšťa, v našich podmienkach neaplikovateľné.

201 Ustanovenie § 162 ods. 1 písm. a) CSP.
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podanie žaloby, musí byť zrejmé, z akých skutkových dôvodov považuje notár jeho 
dedičské právo za menej pravdepodobné. Proti tomuto uzneseniu je prípustné odvo
lanie202, o ktorom rozhodne súd prvej inštancie, keďže uznesenie podľa § 194 ods. 1 
CMP (na rozdiel od uznesenia podľa § 193 ods. 1 CMP) nie je uvedené v taxatívnom 
zozname rozhodnutí, o odvolaní proti ktorým rozhoduje odvolací súd.203

Žaloba podaná na základe odkazu notára je určovacou žalobou na určenie práv
nej skutočnosti.204 Slovenská judikatúra je jednotná v tom, že účastníkmi odkázaného 
sporového konania (na strane žalobcov alebo žalovaných) musia byť všetci účastníci 
dedičského konania – ide o nútené procesné spoločenstvo.205 Je však možné súhlasiť 
s Tomašovičom, že ak na postavenie niektorého dediča nemá vplyv to, ako sa sporná 
skutočnosť vyrieši v sporovom konaní (jeho účasť v dedičskom konaní ani výška jeho 
podielu tým nie sú dotknuté), takýto dedič by netvoril nútené spoločenstvo.206 

Po skončení konania pokračuje súd v konaní o dedičstve s účastníkmi podľa vý
sledku sporového konania (§ 194 ods. 2 CMP). Zákon tu – na rozdiel od § 193 CMP –  
výslovne neupravuje, či má notár formálne (uznesením) ukončiť účasť v konaní ne
úspešnému účastníkovi. V zmysle všeobecnej úpravy účasti v mimosporovom kona
ní207 by mal súd uznesením zastaviť konanie vo vzťahu k tomu účastníkovi, o ktorého 
právach a povinnostiach sa prestane konať. Na druhej strane však z formulácie „súd 
pokračuje v konaní s...“208 možno vyvodiť, že sa nevyžaduje formálne rozhodnutie no
tára o pokračovaní v konaní a ani formálne ukončenie účasti neúspešného účastníka. 
Na rozdiel od postupu podľa § 193 CMP tu účastníci dedičského konania dostávajú 
súdne rozhodnutie (rozsudok) zo sporového konania, ktoré je pre všetkých účastníkov 
aj pre súd záväzné. Notár teda už nemusí vydávať formálne rozhodnutie, ale môže 
neformálne pokračovať ďalej v konaní len s tými dedičmi, ktorých dedičské právo vy
plýva z posúdenia skutkových okolností súdom v odkázanom sporovom konaní.

V súvislosti s ukončovaním účasti neúspešného dediča vzniká aj otázka, čo v prí
pade, ak nebolo potrebné odkazovať niektorého účastníka na podanie žaloby, pretože 
účastníci dosiahli dohodu („zmier“ v zmysle § 194 ods. 1 CMP): či má notár v takomto 
prípade formálne ukončiť účasť v konaní tomu účastníkovi, v ktorého neprospech vy
znieva táto dohoda. V záujme jednoznačnosti a prehľadnosti konania – keďže v tomto 
202 Ustanovenie § 69 CMP.
203 Ustanovenie § 72 ods. 1 CMP.
204 Rozsudok Najvyššieho súdu SR z  29. septembra 2009, sp. zn. 2 Cdo 108/2008: „Žaloba 

podaná v  zmysle §  175k ods. 2 O. s. p. nie je určovacou žalobou v  zmysle § 80 písm. c)  
O. s. p. ale je žalobou na určenie právnej skutočnosti, u  ktorej naliehavý právny záujem 
vyplýva z právneho predpisu.“ Najvyšší súd vychádzal z vtedy účinného ustanovenia § 80 
Občianskeho súdneho poriadku. Aj podľa dnešného členenia žalobných typov ide o žalobu 
o určenie právnej skutočnosti, vyplývajúcu z osobitného predpisu, ktorým je práve § 194 
ods. 1 CMP, naliehavý právny záujem sa pri tomto type žaloby neskúma.

205 Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 27. júla 2000, sp. zn. 3 Cdo 131/99 (R 65/2003); uznesenie 
Najvyššieho súdu SR z 25. novembra 2008, sp. zn. 5 Cdo 264/2007.

206 SMYČKOVÁ, R., ŠTEVČEK, M., TOMAŠOVIČ, M., KOTRECOVÁ, A. a  kol. Civilný 
mimosporový poriadok. Komentár. Bratislava : C. H. Beck, 2017, s. 675.

207 Ustanovenie § 10 ods. 2 CMP.
208 Ustanovenie § 194 ods. 2 CMP.
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prípade ani notár, ani súd v sporovom konaní nevydáva žiadne iné rozhodnutie o spor
nej skutkovej otázke – je vhodné, aby notár uznesením rozhodol, s ktorými dedičmi 
bude pokračovať a s ktorými nie (analogicky k § 193 ods. 1 CMP), pričom v odôvod
není uvedie, že tak robí na základe „zmieru“ medzi účastníkmi konania, a  vysvetlí 
podstatu spornej skutkovej otázky a jej vyriešenie dohodou účastníkov konania. 

3. Rozlišovanie medzi skutkovou a právnou otázkou

V praxi je niekedy ťažké rozlíšiť, kedy ide o skutkovú a kedy o právnu otázku. Vo 
väčšine prípadov dedičia na začiatku konania len veľmi všeobecne namietajú neplat
nosť závetu alebo listiny o vydedení (pričom súčasne žiadajú, aby boli zahrnuté do 
dedičstva ďalšie hnuteľné alebo nehnuteľné veci, a riešia mnoho ďalších čiastkových 
otázok). Je úlohou notára, aby v konaní presne zistil, v čom vidia dedičia dôvody ne
platnosti týchto listín a  či namietajú aj nejaké skutkové otázky (napr. že podpis na 
listine nie je poručiteľov, že poručiteľ nebol spôsobilý listinu podpísať a pod.). Pred
chádzajúci procesný predpis209 neobsahoval výslovnú úpravu postupu v  prípade, ak 
predmetom sporu je len právna otázka (aj keď z jeho obsahu to bolo možné vyvodiť 
a napokon k tomu dospela aj judikatúra210), a tak niektorí notári považovali za „spornú 
skutočnosť“ každú spornú otázku (vrátane právneho posúdenia) a prakticky všetky 
sporné otázky odkazovali na civilné konanie. Správne však (a platilo to aj za predchá
dzajúcej procesnej úpravy) má notár v prípade, ak nie sú sporné skutkové okolnosti, 
riešiť právne otázky sám. 

Otázka (ne)platnosti závetu alebo listiny o vydedení a aj iné čiastkové otázky v de
dičskom konaní však v sebe väčšinou zahŕňajú posúdenie skutkových aj právnych otá
zok. Je zrejmé, že otázky, či podpis na závete patrí poručiteľovi, či poručiteľ nekonal 
v duševnej poruche alebo pod nátlakom, či určitá osoba žila s poručiteľom aspoň rok 
v spoločnej domácnosti, sú otázkami skutkovými, na ktorých základe je možné ná
sledne urobiť právne posúdenie platnosti alebo neplatnosti listiny, prípadne právne 
kvalifikovať, či niekto je alebo nie je dedičom. V takom prípade je potrebné odkázať 
na „uplatnenie určenia spornej skutočnosti žalobou“ (§ 194 ods.  1 CMP). Naopak, 
ak skutkové otázky nie sú sporné a je zrejmé, že dôvodom namietanej neplatnosti sú 
len právne otázky – najčastejšie nedostatok formálnych náležitostí závetu, napr. ak 
závet neobsahuje dátum211 alebo ak pod alografným závetom nie sú podpisy dvoch 
svedkov212, pričom nikto z dedičov nespochybňuje, že tieto skutočnosti absentujú – 

209 Ustanovenie § 175k Občianskeho súdneho poriadku.
210 Napríklad rozsudok Najvyššieho súdu SR z 28. februára 2012, sp. zn. 2 Cdo 26/2011: „Ak 

závisí rozhodnutie o dedičskom práve iba na právnom posúdení veci, súd priamo v dedičskom 
konaní vyšetrí podmienky dedičského práva a ďalej jedná ako s účastníkom dedičského konania 
s tým, kto je podľa jeho názoru dedičom, prípadne rozhodne, s kým z účastníkov bude naďalej 
konané.“; nález ústavného súdu SR z  24. apríla 2013, sp.  zn. I. úS 297/2012: „Posúdenie 
platnosti závetu z hľadiska jeho formálnych náležitostí je otázkou právneho posúdenia veci, 
ktoré v zmysle § 175k ods. 1 a 2 OSP prináleží súdu v dedičskom konaní.“

211 Ustanovenie § 476 ods. 2 Občianskeho zákonníka.
212 Ustanovenie § 476b Občianskeho zákonníka.
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rozhoduje notár sám postupom podľa § 193 CMP. Ak by však napríklad na alograf
nom závete boli podpísaní dvaja svedkovia, ale niektorý dedič by spochybňoval ich 
prítomnosť pri vyhlásení poručiteľa, že ide o jeho poslednú vôľu, už by nešlo o právnu, 
ale skutkovú otázku.

V prípade, ak je sporná skutková otázka a notár odkáže na civilné sporové konanie, 
existujú v praxi dva názory na to, čo by malo byť predmetom tohto sporového konania. 
Na jednej strane je možné vidieť snahu, aby v prípade, ak už sa vec dostane do sporo
vého konania, súd rozhodol vec čo najkomplexnejšie. Takto Najvyšší súd ČR uviedol, 
že žalobný petit odkázanej žaloby by mal znieť „buď na určenie, že žalobca je dedičom 
po poručiteľovi, alebo že žalovaný (niektorý zo žalovaných) nie je dedičom po poruči
teľovi. Sporné skutočnosti alebo právne otázky, ktoré sú pre takéto určenie významné 
(napr. že dôvody vydedenia nie sú dané), predstavujú len posúdenie predbežnej otáz
ky, ktoré sa neuvádza vo výroku, ale len v odôvodnení rozhodnutia.“213

Na druhej strane vidno snahu ponechať rozhodovanie o právnych otázkach výluč
ne na notára a v sporovom konaní riešiť len skutkové otázky. Takto podľa Tomašoviča 
„identifikáciu spornej skutočnosti je potrebné vykonať tak, aby predmetom konania 
o žalobe bola (pokiaľ je to možné) výlučne otázka skutková, a nie otázka, ktorá zahŕňa 
aj právne posúdenie veci. [...] Príklad: Zákonný dedič tvrdí, že závet poručiteľa je ne
platný preto, že podpis na listine nie je poručiteľov (tvrdí, že podpis je sfalšovaný). [...] 
Petitom žaloby podľa § 194 nebude určenie platnosti alebo neplatnosti závetu. Formu
lácia petitu môže znieť napríklad tak, že žalobca navrhuje, aby súd určil, že podpis na 
špecifikovanej listine označenej ako závet nepatrí poručiteľovi. Na základe výsledkov 
konania o žalobe bude úlohou dedičského súdu (notára ako súdneho komisára) vec 
právne posúdiť a vyhodnotiť, že závet je platný (ak podpis patrí poručiteľovi) alebo 
neplatný (ak je podpis sfalšovaný).“214 

Tu je potrebné opäť sa pozrieť do predchádzajúceho procesného predpisu. Ten 
upravoval odkaz na sporové konanie tak, že odkázaný dedič má „svoje právo“215 uplat
niť žalobou. Išlo teda o uplatnenie celého dedičského práva, nie len spornej skutkovej 
otázky (z totožnej právnej úpravy vychádzal aj Najvyšší súd ČR v citovanom uznese
ní). Naproti tomu v súčasnosti účinné ustanovenie § 194 ods. 1 CMP výslovne ukladá 
notárovi, že má odkázať dediča, „aby určenie spornej skutočnosti uplatnil žalobou“. 
Predmetom žaloby teda nemá byť dedičské právo ani právne otázky (platnosť alebo 
neplatnosť závetu), ale len určenie spornej skutočnosti, teda skutkovej otázky. Tento 
prístup môže znamenať, že o každej spornej skutkovej otázke sa bude viesť osobitné 
sporové konanie (keď napríklad budú dedičia najprv namietať sfalšovaný podpis na 
závete, potom po vyriešení tejto otázky v sporovom konaní budú namietať duševnú 
poruchu poručiteľa v čase spisovania závetu a napokon prídu s tvrdením o psychic
kom a fyzickom nátlaku na poručiteľa), čo môže viesť k neúmernému predlžovaniu 
dedičského konania, kým pri žalobe o „neplatnosť závetu“ by jej zamietnutie vyriešilo 
záväzne pre všetkých účastníkov konania všetky prípadné dôvody neplatnosti. Okrem 

213 Uznesenie Najvyššieho súdu ČR z 22. decembra 2011, sp. zn. 21 Cdo 2149/2009.
214 SMYČKOVÁ, R., ŠTEVČEK, M., TOMAŠOVIČ, M., KOTRECOVÁ, A. a  kol. Civilný 

mimosporový poriadok. Komentár. Bratislava : C. H. Beck, 2017, s. 673.
215 Ustanovenie § 175k ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku.
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toho v niektorých prípadoch je ťažké formulovať skutkovú otázku tak, aby sa po jej 
vyriešení dala urobiť jednoznačná právna kvalifikácia (napr. nátlak môže byť fyzic
ký alebo psychický, jeho intenzita môže byť rôzna a nemusí byť jednoznačné, kedy je 
nátlak taký intenzívny, že spôsobí absenciu slobody vôle konajúceho). Napriek tomu 
však citované ustanovenie § 194 ods. 1 CMP de lege lata zrejeme nepripúšťa iný výklad 
než taký, že v sporovom konaní sa majú riešiť len „sporné skutočnosti“, teda len skut
kové, nie právne otázky.

4. Spor o rozsah majetku patriaceho do dedičstva a žaloba s tým súvisiaca

Spornou otázkou v konaní o dedičstve je často aj rozsah majetku, ktorý patrí do de
dičstva. Takýto spor sa však v konaní o dedičstve v zásade nerieši. Ak sú majetok alebo 
dlhy medzi účastníkmi konania sporné, obmedzí sa súd (notár) len na zistenie (kon
štatovanie) ich spornosti a viac na ne neprihliada (§ 198 ods. 1 CMP), čo znamená, že 
sporný majetok v dedičskom konaní vôbec neprejedná. To však nebráni účastníkom 
dedičského konania, aby sa domáhali svojho práva žalobou (v sporovom konaní)216. 
Napriek zákonnej formulácii „aby sa domáhali svojho práva žalobou“, nejde o žalobu 
o určenie dedičského práva, ale o určenie, že určitá vec patrí do dedičstva po poručite
ľovi, resp. že poručiteľ bol v čase smrti jej vlastníkom. Nezahrnutie niektorého majetku 
alebo dlhov do súpisu aktív a pasív v dedičskom konaní nie je pre súd v sporovom 
konaní záväzné.217 

Spor, či má petit takejto žaloby znieť na určenie, že vec patrí do dedičstva, alebo na 
určenie, že poručiteľ bol v čase smrti jej vlastníkom, trochu pripomína debatu o tom, 
či bolo skôr vajce alebo sliepka... K obom formuláciám možno vznášať relevantné ná
mietky: na jednej strane by predmetom určovacej žaloby nemalo byť určenie právnych 
vzťahov v minulosti, na druhej strane o tom, čo patrí (čo bude zahrnuté) do dedič
stva, by sa nemalo rozhodovať v sporovom konaní, ale v konaní o dedičstve. Súdna 
prax – celkom správne – akceptuje obidve formulácie žalobného petitu.218 Formulácia 
petitu (a následne výroku rozhodnutia) v zmysle „vec patrí do dedičstva“ môže byť 
ťažkopádna napríklad v prípade, ak vec bola v čase smrti poručiteľa v bezpodielovom 
spoluvlastníctve poručiteľa a jeho manželky (aj keď takéto bezpodielové spoluvlastníc
tvo zaniklo smrťou poručiteľa, jeho vyporiadanie možno urobiť len v dedičskom ko
naní) – v takom prípade je celkom namieste konštatovať, že vec v čase smrti poručiteľa 
patrila do bezpodielového spoluvlastníctva poručiteľa a jeho manželky (samozrejme, 
s presnou špecifikáciou veci, poručiteľa a jeho manželky).

Žaloba o určenie, že vec patrí do dedičstva (resp. že poručiteľ bol v čase smrti jej 
vlastníkom), je žalobou podľa § 137 písm. c) CSP. Ak je jej predmetom majetok, ktorý 
bol známy už počas dedičského konania, ale z dôvodu spornosti nebol zahrnutý do 
súpisu majetku a dlhov poručiteľa (§ 198 ods. 1 CMP), ustanovenie § 212 ods. 1 CMP 

216 Ustanovenie § 212 ods. 1 CMP.
217 Len na doplnenie je tu možné uviesť, že, naopak, ani zahrnutie majetku a jeho prejednanie 

v dedičskom konaní nie je záväzné pre tretie osoby, ktoré môžu žalobou žiadať o určenie 
svojho vlastníctva k tomuto majetku; R 14/1992.

218 Napríklad uznesenie Najvyššieho súdu SR zo 16. decembra 2010, sp. zn. 3 Cdo 154/2010.
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umožňuje účastníkom dedičského konania domáhať sa „svojho práva“ žalobou. Ide 
teda o  uplatnenie (určenie) dedičského práva žalobcov, aj keď je petit formulovaný 
inými slovami (o určenie, že vec patrí do dedičstva), čo zodpovedá ustanoveniu § 137 
písm. c) CSP. Avšak aj v prípade, ak sa má určenie, že vec patrí do dedičstva, týkať veci, 
ktorá nebola počas dedičského konania známa (má ísť o tzv. novoobjavený majetok), 
teda aj bez potreby odkazovať na § 212 ods. 1 CMP, ide o určenie dedičského práva 
žalobcov, resp. určenie vlastníckeho práva poručiteľa v čase smrti, teda o žalobu podľa 
§ 137 písm. c) CSP. 

Naliehavý právny záujem na takomto určení vo väčšine prípadov vyplýva už zo 
samotného tvrdenia, že vlastníkom veci (najčastejšie nehnuteľnosti) bol v čase smrti 
poručiteľ, keď táto skutočnosť nevyplýva z katastra nehnuteľností (resp. z inej, staršej 
evidencie nehnuteľností, ak v katastri nehnuteľností neexistuje záznam o vlastníckom 
práve) a  je potrebné ustáliť vlastnícke vzťahy. Do úvahy však prichádza aj situácia, 
keď nehnuteľnosť je síce zapísaná v katastri nehnuteľností ako vlastníctvo poručiteľa, 
ale nebola prejednaná v dedičskom konaní. Ak dôvodom jej neprejednania bolo to, 
že súd (notár) o  tejto nehnuteľnosti nevedel, je potrebné, aby dedič podal návrh na 
jej prejednanie ako novoobjaveného majetku v tzv. dodatočnom dedičskom konaní – 
v takom prípade by naliehavý právny záujem na žalobe o určenie, že takáto nehnuteľ
nosť patrí do dedičstva, nebol daný. Ak nehnuteľnosť bola v dedičskom konaní známa 
a  dôvodom jej neprejednania bol postup podľa § 198 ods. 1 CMP pre spornosť jej 
vlastníctva, naliehavý právny záujem na určení, že táto nehnuteľnosť patrí do dedič
stva, by bol daný napriek tomu, že už je v evidencii zapísaná na poručiteľa. Ak by však 
nehnuteľnosť bola zapísaná v aktuálnej evidencii katastra nehnuteľností ako vlastníc
tvo poručiteľa a notár (vediac o existencii tejto nehnuteľnosti) by na ňu napriek tomu 
z dôvodu spornosti neprihliadal, musel by to v uznesení podľa § 198 ods. 1 CMP jasne 
zdôvodniť (napríklad vysokou pravdepodobnosťou, že nehnuteľnosť napriek zápisu 
patrí do vlastníctva inej konkrétnej osoby). V takom prípade by potom namiesto žalo
by o určenie, že nehnuteľnosť patrí do dedičstva po poručiteľovi, skôr prichádzala do 
úvahy žaloba o určenie, že nehnuteľnosť nepatrí do vlastníctva toho, komu vlastníctvo 
pripísal notár v uznesení podľa § 198 ods. 1 CMP.219

Pre prax veľmi dôležité je určenie okruhu účastníkov (strán) v spore o určenie, že 
vec patrí do dedičstva. Česká a slovenská (predtým aj československá) judikatúra dlho 
zastávala názor, že účastníkmi konania musia byť všetci dedičia – buď na strane žalob
cu, alebo žalovaného – a, samozrejme, aj zapísaný vlastník nehnuteľnosti (veci), ak je 
odlišný od dedičov. Český Najvyšší súd sa však od tohto stanoviska odchýlil a judikoval, 
že „právo podať žalobu o určenie, že poručiteľ bol v čase svojej smrti vlastníkom majet
ku, má jednotlivo každý potenciálny dedič“220 s odôvodnením, že ide iba o fázu pred
chádzajúcu dodatočnému prejednaniu dedičstva a výsledok tohto sporu (o určenie, že 
vec patrí do dedičstva) nijako neprejudikuje postavenie žalobcu v dedičskom konaní 
o spornej nehnuteľnosti, ktoré bude následne vedené, pričom ak z hmotnoprávnych 
predpisov nevyplýva, že by predmet konania nemohol byť prejednávaný vo vzťahu 
ku ktorémukoľvek zo spoločníkov – tu prípadných neskorších dedičov – samostatne,  

219 Porovnaj uznesenie Najvyššieho súdu SR z 29. novembra 2021, sp. zn. 9Cdo/216/2021.
220 Rozsudok Najvyššieho súdu Českej republiky z 9. januára 2013, sp. zn. 28 Cdo 2375/2012.
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ide na ich strane o  spoločenstvo samostatné a nie nerozlučné. K  tomuto postoju je 
potrebné uviesť, že „v období medzi nadobudnutím dedičstva (smrťou poručiteľa;  
§ 460 Občianskeho zákonníka) a potvrdením nadobudnutia dedičstva (právoplatným 
rozhodnutím v dedičskom konaní; § 482 a 483 Občianskeho zákonníka) sú z právnych 
úkonov týkajúcich sa vecí (majetkových práv) z dedičstva povinní a oprávnení voči 
iným osobám všetci dedičia poručiteľa, ktorí dedičstvo dosiaľ neodmietli, spoločne 
a nerozdielne. Ich dedičský podiel pritom vyjadruje mieru, akou sa dedičia navzájom 
podieľajú na právach a povinnostiach týkajúcich sa vecí (majetkových práv) z dedič
stva.“221 S vlastníckym právom sú spojené nielen práva, ale aj povinnosti (vlastníctvo 
zaväzuje)222. Práve vzhľadom na túto spoločnú a nerozdielnu zodpovednosť všetkých 
dedičov za dedičstvo (do právoplatnosti dedičského rozhodnutia) je potrebné, aby 
boli účastníkmi (stranami) sporu o určenie, že vec patrí do dedičstva, všetci dedičia, 
v dôsledku čoho potom výrok rozsudku bude voči všetkým dedičom záväzný. Napriek 
uvedenej zmene v českej judikatúre zastávajú slovenský Najvyšší súd aj ústavný súd 
stále stanovisko, že účastníkmi konania o určenie, že vec patrí do dedičstva, musia byť 
všetci dedičia, pretože majú postavenie tzv. nútených procesných spoločníkov (§ 78 
ods. 1 CSP).223

Aj keď žaloba o  určenie, že vec patrí do dedičstva, je témou tejto kapitoly len 
v zmysle reakcie dedičov na postup notára podľa § 198 ods. 1 CMP, už bolo uvedené, 
že s takouto určovacou žalobou sa v praxi stretávame aj (a častejšie) v prípadoch, keď 
nejaký majetok poručiteľa pri prejednávaní dedičstva nebol známy a až po právoplat
nom ukončení dedičského konania dedičia (alebo niektorý z nich) zistia, resp. nado
budnú presvedčenie, že nejaká vec (najčastejšie nehnuteľnosť), ktorá je zapísaná ako 
vlastníctvo inej osoby, v skutočnosti patrila poručiteľovi. Medzi právoplatným skon
čením dedičského konania a týmto zistením môže prejsť aj niekoľko rokov. V praxi sa 
v takýchto prípadoch občas stáva, že dedič poručiteľa podá žalobu o určenie, že vec 
patrí do jeho vlastníctva, prípadne dedičia spoločne podajú žalobu o určenie, že vec 
patrí do ich spoluvlastníctva podľa veľkosti ich dedičských podielov. Pritom však ich 
vecná argumentácia nesmeruje k preukazovaniu ich vlastného vlastníckeho práva, ale 
k vlastníckemu právu ich právneho predchodcu. Takejto žalobe súd nemôže vyhovieť, 
aj keby bolo vlastnícke právo právneho predchodcu žalobcov preukázané bez akých
koľvek pochybností. Išlo by totiž o  obchádzanie dedičského konania. Ak vo vzťahu 
k nejakej veci neprebehlo dedičské konanie, nemožno ho obchádzať žalobou, ktorou 
sa právny nástupca poručiteľa domáha určenia, že je (spolu)vlastníkom veci patriacej 

221 R  42/1974; podobne napr. rozsudok Najvyššieho súdu SR zo 14. marca 2011, sp. zn.  
3 Cdo 222/2010.

222 Článok 20 ods. 3 ústavy Slovenskej republiky.
223 Už citovaný rozsudok Najvyššieho súdu SR zo 14. marca 2011, sp. zn. 3 Cdo 222/2010 

prešiel kontrolou ústavného súdu SR: uznesenie z  9. júna 2011,  sp. zn. II. úS 260/2011 
(ústavná sťažnosť bola odmietnutá, avšak v odôvodnení ústavný súd okrem iného uviedol, 
že sťažovateľke nič nebráni podať novú žalobu o určenie, že sporné nehnuteľnosti patria do 
dedičstva po poručiteľovi, a to tak, že účastníkmi konania budú všetci do úvahy prichádzajúci 
dedičia po poručiteľovi); najnovšie uznesenie Najvyššieho súdu SR zo 16. mája 2019, sp. zn. 
8 Cdo 94/2018. 
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do dedičstva.224 Teda aj keby bol žalobca jediným dedičom poručiteľa, nemôže žia
dať určenie svojho vlastníctva, ale musí žalovať určenie, že vec patrí do dedičstva po 
poručiteľovi; samozrejme, s  výnimkou, ak preukáže vlastný nadobúdací titul (napr. 
vydržanie). 

Na rozdiel od žaloby na vydanie dedičstva, ktorú – ako už bolo uvedené – mož
no podať až po prejednaní dedičstva – pri žalobe o  určenie, že vec patrí do dedič
stva, žiadne takéto obmedzenie neexistuje. Túto žalobu teda v zásade možno podať už 
v priebehu dedičského konania (samozrejme, len za predpokladu, že je daný naliehavý 
právny záujem – pozri v predošlom texte). Ak notár postupom podľa § 198 ods. 1 CMP 
z dôvodu spornosti nezahrnie nejakú vec do súpisu majetku a dlhov poručiteľa, môže 
dedič (dedičia) podať žalobu o určenie, že vec patrí do dedičstva, už pred právoplat
nosťou konečného uznesenia o dedičstve (avšak po právoplatnosti uznesenia, ktorým 
bola na základe súpisu majetku a dlhov poručiteľa určená všeobecná hodnota majetku, 
výška dlhov a čistá hodnota dedičstva225). V praxi notári najčastejšie spájajú rozhod
nutie o hodnote majetku, dlhoch a čistej hodnote dedičstva s konečným uznesením 
o dedičstve (tento postup je v súlade s ustanovením § 203 ods. 2 CMP), teda vydávajú 
jedno uznesenie s viacerými výrokmi – v takých prípadoch väčšinou výrok o všeobec
nej hodnote majetku, výške dlhov a čistej hodnote dedičstva nadobudne právoplatnosť 
až súčasne s výrokom o rozdelení dedičstva medzi dedičov (v prípade zrušenia alebo 
zmeny výroku o hodnote majetku, výške dlhov a čistej hodnote dedičstva na základe 
odvolania je potrebné zrušiť alebo zmeniť aj konečný výrok o rozdelení dedičstva ako 
výrok závislý od predchádzajúceho výroku). Je však možné aj to, že notár vydá samo
statné uznesenie, ktorým na základe súpisu majetku a dlhov poručiteľa určí všeobecnú 
hodnotu majetku, výšku dlhov a čistú hodnotu dedičstva, a v konaní pokračuje až po 
jeho právoplatnosti (o odvolaní proti takémuto uzneseniu – na rozdiel od konečného 
uznesenia o dedičstve – rozhoduje výlučne súd prvej inštancie226). 

5. Úvahy de lege ferenda

účelom ustanovenia § 198 ods. 1 CMP (podobne ako predchádzajúcej procesnej 
úpravy) bolo zrejme zrýchlenie konania o dedičstve, aby sa čo najrýchlejšie prejednali 
majetok a dlhy, ktoré nie sú sporné, a až potom sa riešili spory. V praxi sa však stáva, že 
dedičia v konaní o dedičstve spochybnia prakticky všetko (majetok i dlhy poručiteľa) 
a notár potom prejednáva „vyprázdnené“ dedičstvo. Takéto rozhodnutie o dedičstve 
nemá pre dedičov a veriteľov žiaden význam. Na druhej strane, aj keď notár postupom 
podľa § 193 CMP ukončí účasť domnelého dediča v konaní o dedičstve (a toto uznese
nie nadobudne právoplatnosť), dedičia môžu byť vystavení súdnemu sporu, v ktorom 
bude nespokojný domnelý dedič uplatňovať svoje dedičské právo žalobou o vydanie 
dedičstva. 

Uvedené komplikácie a spory sú podľa nášho názoru zbytočné a bolo by možné im 
predísť, ak by sa veci definitívne vyriešili v konaní o dedičstve. V prípade sporu o právnu  

224 Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 31. marca 2014, sp. zn. 3 MCdo 4/2013; R 3/2015
225 Ustanovenie § 200 ods. 1 CMP.
226 Ustanovenie § 73 ods. 1 CMP.
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otázku by možno bolo vhodné (de lege ferenda) buď výslovne uviesť, že dedičské právo 
domnelého dediča, ktorému notár ukončil účasť v konaní o dedičstve, zaniká (to by 
však asi mohlo narážať na otázku ústavnej konformnosti), alebo (a to by mohlo prejsť 
testom ústavnosti) nevylučovať žiadneho účastníka z konania o dedičstve, ponechať 
aj domnelému dedičovi, ktorý podľa právneho posúdenia notárom nie je dedičom, 
účasť v konaní o dedičstve až do konca a vydať konečné uznesenie o dedičstve, ktoré 
bude záväzné aj pre tohto domnelého dediča, a ten už nebude môcť rozhodnutie z ko
nania o dedičstve spochybňovať v sporovom konaní (res iudicata) – žaloba na vydanie 
dedičstva by v  takom prípade bola rezervovaná len pre dedičov, ktorí neboli vôbec 
účastníkmi konania o dedičstve.

Pri prejednávaní majetku a dlhov by mali notári dôsledne dbať, aby prípadné ná
mietky účastníkov konania, vedúce k nezahrnutiu niektorého majetku alebo dlhov do 
súpisu aktív a pasív dedičstva (a teda jeho neprejednanie v konaní o dedičstve), boli 
relevantné. Dôvodom postupu podľa § 198 ods. 1 CMP nemôže byť akékoľvek tvrdenie 
dedičov alebo iných osôb o spornosti vlastníctva veci alebo spornosti dlhu. Takéto tvr
denie musí mať racionálny základ, teda aspoň na úrovni určitej, nie minimálnej prav
depodobnosti musí byť osvedčené, že predmetná vec mohla byť v čase smrti poručiteľa 
vo vlastníctve niekoho iného alebo že predmetný dlh je pochybný.

Ak notár nezahrnul niektorý majetok do dedičstva podľa § 198 ods. 1 CMP, pri
čom ide o podstatnú časť dedičstva (bez tohto majetku konanie o dedičstve prakticky 
nemá význam), bolo by vhodné, aby notár dal dedičom možnosť domáhať sa zahrnutia 
predmetného majetku do dedičstva určovacou žalobou, počkal na výsledok sporového 
konania o tejto žalobe (podobne ako v prípade sporov podľa § 194 CMP) a až potom 
definitívne prejednal dedičstvo. Sme si vedomí, že s tým sú spojené praktické problé
my (neskončená vec, ktorú nie je možné v takomto prípade uznesením prerušiť, lebo 
zákon v  týchto prípadoch nepredpokladá prerušenie, ale prejednanie len nespornej 
časti dedičstva, avšak – opäť de lege ferenda – zákon by mohol v podobných situáciách 
dať notárovi možnosť výberu medzi postupom podľa § 198 ods. 1 CMP a odkazom 
na sporové konanie (analogicky k § 194 CMP). V uvádzaných prípadoch „vyprázdne
ného“ dedičstva by to mohlo pomôcť právnej istote dedičov a predchádzaniu sporov 
medzi nimi pri dodatočnom prejednávaní dedičstva.

Záver

V tomto príspevku sme sa pokúsili o stručnú analýzu niektorých aspektov sporov 
o  dedičské právo, ku ktorým dochádza počas dedičského konania alebo aj po jeho 
skončení. Určite nešlo o analýzu vyčerpávajúcu, skôr o náčrt otázok – teoretických aj 
zo súdnej praxe – a pokus o odpovede aspoň na niektoré z nich. 

Na záver možno konštatovať, že aj keď konanie o dedičstve by malo viesť k čo naj
rýchlejšiemu a súčasne čo najspravodlivejšiemu a najkomplexnejšiemu rozdeleniu de
dičstva medzi dedičov, viaceré ustanovenia CMP akoby dávali prednosť rýchlosti ko
nania pred ostatnými atribútmi. Možno konštatovať, že zo sporov o dedičské právo, ak 
ich chápeme v širokom zmysle slova (ako akékoľvek spory týkajúce sa dedičstva, jeho 
rozsahu a jeho rozdelenia medzi dedičov), sa v konaní o dedičstve rieši len časť, aj to 
niektoré nie s konečnou platnosťou. Jedine spor týkajúci sa (domnelého) dediča, ktorý 
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dedičstvo neodmietol a ktorého dedičské právo spochybňuje iný dedič, ak je predme
tom sporu skutková otázka, sa definitívne uzavrie už v priebehu konania o dedičstve. 

Vo viacerých ďalších prípadoch (ak predmetom sporu je právna otázka, ak ide 
o spor o rozsah majetku a dlhov poručiteľa) notár síce v konaní o dedičstve autori
tatívne rozhodne (a jeho rozhodnutie prípade v odvolacom konaní potvrdí súd), av
šak účastníci dedičského konania sa aj potom môžu domáhať svojich dedičských práv 
žalobami v sporovom konaní (a ak ide o veriteľov, tí často nemajú inú možnosť, než 
podávať žaloby v sporovom konaní). Dedičia či veritelia v takýchto prípadoch často 
nechápu, prečo po skončení dedičského konania majú ešte niekoľko rokov viesť súdne 
spory. V príspevku sme sa pokúsili naznačiť možné riešenia, pričom sme si vedomí, 
že niektoré z nich by znamenali predĺženie konania o dedičstve, ale mohli by v niekto
rých prípadoch predísť vydávaniu dedičských rozhodnutí, ktoré nemajú pre dedičov 
praktický význam, a následným súdnym sporom v sporových konaniach. 
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Abstrakt: Interpretácia závetu ako osobitného formalizovaného druhu právneho úko
nu zahŕňa kombináciu všeobecných pravidiel interpretácie práva a osobitných pravi
diel interpretácie právneho úkonu. Špecifikom vo vzťahu k výkladu právnych úkonov 
je jednostrannosť úkonu, osobitné nároky na jeho písomnú formu a zároveň nemož
nosť dodatočnej autentickej interpretácie zo strany poručiteľa. Na druhej strane je vo 
vzťahu k všeobecnej interpretácii práva špecifikom dôraz na vôľu poručiteľa a subjek
tívny historický výklad (historický výkladový cieľ). Spoločným znakom s interpretáci
ou textu právneho predpisu je, naopak, dôraz na jazykový výklad.
Kľúčové slová: závet, interpretácia, hermeneutika, právna norma, právny úkon

Abstract: The interpretation of a will as a specific formalistic type of legal act involves 
a combination of the general rules of interpretation of law and special rules of inter
pretation of legal acts. The specificity in relation to the interpretation of legal acts is the 
unilaterality of the act, its formal requirements, and at the same time the impossibility 
of additional authentic interpretation by the deceased person. On the other hand, in 
relation to the interpretation of legal norms, the emphasis is on the internal subjective 
will and its historical interpretation (historical objective of interpretation). A common 
feature shared with the interpretation of a  text of law is the emphasis on linguistic 
interpretation. 
Key words: will, interpretation, hermeneutics, legal norm, legal act

Úvod

Na rozdiel od výkladu právnych noriem, resp. výkladu práva vo všeobecnosti, sa 
výkladu právnych úkonov v teórii práva, ale ani v civilistickej doktríne nevenuje veľká 
pozornosť. Ich výklad je pritom v teoretickej aj praktickej rovine vo veľkej miere od
lišný od výkladu právnych noriem, a sleduje tiež odlišný výkladový cieľ. Kým výklad 
právnych noriem je dnes zásadne podriadený modelu recentného objektívneho teleo
logického výkladu,227 v tomto príspevku poukážeme, naopak, na model subjektívneho 
historického výkladu (výkladového cieľa), ktorý sa využíva pri výklade právnych úko
nov. Nevyužíva sa však výlučne a ani pri všetkých právnych úkonoch. Rozhodujúcou 
sú totiž aj povaha a typ právneho úkonu. Do naznačenej možnej škály výkladových 
cieľov a im zodpovedajúcich výkladových metód zasadíme v tomto príspevku prob
lém interpretácie závetu ako jednostranného neadresovaného právneho úkonu mortis 
causa.

227 ŠTEVČEK, M. Čl. 1 – 17. In: ŠTEVČEK, M., FICOVÁ, S., BARICOVÁ, J., MESIARKINOVÁ, 
S., BAJÁNKOVÁ, J., TOMAŠOVIČ, M. Civilný sporový poriadok. Praha : C. H. Beck, 2016, 
s. 35. ISBN 9788074006296.
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1. Výklad právnych úkonov v slovenskej civilistike

Občiansky zákonník, zákon č. 40/1964 Zb., obsahuje v ustanovení § 34 definíciu 
právneho úkonu, za ktorý považuje „prejav vôle smerujúci najmä k vzniku, zmene alebo 
zániku tých práv alebo povinností, ktoré právne predpisy s takýmto prejavom spájajú“. 
Keďže už zo samotnej definície vyplýva, že ide o prejav vôle, to nám predznačuje, že 
pri interpretácii právneho úkonu bude základným výkladovým cieľom rekonštrukcia 
subjektívnej vôle konajúceho. Z  hľadiska konkrétnych výkladových metód by preto 
tiež malo ísť o také metódy, ktoré sa pokúsia o rekonštrukciu vôle konajúceho, či už na 
základe samotného prejavu alebo na podklade iných sprievodných skutočností.

Uvedená definícia právneho úkonu a  predpoklady výkladu právneho úkonu sú 
pritom všeobecnou úpravou platnou naprieč právnym poriadkom Slovenskej repub
liky, čo však, pochopiteľne, pripúšťa odchýlky a špeciálnu právnu úpravu vo vzťahu 
k právnym úkonom v iných právnych odvetviach, ale i vo vzťahu k rôznym druhom 
právnych úkonov. Najaktuálnejší akademickopraktický komentár k Občianskemu zá
konníku k tomu lakonicky uvádza, že prejavy vôle treba v právnom poriadku Sloven
skej republiky vykladať takto:

a) podľa § 35 ods. 2 a 3 Občianskeho zákonníka,
b) na základe princípu priority výkladu v prospech platnosti právneho úkonu,
c) v  súlade s osobitnými právnymi predpismi – napr. § 54 ods. 2 Občianskeho 

zákonníka v prípade spotrebiteľských zmlúv, alebo podľa § 266 Obchodného 
zákonníka v prípade obchodnoprávnych vzťahov.228 

Špecifikám výkladu tých právnych úkonov, ktoré majú povahu spotrebiteľských 
zmlúv, sa na tomto mieste nebudeme venovať. Ich vyčlenenie v civilistike však pou
kazuje na skutočnosť zrejmého uvedomenia si odlišností rôznych druhov právnych 
úkonov, s  odlišnými výkladovými postupmi a  metódami, prípadne aj s  odlišnými 
výkladovými cieľmi. Tie by civilistika mala ďalej rozpracovať a poukázať na kritériá, 
podľa ktorých by sa jednotlivé druhy právnych úkonov na účely rozdielnych pravidiel 
výkladu a výkladových cieľov mali rozlišovať.

Podobne ako spotrebiteľským zmluvám nebudeme sa v tomto príspevku venovať 
ani špecifikám výkladu obchodnoprávnych úkonov, opätovne tu iba poukazujeme na 
skutočnosť, že ich osobitné vyčlenenie je zrejmým dôkazom nutnosti rozlišovania me
dzi jednotlivými druhmi právnych úkonov a špecifikami ich výkladu.

Predmetom a podstatou nášho príspevku bude len a výlučne interpretácia a analýza 
pravidiel výkladu právnych úkonov obsiahnutých v § 35 Občianskeho zákonníka, ktoré 
sa pokúsime vztiahnuť na interpretáciu závetu, aby sme poukázali aj na interné civilistic
ké pnutie medzi všeobecnými interpretačnými zásadami používanými vo vzťahu k inter
pretácii právnych noriem na jednej strane (recentný objektívny teleologický výkladový 
cieľ a jeho metódy) a interpretáciou právnych úkonov na strane druhej. Zároveň však 
tiež poukážeme aj na pnutie medzi rôznymi možnosťami interpretačných cieľov a metód 
výkladu vo vzťahu k jednotlivým typom a druhom právnych úkonov samotných.

228 MITTERPACHOVÁ, J. § 34 – 38. In ŠTEVČEK, M., DULAK, A., BAJÁNKOVÁ, J., FEČÍK, 
M., SEDLAČKO, F., TOMAŠOVIČ, M. a kol. Občiansky zákonník I. § 1 ‒ 450. Komentár.  
2. vyd. Praha : C. H. Beck, 2019, s. 238. ISBN 9788074007705.
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Nosnými princípmi výkladu právnych úkonov vo všeobecnosti sú princípy vy
slovené najvyššími ústavnými súdnymi autoritami Slovenskej republiky aj Českej re
publiky. Tie, prirodzene, musíme v našej analýze zohľadňovať. Judikatúra ústavného 
súdu SR aj ČR poukazuje primárne na to, že prílišný formalizmus pri výklade práv
nych úkonov je v  rozpore s princípom autonómie vôle a  zmluvnej voľnosti subjek
tov súkromného práva (I. úS 243/07, I. úS 242/07, I. úS 640/2014, IV. úS 15/2014,  
II. úS 294/2018). Rovnako sa odmieta výklad preferujúci neplatnosť právneho úko
nu pred jeho platnosťou (I. úS 242/07, I. úS 243/07, IV. úS 340/2012). Neplatnosť 
právneho úkonu má miesto iba tam, kde neurčitosť a iné nedostatky právneho úkonu 
nemožno preklenúť ani použitím interpretačných pravidiel ustanovených v § 35 Ob
čianskeho zákonníka a § 266 ods. 1, 2 a 3 Obchodného zákonníka. Ďalším ústavnými 
súdmi rešpektovaným výkladovým princípom je tiež princíp výkladu v neprospech 
toho, kto zmluvu formuloval, ak ide o spor o výklad formulácie a pojmov a termínov 
použitých v zmluve (I. úS 243/2007).229

Komentárová literatúra k tomu ešte navyše osobitne formuluje nasledujúce prin
cípy:230

 výklad in favor negotii,
 in ambigus contra stipulatorem (contra proferentem),
 in favor libertatis,
 princíp bona fidei a zákazu zneužitia práva,
 legitímnych očakávaní,
 secundum et intra legem,
 známeho úmyslu (v § 266 ods. 1 Obchodného zákonníka).
Vo vzťahu k závetu, ako osobitnému druhu právnych úkonov, sa pritom podľa ko

mentárovej literatúry tieto princípy majú realizovať primárne tak, že v  prípade po
chybnosti sa má prijať taký výklad, pri ktorom môže nakladanie poručiteľa s majetkom 
obstáť, a dedičské právo závetcu sa pritom čo najmenej obmedzuje.231

V uvedených princípoch výkladu právnych úkonov sú zároveň vyjadrené aj výkla
dové ciele, ktoré sledujú ochranu rešpektovaných záujmov a hodnôt v práve. Osobitnú 
kategóriu výkladových cieľov pritom predstavujú tie, ktoré rozhodujú o tom, či má byť 
cieľom výkladu rekonštrukcia „subjektívnej vôle konajúceho“ (či už pôvodnej alebo 
aktualizovanej vôle), alebo má byť cieľom interpretácie, naopak, „chápanie adresát
mi“ právneho úkonu – a to buď objektívne chápanie štandardnými adresátmi, alebo 
subjektívne chápanie konkrétnym adresátom. Ide teda o rozlíšenie z hľadiska cieľa ča
sového (historický verzus aktualizačný prístup) a rozlíšenie z hľadiska subjektívneho 
alebo objektívneho stanoviska pri výklade, ktoré môžu byť tiež nazývané ako hľadisko 
intencionalistické (skúmajúce úmysel/vôľu) a tzv. textualistické (skúmajúce „objektív
ny význam“ textu) – pravdaže, s výhradou existencie právnych úkonov vyjadrených 
inak než slovami.

229 Tamže, s. 224.
230 Tamže, s. 241.
231 BAJÁNKOVÁ, J. § 460 – 487. In ŠTEVČEK, M., DULAK, A., BAJÁNKOVÁ, J., FEČÍK, M., 

SEDLAČKO, F., TOMAŠOVIČ, M. a kol. Občiansky zákonník II. 451 – 880. 2. vyd. Praha : 
C. H. Beck, 2019, s. 1801. ISBN 9788074007705.
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Z množiny potenciálnych výkladových cieľov zahŕňajúcich aj výpočet hodnoto
vých cieľov sa na tomto mieste budeme venovať primárne iba naznačenému dualis
tickému či binárnemu rozlišovaniu cieľov výkladu – v  zmysle binarity subjektívne
ho a  objektívneho (intencionalistického a  textualistického) –, a  historického alebo 
aktualizačného výkladového cieľa. Dnešná teória právnej interpretácie tak rozlišuje 
vo všeobecnosti tzv. historický výkladový cieľ, ktorý sa delí na subjektívny (v zmysle 
autentického výkladu) a objektívny (v zmysle dobového objektívneho chápania normy 
v čase jej vzniku). Prevažujúcim je však v súčasnosti v kontinentálnej Európe recentný, 
t. j. aktualizačný výkladový cieľ, ktorý sa tiež delí na objektívny (recentné chápanie tex
tu jeho adresátmi) a subjektívny (aktualizované subjektívne chápanie zákonodarcu).232

Melzer rozlišuje ešte navyše z iného pohľadu viac druhov historického výkladu –  
jednoduchý subjektívne historický výklad (úmysel zákonodarcu), subjektívne teleo
logický historický výklad (pokúša sa odhaliť pôvodný cieľ/účel) a nepravý subjektívne 
historický výklad (domýšľanie pôvodného úmyslu a účelu tam, kde absentuje primár
ny doklad o takomto účele a cieli).233

Odlišné výkladové ciele pritom zdôrazňuje interpretácia právnych noriem a odliš
né interpretácia právnych úkonov.

2. Hermeneutika alebo interpretácia?

Už samo použitie termínov hermeneutika a interpretácia v sebe nesie ukrytý po
tenciál pre rozlišovanie výkladových cieľov. Hermeneutika totiž vo všeobecnosti zna
mená prístup sledujúci pochopenie adresátom práva, resp. orgánom aplikácie práva. 
Naopak, interpretácia je výraz, ktorý tradične kladie dôraz skôr na objekt výkladu, t. j. 
na text alebo úkon samotný. Uvedené rozlišovanie sa však v literatúre, ba ani v odbor
nom jazyku nerešpektuje, a preto sa i v rámci hermeneutiky ako osobitnej náuky o po
chopení či výklade (interpretácii)234 rozlišujú dva hermeneutické prístupy – prístup 
integratívnej (subjektívnej) a rekonštruktívnej (objektívnej) hermeneutiky. Predstavi
teľom tej prvej, známejšej aj v našich podmienkach, je osobitne HansGeorg Gada
mer (1900 – 2002). Jeho popularita aj s dnes súvisí prevažne akceptovanou maximou 
recentného objektívneho teleologického výkladu, t. j. dôrazu na taký druh výkladu, 
ktorý sa má snažiť o aktualizáciu dobového textu, jeho prispôsobenie aktuálnemu ho
rizontu chápania a aktuálnym podmienkam a potrebám spoločenského života. Pritom 
má dochádzať k akémusi splývaniu horizontov pôvodného významu dobového textu 
v čase jeho vzniku, a súčasného (recentného) aktualizačného prístupu k významu toho 
istého textu. „Splývanie horizontov“ je pritom práve tým „gadamerovským“ koncep
tom, ktorý sa v dnešnej právnej hermeneutike stal populárnym a akceptovaným. Avšak  
na rozdiel od Gadamerovho subjektivistického – t. j. na interpreta zameraného –  

232 MRVA, M., TURČAN, M. Interpretácia a argumentácia v práve. Bratislava : Wolters Kluwer, 
2016, s. 19 a nasl. ISBN 9788081683909.

233 MELZER, F. Metodologie nalézání práva. Úvod do právní argumentace. 2. vyd. Praha : C. H. 
Beck, 2011, s. 121 a nasl. ISBN 9788074003820.

234 HROCH, J., KONEČNÁ, M., HLOUCH, L. Proměny hermeneutického myšlení. Brno : 
Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2010. ISBN 9788073252311.
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chápania, v práve platí, že aktualizačný prístup sa má usilovať o objektívnosť, nie sub
jektívnosť, a teda osobnosť adresáta či interpreta by nemala príliš zasahovať do inter
pretovaného objektu – preto hovoríme o objektívnom, nie subjektívnom recentnom 
teleologickom výklade. Dnešný prístup k  integratívnej hermeneutike v práve – a  to 
osobitne vo vzťahu k právnym normám, resp. k textu právnych predpisov –, teda pre
konáva subjektivistické stanovisko Gadamera a  v  skutočnosti predstavuje osobitnú 
„právnickú hermeneutiku“.

Pokus o osobitnú „právnickú hermeneutiku“ pritom už dávnejšie – v polovici 20. 
storočia – podnikol taliansky právnik a právny historik Emilio Betti (1890 – 1968), a to 
pod názvom „rekonštruktívna hermeneutika“.235 Inšpiroval ho nemecký právny teore
tik a právny historik Helmut Coing.236 Ich poňatie rekonštruktívnej hermeneutiky na 
rozdiel od Gadamerovho nekladie dôraz na subjekt interpreta, ale, naopak, na subjekt 
pôvodcu, a to v zmysle snahy o rekonštrukciu jeho pôvodného úmyslu. Už z toho mož
no konštatovať, že výkladovým cieľom zodpovedajúcim tomuto druhu hermeneutiky 
bude skôr historický subjektívny výkladový cieľ. Tento prístup predpokladá, že právo 
predstavuje „zmysluplnú formu“, a teda že je možné dopracovať sa k jeho (pôvodné
mu) významu/zmyslu.237

Bettiho teória vychádzala zo štyroch základných kánonov ako predpokladov 
„správneho“ právneho výkladu – sú nimi: 1. kánon autonómie predmetu, 2. kánon 
celkovosti, 3. kánon aktualizácie porozumenia a 4. kánon adekvátnosti porozumenia.

Prvý kánon v podstate znamená podstatu Bettiho teórie – že každému textu alebo 
právnemu úkonu treba rozumieť tak, ako ho chápal jeho autor (pôvodca, konajúci).238

Druhý kánon – celkovosti – vyžaduje, aby sa úkon alebo norma nevykladali izolova
ne, ale v celku svojich súvislostí a kontextu – jazykového, dobového, psychologickoso
ciálneho,239 ale tiež, a to primárne, systematického kontextu celého právneho poriadku.

Až tretí a štvrtý kánon sa týkajú interpreta. Tretí kánon, kánon aktualizácie poro
zumenia, pritom znamená, že text po vniknutí do vedomia interpreta vyvolá v inter
pretovi výsledok interpretácie – porozumenie a poznanie.240 Napokon štvrtý kánon, 
kánon adekvátnosti porozumenia, predpokladá, že je možné vystihnúť zmysel adek
vátne, t. j. čo najbližšie subjektívnemu úmyslu konajúceho aktéra – pôvodcu právneho 
úkonu.241 Otázka adekvátneho spoznania pôvodného významu môže byť síce sporná, 
ale v práve predstavuje ideál, ku ktorému sa má interpret právneho úkonu dopracovať.

Bettiho a  Coingova predstava o  právnej hermeneutike má dnes, keď vo vzťahu 
k  textom právnych predpisov rešpektujeme recentný objektívny teleologický výklad 

235 Pozri SOUSEDÍK, S., BETTI, E. Úvod do rekonstruktivní hermeneutiky. Praha : Triton, 2008, 
s. 11. ISBN 97880 73872397.

236 Bližšie pozri ŽÁK KRZYŽANKOVÁ, K. Právní interpretace – mezi vysvětlováním 
a rozuměním. Praha : Wolters Kluwer, 2019, s. 196 a nasl. ISBN 9788075984043.

237 SOUSEDÍK, S., BETTI, E. Úvod do rekonstruktivní hermeneutiky. Praha : Triton, 2008, s. 14 
a 24. ISBN 97880 73872397

238 Tamže, s. 32.
239 Tamže, s. 57.
240 Tamže, s. 69.
241 Tamže, s. 82.
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chápania právnych noriem, bližšie skôr k  interpretácii právnych úkonov. Pri inter
pretácii právnych úkonov sa totiž aj v dnešnej právnej teórii vrátane špeciálnej civi
listickej teórie predpokladá snaha o rekonštruovanie pôvodnej vôle toho, kto právny 
úkon urobil. V  prípade výkladu právnych úkonov sa totiž aj v  dnešnej teórii práva 
preferuje historický subjektívny výklad alebo historický objektívny výklad.242 Uvedené 
však pritom môže podľa zahraničnej doktríny závisieť osobitne aj od druhu právneho 
úkonu – najmä či ide o unilaterálny alebo bilaterálny alebo viacstranný právny úkon.243

Aj v tomto prípade tak platí, že nejde o čistú bettiovskú verziu interpretácie práv
nych úkonov, ale o akýsi kompromis, ktorý Bettiho koncepciu interpretácie smerujú
cej k vôli dobového pôvodcu právneho úkonu dopĺňa o iné nástroje interpretácie tam, 
kde vôľu konajúceho nie je možné rekonštruovať alebo z  iných dôvodov zohľadniť. 
Takýmto nástrojom je osobitne najmä chápanie adresátom právneho úkonu, ako na 
to poukážeme pri analýze a interpretácii príslušných ustanovení nášho Občianskeho 
zákonníka.

3. Analýza a interpretácia § 35 Občianskeho zákonníka

Súčasná judikatúra najvyšších súdnych autorít osobitne nezdôrazňuje rozdiely 
medzi interpretáciou právnych úkonov a  právnych noriem.  Naopak, sústreďuje sa 
primárne na ich spoločné prvky a znaky. Príkladom nám môže byť nález ústavného 
súdu Českej republiky zo 14. apríla 2005, sp. zn. I.úS 625/03: „Interpretace smluvních 
textů je ve své základní podobě do jisté míry srovnatelná s výkladem právních předpisů. 
Jako společný faktor spojuje výklad smluvních textů a právních předpisů zejména sku-
tečnost, že obojí, t. j. právní předpis i smlouva, zakládají právo. V případě smlouvy jde 
samozřejmě toliko o autonomní normotvorbu, kde původce smluvního textu a adresát 
práv a povinností z této smlouvy vyplývajících je jedna a táž osoba. Jak v případě výkladu 
právního předpisu, tak v případě smlouvy rovněž platí, že jazykový výklad představuje 
pouze prvotní přiblížení se k aplikované právní normě. Je pouze východiskem pro objas-
nění a ujasnění si jejího smyslu a účelu.“ ústavný súd ČR tak zastáva názor, že zmluva, 
resp. právny úkon ako lex privata (súkromný zákon) vykazuje viacero spoločných kon
cepčných prvkov s právnou normou, a teda má sa riadiť obdobnými interpretačnými 
princípmi, cieľmi a zásadami, s dôrazom na primát jazykového výkladu.

S uvedeným možno v zmysle platnej právnej úpravy v Slovenskej republike súhlasiť 
zásadne vtedy, pokiaľ pôjde o slovne vyjadrené právne úkony, resp. o „zmluvný text“. 
Nie všetky právne úkony sú však zmluvami a nie všetky majú „text“ – nemusia byť to
tiž vyjadrené slovami. Slovenská právna úprava tu tak zostáva na východiskách, ktoré 
boli spoločné československej a dlhé obdobie aj českej právnej úprave.

Ustanovenie § 35 ods. 1 Občianskeho zákonníka totiž rozlišuje pri právnych úko
noch prejavy vôle realizované konaním alebo opomenutím, aj prejavy vôle výslovné 

242 Pozri WINTR, J. Metody a  zásady interpretace práva. 2. vyd. Praha : Auditorium, 2019, 
s. 136. ISBN 9788087284759.

243 K  rozdielu medzi výkladom unilaterálnych a  bilaterálnych úkonov pozri aj zahraničnú 
doktrínu, napr. SÁNCHEZ HIDALGO, A. J. Epistemología y metodología jurídica. Valencia : 
Tirant Lo Blanch, 2019, s. 163 –164. ISBN 9788413132914.
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a „iné“. Následne v odsekoch 2 a 3 právna úprava ponúka interpretačné návody a in
terpretačné ciele pre právne úkony realizované „výslovne“ a „inak“, teda iba vo vzťahu 
k druhému deleniu prejavov vôle obsiahnutému v odseku 1. Neponúka teda priamy 
interpretačný návod na výklad prejavov realizovaných konaním a opomenutím, ale iba 
na výklad prejavov „vyjadreným slovami“ (výslovných) a prejavov „vyjadrených inak 
než slovami“ – tie však zásadne môžu zahŕňať aj opomenutie, nielen vlastné konanie.

Pritom podľa § 35 ods. 2 platí, že „Právne úkony vyjadrené slovami treba vykladať 
nielen podľa ich jazykového vyjadrenia, ale najmä tiež podľa vôle toho, kto právny úkon 
urobil, ak táto vôľa nie je v rozpore s jazykovým prejavom.“ Uvedená formulácia pou
kazuje nielen na subjektívny historický výkladový cieľ (cieľom výkladu je rekonštruk
cia vôle konajúceho subjektu), ale i na primárnu metódu výkladu, ktorou je rovnako 
ako pri výklade právnych noriem jazykový výklad, resp. jazyková výkladová metóda. 
Priorita, resp. časová a metodologická prednosť tohto spôsobu a druhu výkladu je po
chopiteľná aj s ohľadom na to, že ide o úkon „vyjadrený slovami“, čo samo osebe pred
pokladá jazykové vyjadrenie a nutnosť výkladu rečového aktu.

Ak by sme teda mali na základe právnej vety obsiahnutej v citovanom § 35 ods. 
2 sformulovať poradie výkladových návodov, ako prvý by sme mali ponúknuť návod 
jazykového výkladu právneho úkonu. Pritom sa využijú štandardné metódy jazyko
vého výkladu, ako ich rozlišujeme v teórii práva – či už kladúc dôraz na sémantiku 
(obsah pojmov) alebo na morfológiu (vzťah medzi slovami). Ustanovenie § 35 ods. 2 
však normuje aj ďalší interpretačný návod: že právne úkony vyjadrené slovami treba 
vykladať nielen podľa ich jazykového vyjadrenia. V záujme overenia a objektivizácie 
interpretácie právneho úkonu, a tiež osobitne ak dôjde k pochybnosti o interpretácii 
právneho úkonu, mali by sme pri interpretácii prihliadnuť aj na iné skutočnosti, resp. 
použiť aj iné metódy výkladu. Príslušné ustanovenie pritom nekonkretizuje, ktoré sú 
tie „iné“ metódy výkladu. Dokonca aj pri formulovaní výkladového cieľa poukazuje 
na to, že ide „najmä“ o rekonštrukciu vôle toho, kto právny úkon urobil. Použité ter
míny „nielen“ a „najmä“ teda pomerne neurčito otvárajú množinu výkladových me
tód a cieľov interpretácie výslovného právneho úkonu. To na jednej strane z hľadiska 
právnej istoty nepochybne môže byť vnímané negatívne, na druhej strane nám to však 
otvára priestor pre civilistickú doktrínu, ale i súdnu prax, aby dotvorila uvedené in
terpretačné návody a interpretačné ciele. Limitom dotvárania sú tu iba posledné slová 
príslušnej právnej vety, podľa ktorej interpretačný cieľ rekonštrukcie subjektívnej vôle 
konajúceho subjektu má svoje objektívne hranice určené jazykovým prejavom, t. j. 
objektívnym významom použitých slov. Výkladovým cieľom teda síce je rekonštrukcia 
subjektívnej historickej vôle konajúceho subjektu, nie je však možné túto vôľu rekon
štruovať do tej miery, aká by bola v rozpore s jazykovým vyjadrením prejavu vôle. Nie 
je teda možné dovolávať sa vôle konajúceho subjektu proti slovám právneho úkonu. 
Uznesenie Najvyššieho súdu ČR z  12. mája 2010, sp. zn. 28 Cdo 4341/2009 to for
muluje nasledujúcimi slovami: „Výkladová pravidla zakotvená v § 35 OZ neumožňují, 
aby soud upřednostnil tvrzenou vůli účastníka před jazykovým vyjádřením, je-li toto 
vyjádření obsažené v písemné smlouvě natolik jednoznačné, že nelze ani s přihlédnutím 
k tvrzené vůli účastníka usuzovat na jiný obsah právního úkonu.“

Nezodpovedanou otázkou pritom zostáva, či má ísť o dobové, historické chápa
nie slov prejavu vôle – t. j., ako by prejav chápali doboví adresáti právneho úkonu  
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(napríklad závetu z  roku 1965), alebo súčasní adresáti právneho úkonu (v konaní 
o novoobjavenom dedičstve v roku 2022). Tak či onak, výkladový cieľ rekonštrukcie 
dobovej (historickej) subjektívnej vôle konajúceho subjektu je korigovaný a obmedze
ný požiadavkou objektivizácie výkladu nástrojmi jazykového výkladu prejavu vôle. 
Subjektívna historická vôľa teda nie je absolútnym výkladovým cieľom, ale zásadne len 
skúškou správnosti a prípadným korektívom nejasného jazykového výkladu, ktorý je 
prvým a primárnym metodologickým výkladovým krokom.

Uvedené však akoby čiastočne spochybňoval nález ústavného súdu SR z  3. júla 
2008, sp. zn. I. úS 242/07, ktorý v prípade dvojstranného právneho úkonu tvrdí, že: 
„Text zmluvy je len prvotným priblížením sa k významu zmluvy, ktorý si chceli jej účast-
níci svojím konaním stanoviť. Doslovný výklad textu zmluvy môže, ale nemusí byť v sú-
lade s  vôľou konajúcich strán. Ak vôľa zmluvných strán smeruje k  inému významu 
a ak sa podarí vôľu účastníkov procesom hodnotenia skutkových a právnych otázok 
ozrejmiť, má zhodná vôľa účastníkov zmluvy prednosť aj pred doslovným významom 
textu nimi formulovanej zmluvy. Vôľa je vnútorným stavom konajúcej osoby, ktorý 
nie je bezprostredne prístupný interpretovi právneho úkonu, a nie je interpretom tohto 
právneho úkonu poznateľný. Z vonkajších okolností spojených s podpisom a realizáciou 
zmluvného vzťahu preto treba hľadieť hlavne na vôľu, ako aj na okolnosti spojené s pod-
pisom zmluvy a následné konanie účastníkov po podpise zmluvy. Jedným zo základných 
princípov výkladu zmlúv je priorita výkladu, ktorý nezakladá neplatnosť zmluvy, pred 
takým výkladom, ktorý neplatnosť zmluvy zakladá, ak sú možné obidva výklady. Je tak 
vyjadrený a podporovaný princíp autonómie zmluvných strán, povaha súkromného prá-
va a s ním spojená spoločenská a hospodárska funkcia zmluvy. Neplatnosť zmluvy má 
byť teda výnimkou, a nie zásadou. Nie je teda ústavne konformné a v rozpore s princípmi 
právneho štátu vyplývajúcim z čl. 1 ústavy je taká prax, keď všeobecné súdy preferujú 
celkom opačnú tézu uprednostňujúcu výklad vedúci k neplatnosti zmluvy pred výkladom 
nezakladajúcim neplatnosť zmluvy.“ Toto rozhodnutie akoby uprednostňovalo zhodnú 
vôľu i pred jasným textom zmluvy, je však špecifické tým, že hovorí o dvojstrannom 
právnom úkone, zmluve, a to osobitne v kontexte doslovného výkladu textu, ktorý by 
mohol viesť k neplatnosti zmluvy. V takom prípade je možné a nutné opustiť doslovný 
výklad vedúci k neplatnosti a uprednostniť vôľu potvrdenú oboma zmluvnými strana
mi. Opustenie „doslovného výkladu“ však tiež nemusí automaticky znamenať prípust
nosť úplne opačného výkladu len na základe zhodne tvrdenej vôle strán.

Na základe uvedeného tak možno uzavrieť, že pri výklade právnych úkonov vyjad
rených slovami postupujeme metódami jazykového výkladu (nie je zrejmé, či výkladu 
dobového alebo aktualizačného), ktorý v rámci „skúšky správnosti“ musíme (z dôvo
du použitia slova „nielen“) konfrontovať s historickou subjektívnou vôľou konajúceho 
subjektu. Táto vôľa slúži ako základný výkladový cieľ (základný vzhľadom na slovo 
„najmä“), a teda nejasné jazykové vyjadrenie možno dovysvetliť poukazom na dobo
vú historickú subjektívnu vôľu konajúceho subjektu. Od tohto výkladového cieľa však 
treba upustiť, ak je subjektívna historická vôľa nezlučiteľná s jazykovým vyjadrením 
prejavu vôle – a to ani dobovým, ani aktualizačným chápaním jazykového vyjadrenia. 
Ak by subjektívna vôľa bola zlučiteľná s jedným z jazykových chápaní – či už dobovým 
chápaním alebo dnešným chápaním, v záujme naplnenia ústavných princípov ochrany 
vôle, autonómie subjektu a zmluvnej slobody, ako aj preferencie platnosti právnych 
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úkonov, by sa mal uprednostniť ten výklad, ktorý reflektuje dobovú historickú subjek
tívnu vôľu konajúceho subjektu a uchováva právny úkon v platnosti.

Ak však žiadny z jazykových výkladov neumožňuje zlučiteľnosť s dobovou vôľou 
konajúceho subjektu, a teda subjektívna vôľa je v rozpore s jazykovým výkladom, nie 
je možné prihliadať na cieľ rekonštrukcie subjektívnej historickej vôle. V takom prí
pade sa výkladový cieľ zmení. Namiesto rekonštrukcie subjektívnej vôle bude novým 
výkladovým cieľom zachovanie platnosti právneho úkonu v  takom význame, ktorý 
objektívne možno pripísať použitým jazykovým výrazom (zásadne v aktualizačnom 
prístupe k zneniu prejavu vôle), prípadne i za použitia iných výkladových metód a cel
kového kontextu právneho úkonu. Uznesenie ústavného súdu ČR z  13. septembra 
2007, sp. zn. III. úS 1005/07 k tomu uvádza: „Při výkladu právního úkonu za použití 
interpretačních pravidel ve smyslu § 35 odst. 2 OZ nelze již učiněný právní úkon doplňo-
vat, měnit či nahrazovat jiným, neboť základním účelem výkladu je zjištění skutečné vůle 
jednajícího účastníka, která nachází svůj výraz v obsahu právního úkonu. Přitom se (ob-
vykle) obsah právního úkonu zjišťuje ze slovního vyjádření. V obecné rovině se může stát, 
že slovní znění není vždy jednoznačným vodítkem ke zjištění skutečného obsahu projevu 
vůle, a proto je třeba brát zřetel i na ostatní okolnosti, za kterých byl projev vůle učiněn, 
což znamená potřebu vzít v úvahu i textový rámec – kontext celkového ujednání stran.“

Sumárne by mal interpretačný návod slovne vyjadrených právnych úkonov pod
ľa platnej právnej úpravy v § 35 ods. 2 Občianskeho zákonníka sledovať nasledujúcu 
postupnosť:

1. jazykový výklad použitého slovného/vetného vyjadrenia prejavu vôle;
2. ako skúška správnosti, ale tiež v prípade nejasnosti jazykového výkladu, nasle

duje prihliadnutie na subjektívnu historickú vôľu konajúceho, ak je možné ju 
zistiť;

3. v prípade neprekonateľného rozporu subjektívnej historickej vôle s jazykovým 
vyjadrením má prednosť jazykový výklad; 

4. v prípade pretrvávajúcej nejasnosti sa použijú ďalšie klasické interpretačné me
tódy s cieľom zohľadniť princíp zachovania platnosti právneho úkonu.

Iný je však interpretačný návod v § 35 ods. 3 Občianskeho zákonníka vo vzťahu 
k interpretácii právneho úkonu vyjadreného „inak než slovami“: „Právne úkony vy-
jadrené inak než slovami sa vykladajú podľa toho, čo spôsob ich vyjadrenia obvykle 
znamená. Pritom sa prihliada na vôľu toho, kto právny úkon urobil, a chráni sa dob-
romyseľnosť toho, komu bol právny úkon určený.“

Keďže v tomto prípade nejde o jazykové vyjadrenie prejavu vôle, je zrejmé, že zá
konodarca tu nemohol normovať ako primárnu metódu výkladu jazykový výklad. Na
miesto konkrétnej metódy výkladu sa tu na úvod formuluje vyjadrenie interpretačné
ho cieľa – objektívny výkladový cieľ posudzovaný podľa obvyklého významu prejavu 
vôle. Nie je tu pritom vyjadrené, či má ísť o dobový (historický) alebo aktualizovaný 
(recentný) výkladový cieľ, čo znamená, že oba výkladové ciele sú prípustné. Skúškou 
správnosti tu podľa druhej vety má byť opäť subjektívna historická vôľa toho, kto práv
ny úkon urobil. Formulácia samotná však nehovorí o tom, že by vôľa bola primárnym, 
hlavným či konečným výkladovým cieľom. Na vôľu sa „len“ prihliada. Právna úprava 
tiež neposkytuje odpoveď na otázku, čo ak sa subjektívna historická vôľa nezhoduje 
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s objektívnym chápaním prejavu vôle, či už s minulým alebo súčasným. Z  toho, že 
sa iba „prihliada“ na vôľu toho, kto právny úkon urobil, a že primárnym výkladovým 
cieľom a pravidlom je výklad podľa toho, čo spôsob vyjadrenia obvykle znamená, však 
možno vyvodiť, že rozhodujúcim bude v prípade rozporu medzi vôľou a obvyklým 
významom práve obvyklý význam bez ohľadu na opačnú alebo rozpornú vôľu. Vôľa 
môže slúžiť iba na dovysvetlenie nejasného chápania prejavu vôle.

Zároveň tu však máme prítomný ešte ďalší korektív – ochranu dobromyseľnosti 
adresáta právneho úkonu. Dobromyseľnosť adresáta môže hrať rolu primárne v prípa
doch, kde by objektívne chápanie prejavu vôle bolo na škodu dobromyseľnosti adre
sáta. Dobromyseľnosť ako výkladový princíp je teda korektívom a skúškou správnosti 
vo vzťahu k objektívnemu výkladovému cieľu. Teoreticky sa pritom v záujme ochrany 
dobromyseľnosti môže uprednostniť aj samotná subjektívna vôľa konajúceho subjektu 
pred objektívnym vyjadrením prejavu vôle, ak to zodpovedá dobromyseľnému chápa
niu adresáta úkonu. Tým sa prelomí objektívny výkladový cieľ zakotvený v § 35 ods. 3 
Občianskeho zákonníka.

Sumárne tu teda platí nasledujúci interpretačný postup:
1. Interpretácia právnych úkonov vyjadrených inak ako slovami sleduje objektívny 

výkladový cieľ – ako príslušnému prejavu vôle obvykle rozumejú adresáti. Môže pri
tom ísť o historický aj recentný výkladový cieľ, podľa toho, ktorý z cieľov je zlučiteľný 
s ďalšími krokmi interpretácie podľa tohto kánonu.

2. Skúškou správnosti a korektívom objektívneho výkladu dosiahnutého v bode 1. 
v jeho dvoch alternatívach dobového alebo súčasného objektívneho významu prejavu 
vôle je v druhom kroku subjektívna historická vôľa konajúceho subjektu, ak je táto 
subjektívna vôľa rekonštruovateľná. Ideálom je zhoda medzi subjektívnou historic
kou vôľou a jej objektívnym vnímaním, či už minulým alebo súčasným – aspoň jedno 
z vnímaní je potrebné prijať, ak je zhodné s historickou subjektívnou vôľou. Ak panuje 
medzi subjektívnou vôľou a objektívnym vnímaním neprekonateľný rozpor, má pred
nosť objektívne vnímanie, a teda objektívny výkladový cieľ.

3. V ďalšom kroku je skúškou správnosti ochrana dobromyseľnosti adresáta práv
neho úkonu. Ak sa adresát právneho úkonu chce dovolávať inej interpretácie právneho 
úkonu, ktorou sa má chrániť jeho dobromyseľnosť, musí preukázať svoju dobromy
seľnosť a jej narušenie výkladom dosiahnutým podľa predchádzajúcich krokov tohto 
interpretačného kánonu, teda rozpor medzi svojou dobromyseľnosťou a objektívnym 
výkladovým cieľom. V takom prípade je možné „prelomiť“ a nahradiť objektívny vý
kladový cieľ princípom dobromyseľnosti adresáta. Je pritom tiež možné, že adresát sa 
bude dovolávať subjektívnej historickej vôle pôvodcu právneho úkonu, a v takom prí
pade by sa tak výsledok výkladu zhodoval okrem subjektívnej historickej vôle adresáta 
aj so subjektívnou historickou vôľou pôvodcu, a, naopak, bol by v rozpore s objektív
nym chápaním prejavu vôle.244

244 Tak to výslovne predpokladá aj § 266 ods. 1 Obchodného zákonníka, tam však ide o pri
márne pravidlo výkladu s cieľom dodržania subjektívnej vôle namiesto výkladového cieľa 
objektívneho chápania prejavu vôle „Prejav vôle sa vykladá podľa úmyslu konajúcej osoby, 
ak tento úmysel bol strane, ktorej je prejav vôle určený, známy alebo jej musel byť známy.“ Až 
sekundárne, ak nie je možné využiť pravidlo v ods. 1, sa hľadá obvyklý význam – podľa § 266 
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Uvedené závery potvrdzuje aj doktrína a komentárová literatúra, podľa ktorej, aj 
keď adresát nepozná skutočnú vôľu konajúceho, na základe pravidla dobrej viery sa 
chráni primárne dobromyseľnosť adresáta.245 Ak však poznal skutočnú vôľu konajúce
ho a vedel, že táto je iná ako výklad preferovaný adresátom, adresát sa nemôže dovo
lávať svojej dobromyseľnosti.

Komentárová literatúra pritom zároveň veľmi správne poukazuje i na to, že je po
trebné rozlišovať medzi adresovanými a neadresovanými právnymi úkonmi. Predo
všetkým pri adresovanom úkone je totiž potrebné brať do úvahy, ako prejavu vôle 
konajúceho rozumie samotný adresát, čo umožňuje zohľadniť jeho dobromyseľnosť.

Adresát však pritom nemusí byť konkrétny (druhá zmluvná strana), ale tiež hypo
tetický, resp. „štandardný“ – ako každý priemerne rozumný jednotlivec – tak sa pri
púšťa hľadanie objektívneho výkladu v závislosti od obvyklého chápania aj v prípade 
„neadresovaných“ právnych úkonov. To predpokladá § 35 ods. 3 slovami: „čo spôsob 
ich vyjadrenia obvykle znamená“. Ide pritom o rovnaký štandard, aký sa aplikuje aj 
pri výklade jazykom vyjadrenými právnymi úkonmi vo vzťahu k § 35 ods. 2 a jeho slo
vami: „podľa ich jazykového vyjadrenia“. Konštrukt štandardného adresáta v prípade 
snahy o objektívny výkladový cieľ pritom podľa doktríny zahŕňa najmä nasledujúce 
pravidlá, popisujúce štandardného adresáta – ide o pravidlá:

 zdravého rozumu,
 poctivého správania,
 sprievodných okolností,
 efektivity konania,
 vylúčenia nezmyselného záveru,
 výnimočnosti neplatnosti úkonu (neplatnosť je výnimkou, nie pravidlom),
 zmluvnej voľnosti,
 autonómie subjektov práva.246

Doktrína je teda v porovnaní s lakonickým znením § 35 Občianskeho zákonníka 
bohatšia a poskytuje potenciálne návody aj pre možné legislatívne zmeny v rámci re
kodifikácie súkromného práva – či už by sa šlo smerom vyjadreným napr. v Obchod

ods. 2: „V prípadoch, keď prejav vôle nemožno vyložiť podľa odseku 1, vykladá sa prejav vôle 
podľa významu, ktorý by mu spravidla prikladala osoba v postavení osoby, ktorej bol prejav 
vôle určený. Výrazy používané v obchodnom styku sa vykladajú podľa významu, ktorý sa im 
spravidla v tomto styku prikladá.“ Nerozlišuje sa tu pritom úkon vyjadrený slovami alebo 
iným spôsobom a nerozlišuje sa tu ani adresovaný alebo neadresovaný, jednostranný alebo 
viacstranný úkon. Z použitého jazykového vyjadrenia je však zrejmé, že ide o adresované 
právne úkony. Podľa ods. 3: „Pri výklade vôle podľa odsekov 1 a 2 sa vezme náležitý zreteľ na 
všetky okolnosti súvisiace s prejavom vôle, včítane rokovania o uzavretí zmluvy a praxe, ktorú 
strany medzi sebou zaviedli, ako aj následného správania strán, pokiaľ to pripúšťa povaha 
vecí.“ Napokon, ods. 4 zavádza výkladové pravidlo contra proferentem a ods. 5 zasA vyjad
ruje princíp ochrany spotrebiteľa.

245 MITTERPACHOVÁ, J. § 34 – 38. In ŠTEVČEK, M., DULAK, A., BAJÁNKOVÁ, J., FEČÍK, 
M., SEDLAČKO, F., TOMAŠOVIČ, M. a kol. Občiansky zákonník I. § 1 ‒ 450. Komentár.  
2. vyd. Praha : C. H. Beck, 2019, s. 238. ISBN 9788074007705.

246 Tamže.
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nom zákonníku (primát vôle), alebo smerom podrobnejšieho spracovania a spresne
nia výkladových postupov, ktoré sú už dnes obsiahnuté v Občianskom zákonníku. 

Česká republika sa pritom vo svojom rekodifikovanom Občianskom zákonníku 
vybrala pomerne odlišnou cestou, ktorej venujeme pozornosť v nasledujúcej kapitole 
tejto práce.

4. Česká právna úprava a možnosti de lege ferenda

Civilistika druhej polovice 20. storočia sa v československých podmienkach zväč
ša uspokojila s interpretačnými návodmi formulovanými teóriou práva a civilistickou 
doktrínou, namiesto ich explicitného zakotvenia v právnej úprave. V Českej republike 
rozchod s  touto tradíciou priniesol Občiansky zákonník účinný od roku 2014. Ten 
výslovne zakotvil poradie interpretačných metód vo vzťahu k právnym normám súk
romného práva, a to v § 555 až 558.247

Uvedená úprava pri výklade právnych úkonov zjavne preferuje subjektívny historic
ký výkladový cieľ, t. j. snahu o identifikovanie a rekonštruovanie skutočnej subjektívnej 
vôle pôvodcu právneho úkonu, a to bez ohľadu na to, či ide o právny úkon vyjadrený 
slovami alebo inak. Tento výkladový cieľ je však podmienený tým, aby adresát právneho 
úkonu v prípade adresovaných úkonov tento úmysel poznal, alebo mal poznať.
247 Bližšie pozri BERAN, K. Výklad právních jednání a  interpretace soukromoprávních 

předpisů: co mají společného, čím se liší a  jaký to má význam? In Acta Universitatis 
Carolinae – Iuridica. 2019, s. 120. ISSN 03230619. Príslušné ustanovenia znejú:

 § 555
(1)  Právní jednání se posuzuje podle svého obsahu.
(2)  Má-li být určitým právním jednáním zastřeno jiné právní jednání, posoudí se podle jeho 

pravé povahy.
 § 556

(1)  Co je vyjádřeno slovy nebo jinak, vyloží se podle úmyslu jednajícího, byl-li takový úmysl 
druhé straně znám, anebo musela-li o  něm vědět. Nelze-li zjistit úmysl jednajícího, 
přisuzuje se projevu vůle význam, jaký by mu zpravidla přikládala osoba v postavení toho, 
jemuž je projev vůle určen.

(2)  Při výkladu projevu vůle se přihlédne k praxi zavedené mezi stranami v právním styku, 
k tomu, co právnímu jednání předcházelo, i k tomu, jak strany následně daly najevo, jaký 
obsah a význam právnímu jednání přikládají.

 § 557
 Připouští-li použitý výraz různý výklad, vyloží se v  pochybnostech k  tíži toho, kdo výrazu 

použil jako první.
 § 558

(1)  V právním styku s podnikatelem se výrazu připouštějícímu různý výklad přisoudí význam, 
jaký má v takovém styku pravidelně. Není-li však druhá strana podnikatelem, musí ten, 
kdo se toho dovolává, prokázat, že druhé straně musel být takový význam znám.

(2)  V právním styku podnikatelů se přihlíží k obchodním zvyklostem zachovávaným obecně, 
anebo v daném odvětví, ledaže to vyloučí ujednání stran nebo zákon. Není-li jiné ujednání, 
platí, že obchodní zvyklost má přednost před ustanovením zákona, jež nemá donucující 
účinky, jinak se může podnikatel zvyklosti dovolat, prokáže-li, že druhá strana určitou 
zvyklost musela znát a s postupem podle ní byla srozuměna.
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V prípade, že vôľu nemožno zistiť, prípadne nebola alebo nemusela byť táto vôľa 
adresátovi, resp. druhej strane známa, postupuje sa podľa objektívnejšieho kritéria – 
aký význam by sa právnemu úkonu obvykle pripisoval tou osobou, ktorej by bol úkon 
určený. Prihliadne sa však na prax a okolnosti vzťahov medzi konkrétnymi subjektmi 
právneho úkonu, teda objektivizácia „štandardným adresátom“ sa tu koriguje okol
nosťami konkrétneho právneho vzťahu.

Podľa náhľadu českých civilistov tak v  citovaných ustanoveniach ide o  subjektív
noobjektívnu metódu výkladu,248 pričom prednosť má výklad subjektívny (výklad 
podľa úmyslu konajúceho). Výklad objektívny sa bude aplikovať len v prípade, že nie 
je možné vôľu konajúceho zistiť. Základným výkladovým cieľom je teda rekonštrukcia 
úmyslu konajúceho, ale to len za predpokladu, že adresát právneho úkonu úmysel kona
júceho poznal, prípadne ho mal poznať. Na rozdiel od jednostranného právneho úkonu 
je pritom pre výklad zmlúv rozhodujúcim spoločný úmysel strán (t. j. nie vôľa každej 
strany zvlášť).

Správne teda konštatuje Beran,249 že „jazykový, logický a  systematický výklad 
není východiskem pro výklad právního jednání – jednak proto, že právní jednání ne-
musí být vždy vyjádřeno jen slovy, a zároveň také proto, že pro výklad není důležitý 
projev vůle jednajícího, nýbrž jeho „úmysl“. Jestliže je úmysl jednajícího – tedy cíl, ke 
kterému toto jednání podle úmyslu jednajícího směřuje – základním kritériem výkla-
du, potom to musí znamenat, že pro výklad právních jednání je východiskem teleolo-
gický výklad.“

Česká právna úprava tak zavádza jednotné pravidlá a interpretačný postup pre všet
ky druhy právnych úkonov, bez ohľadu na to, či sú výslovné alebo nie. Práve s ohľadom 
na uvedené sa kladie dôraz primárne na vôľu konajúceho (a známu adresátovi), a až 
sekundárne na vyjadrenie (prejav) vôle, ktoré sa objektivizuje v prípade, keď vôľu nie 
je možné zistiť, resp. keď ju adresár nepoznal a nemal poznať. Napriek zjednodušeniu 
výkladových pravidiel však uvedený záver nie je taký jednoduchý a priamočiary. Be
ran, odkazujúci na Ronovskú a Havla, totiž pokračuje v rozdieloch medzi jednotlivými 
právnymi úkonmi a  ich výkladom: „Povaha, resp. druh právního jednání totiž může 
hrát roli jak pro pořadí interpretačních metod, tak také pro jejich význam. Kateřina Ro-
novská a Bohumil Havel správně zdůrazňují odlišnost zakladatelských právních jednání, 
která mají vždy písemnou formu a ze své podstaty působí nejen vůči účastníkům zakla-
datelského právního jednání, nýbrž vůči všem, kteří by potenciálně k takovému jednání 
mohli přistoupit. Zakladatelské právní jednání se tak mnohem spíše než ‚pouhé‘ smlouvě 
podobá právnímu předpisu. Proto lze také přisvědčit jejich názoru, že ‚objektivizující 
výklad‘ (t. j. výklad analogický výkladu právního předpisu, pozn. K. B.) je představitel-
ný především u statutárních ujednání obsažených v zakladatelských právních jednáních 
zejména kapitálových obchodních společností, která tvoří jakousi jejich ‚ústavu‘ se znač-
nými ‚vnějšími efekty‘. Jsou to v  zásadě ujednání, která zpravidla kogentně požaduje  

248 LAVICKÝ, P. a kol. Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1 − 654). Praha : C. H. Beck, 2014, 
s. 1994. ISBN 9788074005299.

249 BERAN, K. Výklad právních jednání a  interpretace soukromoprávních předpisů: co mají 
společného, čím se liší a jaký to má význam? In Acta Universitatis Carolinae – Iuridica. 2019, 
s. 128. ISSN 03230619.



ŠPECIFIKÁ INTERPRETÁCIE ZÁVETU

143

zákon a která zároveň mají vliv na postavení korporace jako samostatné osoby v práv-
ním smyslu.“250

Následne pokračuje: „Naopak v  případě právního jednání, které zakládá běžný 
závazek mezi stranami (t. j. například ona zmiňovaná smlouva o přepravě), bude vý-
znamnější historický (nebo v souladu s Melzerovou terminologii ‚subjektivně teologický´) 
výklad, který se bude ptát po tom, čeho chtěly strany dosáhnout.“251

Beran tak de facto konštatuje, že česká právna úprava neberie do úvahy rozdiely 
medzi právnymi úkonmi, avšak doktrína má za to, že tento rozdiel nie je primárne 
rozdielom medzi slovným a  iným vyjadrením právneho úkonu, ale skôr by deliaca 
čiara mala brať do úvahy podstatu, druh, resp. funkciu právneho úkonu – a preto naj
mä tzv. „zakladateľské právne úkony“ by sa mali primárne vykladať tak ako zákon, t. j. 
jazykovo: „V případě zakladatelského právního jednání můžeme vycházet vždy prvotně 
z písemného projevu vůle, zatímco v případě běžného právního jednání budeme spíše než 
z textu vycházet z úmyslu, jaký právní účinek tím či oním (nonverbálním) projevem měl 
být dosažen. Z toho důvodu je vhodné odlišovat metody výkladu, tj. zejména pořadí in-
terpretačních metod nejen mezi právními předpisy na straně jedné a právním jednáním 
na straně opačné, nýbrž i uvnitř kategorie právního jednání v případě, že půjde o právní 
jednání, které se svým charakterem spíše podobá obecnému právnímu předpisu než práv-
nímu jednání mezi individuálně určenými osobami, typicky smlouvě.“252

Je však možné v doktríne alebo aj legislatíve presne naformulovať deliace kritériá 
pre úkon, ktorý má byť vykladaný ako zákon, t. j. objektívnym recentným teleologic
kým výkladom, a úkon, ktorý má byť vykladaný subjektívnym historickým výkladom? 
Na prvý pohľad by tým kritériom mohla byť adres(ova)nosť úkonu v tom zmysle, či 
ide o úkon, ktorý nie je adresovaný konkrétnemu okruhu adresátov, ktorí do právneho 
stavu vytvoreného právnym úkonom môžu vstúpiť až neskôr, alebo naopak o úkon, 
ktorý má konkrétneho adresáta, a  tento bol adresátom úkonu už v  čase jeho reali
zácie. I v situácii „zakladateľských dokumentov“ však potom narážame na možnosť 
dvojakého spôsobu výkladu podľa toho, či účastníci právneho vzťahu boli pôvodnými 
adresátmi alebo stranami právneho úkonu, alebo sa účastníkmi právneho vzťahu stali 
až dodatočne. Taký istý cieľ, aký by sa dosiahol kritériom adres(ova)nosti úkonu, však 
môže rovnako, alebo i lepšie, plniť aj požiadavka „poznania vôle konajúceho“, ktorá sa 
môže očakávať u pôvodných adresátov, ale oslabuje sa u neskorších účastníkov právne
ho vzťahu, vstupujúcich do pozície „adresáta“ až neskôr. V takom prípade sa totiž tiež 
opúšťa historický subjektívny výkladový cieľ a nastupuje recentný objektívny teleolo
gický výkladový cieľ. Posudzovanie možnosti poznať vôľu konajúceho je však nepo
chybne individualizovanou podmienkou, ktorá sa v prípade sporného výkladu práv
neho úkonu musí skúmať osobitne. V prípade zákonov, resp. interpretácie právnych 

250 Tamže, odkazuje na dielo RONOVSKÁ, K., HAVEL, B. Povaha a pravidla výkladu (nejen) 
zakladatelských právních jednání soukromých korporací. In Právní rozhledy. 2016, roč. 24, 
č. 18, s. 611. ISSN 12106410.

251 BERAN, K. Výklad právních jednání a  interpretace soukromoprávních předpisů: co mají 
společného, čím se liší a jaký to má význam? In Acta Universitatis Carolinae – Iuridica. 2019, 
s. 129. ISSN 03230619.

252 Tamže.
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predpisov, sa pritom všeobecne presadil názor, že vôľa a jej poznanie nie je rozhodujú
ce, a to osobitne aj preto, že ide zväčša o akty, ktoré nemajú konkrétneho adresáta, kto
rý by mal povinnosť poznať vôľu normotvorcu. V prípade právnych úkonov, naopak, 
aj s ohľadom na ústavné princípy výkladu právnych úkonov, najmä na autonómiu vôle 
a zmluvnú slobodu, treba primárne uprednostniť historický subjektívny výklad, a to 
všade tam, kde je rekonštruovateľná pôvodná vôľa, kde prejav vôle nie je s tvrdenou 
voľou v priamom rozpore, a kde dobromyseľnosť adresáta nevyžaduje iný postup. Až 
v takých situáciách môže nastať odklon od subjektívneho historického výkladového 
cieľa. Objektivizácia výkladu právneho úkonu smerom k recentnému objektívnemu 
teleologickému výkladu by teda mala nasledovať až tam, kde vôľa konajúceho nie je 
známa, resp. kde vôľu konajúceho nemá povinnosť adresát poznať, ako na to český zá
konodarca myslel v ustanovení „byl-li takový úmysl druhé straně znám, anebo musela-li 
o něm vědět“ – i keď stricto sensu „adresátom“ nemusí byť „strana“, a tiež môže ísť aj 
o „neadresované“ právne úkony. Práve poznanie úmyslu, resp. vôle, je tak zrejme tým 
kritériom, na ktorom sa v českej právnej úprave „láme“ subjektívny historický výklad 
v prospech recentného objektívneho výkladu.

Záver: interpretácia závetu medzi interpretáciou zákona  
a interpretáciou právneho úkonu

Na záver nášho zamyslenia nad možnosťami interpretácie právneho úkonu pri
chádzame k aplikácii našich zistení na interpretáciu jednostranného neadresovaného 
právneho úkonu mortis causa, akým je v  podmienkach Slovenskej republiky závet. 
Závet vykazuje viaceré uvedené špecifiká, pričom ďalším špecifikom sú aj vysoké ná
roky na formálnosť jeho vyjadrenia. Preto je zásadne výslovným, slovne vyjadreným 
právnym úkonom, pričom nemá v čase vykonania tohto úkonu priamych adresátov. 
Závetní dedičia nemusia mať o jeho existencii, obsahu či o subjektívnej vôli poručiteľa 
žiadne bližšie informácie.

Uvedené skutočnosti hrajú rolu v zmysle slovenskej právnej úpravy v tom, že in
terpretácia závetu bude zásadne podliehať pravidlám interpretácie obsiahnutým v § 35 
ods. 2 Občianskeho zákonníka: „Právne úkony vyjadrené slovami treba vykladať nielen 
podľa ich jazykového vyjadrenia, ale najmä tiež podľa vôle toho, kto právny úkon urobil, 
ak táto vôľa nie je v rozpore s jazykovým prejavom.“

Ako sme už skôr uviedli, interpretačný návod slovne vyjadrených právnych úko
nov podľa platnej právnej úpravy v § 35 ods. 2 by mal mať nasledujúcu postupnosť:

1. jazykový výklad použitého slovného/vetného vyjadrenia prejavu vôle,
2. v  prípade nejasnosti jazykového výkladu prihliadnutie na cieľ rekonštrukcie 

subjektívnej historickej vôle,
3. v prípade rozporu subjektívnej historickej vôle s jazykovým vyjadrením návrat 

k jazykovému výkladu,
4. v  prípade pretrvávajúcej nejasnosti použitie iných interpretačných metód 

s cieľom zohľadniť princíp zachovania platnosti právneho úkonu.
Špecifikom pri výklade závetu pritom môže byť práve otázka zisťovania subjektív

nej historickej vôle nežijúceho poručiteľa. Platí však tiež už skôr vyslovené upozor
nenie, že vôľu poručiteľa nemožno dodatočne dopĺňať a meniť. Ak by sa však i vôľa 
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zistila, ale nebola prejavená v slovnom vyjadrení závetu, tiež na ňu nebude možné pri
hliadať, ako to konštatuje aj uznesenie Najvyššieho súdu ČR, sp. zn. 21Cdo 372/2001: 
„Závet je neplatný pre neurčitosť vo vymedzení okruhu povolaných dedičov len vtedy, 
ak nie je ani výkladom právneho úkonu možné vyvodiť, kto sa má stať dedičom po-
ručiteľa. Obsah závetu možno vykladať za použitia zákonom určených interpretačných 
pravidiel, nie však nahradzovať alebo doplňovať vôľu, ktorú poručiteľ pri zriadení závetu 
nemal, alebo ktorú síce mal, ale ju neprejavil.“ Vôľa teda musí byť prejavená, zároveň 
však slúži iba na lepšiu interpretáciu nejasného slovného vyjadrenia. Vôle sa nemožno 
dovolávať proti slovám závetu, ak sú navzájom nezlučiteľné – či už pri dobovom alebo 
aktualizovanom význame slov. Subjektívny výkladový cieľ v takom prípade ustupuje 
objektivizovanému výkladu podľa pravidla „štandardného adresáta“. Tým sa výklad 
výslovných právnych úkonov vrátane závetu približuje výkladu právnych noriem. 
I keď sa teda formálne kladie dôraz na vôľu (subjektívny historický výkladový cieľ), 
tá je iba korektívom a pomocným zdrojom interpretácie prejavu vôle. Ide však o zdroj 
priznaný a štandardný, na rozdiel od interpretácie právnych predpisov, pri ktorých sa 
historický výklad považuje za „nadštandardný“. Vyplýva to i z ďalšieho podstatného 
principiálneho a  hodnotového východiska dnešného súkromného práva – rešpektu 
k osobe a jej autonómii. Konečným rozhodným kritériom výkladu všetkých právnych 
úkonov sú totiž ústavné princípy výkladu – a to sú najmä autonómia vôle a princíp 
uprednostnenia platnosti pred neplatnosťou právneho úkonu. Beneficientom týchto 
princípov je pritom zásadne fyzická alebo právnická osoba, a nie štát vo svojej mocen
skej pozícii zákonodarcu. Pre zákonodarcu a právne predpisy aj preto platia striktnej
šie a odlišné výkladové maximy.

Použitá literatúra a iné zdroje:

1. ŠTEVČEK, M., DULAK, A., BAJÁNKOVÁ, J., FEČÍK, M., SEDLAČKO, F., TO
MAŠOVIČ, M. a kol. Občiansky zákonník II. 451 – 880. 2. vyd. Praha : C. H. Beck, 
2019. ISBN 9788074007705.

2. BERAN, K. Výklad právních jednání a interpretace soukromoprávních předpisů: 
co mají společného, čím se liší a jaký to má význam? In Acta Universitatis Carolinae 
– Iuridica. 2019. ISSN 03230619.

3. HROCH, J., KONEČNÁ, M., HLOUCH, L. Proměny hermeneutického myšlení. 
Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2010. ISBN 97880
73252311.

4. LAVICKÝ, P. a kol. Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1 − 654). Praha : C. H. Beck, 
2014. ISBN 9788074005299.

5. MELZER, F. Metodologie nalézání práva : Úvod do právní argumentace. 2. vyd. Pra
ha : C. H. Beck, 2011. ISBN: 9788074003820.

6. ŠTEVČEK, M., DULAK, A., BAJÁNKOVÁ, J., FEČÍK, M., SEDLAČKO, F., TO
MAŠOVIČ, M. a kol. Občiansky zákonník I. § 1 ‒ 450. Komentár. 2. vyd. Praha :  
C. H. Beck, 2019. ISBN 9788074007705.

7. MRVA, M., TURČAN, M. Interpretácia a argumentácia v práve. Bratislava : Wol
ters Kluwer, 2016. ISBN 9788081683909.



146

8. RONOVSKÁ, K., HAVEL, B. Povaha a pravidla výkladu (nejen) zakladatelských 
právních jednání soukromých korporací. In Právní rozhledy. 2016, roč. 24, č. 18. 
ISSN 12106410.

9. SÁNCHEZ HIDALGO, A. J. Epistemología y metodología jurídica. Valencia : Tirant 
Lo Blanch, 2019. ISBN 9788413132914

10. SOUSEDÍK, S., BETTI, E. Úvod do rekonstruktivní hermeneutiky. Praha : Triton, 
2008, s. 11. ISBN 97880 73872397

11. ŠTEVČEK, M., FICOVÁ, S., BARICOVÁ, J., MESIARKINOVÁ, S., BAJÁNKOVÁ, 
J., TOMAŠOVIČ, M. Civilný sporový poriadok. Praha : C. H. Beck, 2016. ISBN 978
8074006296.

12. WINTR, J. Metody a zásady interpretace práva. 2. vyd. Praha : Auditorium, 2019, 
ISBN 9788087284759.

13. ŽÁK KRZYŽANKOVÁ, K. Právní interpretace – mezi vysvětlováním a rozuměním. 
Praha : Wolters Kluwer, 2019. ISBN 9788075984043.
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Abstrakt: Čiastočná neplatnosť závetu sa s ohľadom na existujúcu – pomerne bohatú 
– judikatúru môže zdať jednoduchou, ba až banálnou právnou téma. Je to však skutoč
ne tak? Stačí judikatúrou prijatý záver, že aj pri závete je možné uvažovať o čiastočnej 
neplatnosti právneho úkonu, alebo ide o zložitejšiu otázku? Prax jednoznačne smeruje 
k paušalizovaniu rozhodovacej činnosti, čo však nie je v súlade s princípom spravodli
vosti, ktorý ešte stále ovláda slovenské civilné právo.
Kľúčové slová: právny úkon, závet, neplatnosť, čiastočná neplatnosť, vôľa poručiteľa

Abstract: Partial invalidity of a will may seem like a simple, even trivial, legal topic 
in view of the existing – rather rich number of judicial decisions and precedents. 
But is it really so? Is it sufficient to conclude based on previous judicial decisions 
that a partial nullity of a legal act can also be applied in the case of a will, or is this 
a  more complex issue? The practice clearly tends to generalize decisionmaking, 
which, however, is not in line with the principle of fairness that still dominates 
Slovak civil law.
Key words: legal act, will, nulity, partial nulity, testator’s will

Úvod

Príspevok je orientovaný kazuisticky. Vychádza totiž z konkrétneho prípadu253 
praxe, ktorá nás (teoretikov) opakovane presviedča, že ak si myslíme, že niektoré 
odpovede pri výklade zákonov sú už jasné, mýlime sa. Pritom ide o zaujímavú otáz
ku, prelínajúcu sa ustanoveniami Občianskeho zákonníka o výklade právnych úko
nov (§ 35), o neplatnosti a čiastočnej neplatnosti právneho úkonu (§ 41), o obsahu 
závetu (§ 477) a  z  pohľadu súdu tiež o  ustanovení o  neopomenuteľnom dedičovi 
(§ 479). Problémom tejto kauzy nebol skutkový stav, ako to často v praxi býva. Ten 
bol, naopak, jednoznačne preukázaný a nesporný. Šlo „len“ o problém aplikácie prá
va, resp. už citovaných zákonných ustanovení. Možno na margo a ako zaujímavosť 
treba uviesť, že toto dedičské konanie – napriek enormnej snahe poručiteľa zabrániť 
akýmkoľvek sporom medzi dedičmi podrobným rozdelením majetku už za svojho 
života v závete – trvalo viac než 24 rokov. Trikrát rozhodol ústavný súd SR o prie
ťahoch a priznal sťažovateľovi (dvakrát dcére, raz synovi) finančné zadosťučinenie. 
Paradoxne však – pre dcéru poručiteľa sú to takmer jediné prostriedky získané v sú
vislosti s dedičstvom po otcovi, ktorý zo všetkého najviac túžil po tom, aby svojím 
spravodlivým rozdelením majetku ešte za svojho života ochránil deti pred dedičský
mi spormi.

253 Spis Okresného súdu Trenčín, sp. zn. 18D/6174/1993.
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1. Skutkový stav

Podstatou danej kauzy bola otázka čiastočnej alebo úplnej neplatnosti závetu, 
ktorý vyhotovil poručiteľ a  ktorým mal záujem čo najspravodlivejším spôsobom 
rozdeliť majetok medzi svoje dve deti a manželku ako dedičov. Na úvod závetu vý
slovne napísal, že ho vyhotovuje taký podrobný preto, aby sa jeho deti nemuseli 
sporiť o dedičstvo, ako sa to stalo jemu a jeho štyrom súrodencom po smrti rodičov. 
Do závetu dokonca zahrnul delenie budúcich plodov zo záhradky, ktorá by mala 
patriť do dedičskej podstaty, čo uvádzam ako dôkaz, že poručiteľov úmysel, verba
lizovaný v úvode závetu, bol skutočne vážny a jednoznačný. Išlo o holografný závet, 
pozostávajúci z dvoch listín z rozdielnych dní, dokonca vyhotovených s odstupom 
niekoľkých mesiacov. Podľa obsahu listín bolo zjavné, že pri písaní prvej z nich po
ručiteľ neuviedol celý majetok, ktorý chcel medzi svojich potomkov rozdeliť, a teda, 
keď prišiel na nový majetok, doteraz v závete neuvedený (v prvej listine), tak vyho
tovil druhý závet, ktorý však pôvodný závet nerušil, pretože mohli popri sebe obstáť. 
Závety a ich text sa, pokiaľ ide o majetok a dedičov, neprekrývali. Každý z nich totiž 
uvádzal iný majetok, ktorý si mali deti a manželka podľa neho rozdeliť tak, aby do
kopy naplnili v úvode prvej listiny explicitne prejavenú vôľu poručiteľa „určiť ešte za 
života, čo ktorý z dedičov dostane po smrti poručiteľa, aby medzi nimi v dedičskom 
konaní nevznikol ani potenciálny konflikt“. Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že 
problematickosť prípadu spočívala v existencii dvoch listín, ktoré závet obsahoval. 
Avšak toto sporné nebolo, zákon nevylučuje, že bude popri sebe existovať viacero zá
vetov, ak môžu obstáť a navzájom sa nerušia. Dokonca môže byť za určitých podmie
nok platný závet vyhotovený na viacerých listinách, ktoré nie sú ani navzájom spo
jené254. Ďalšia potenciálne sporná otázka sa týkala skutočnosti, že poručiteľ v závete 
povolal dediť aj svoju manželku (medzi ňu a dve deti delil majetok), avšak väčšina 
majetku, ktorý v závete spomínal, bola v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, 
čo úplne opomenul. Rovnako mu zrejme nebol známy ani fakt, že v rámci konania 
o dedičstve pozostalá manželka nadobudne podiel na majetku z titulu vyporiadania 
bezpodielového spoluvlastníctva. Do závetu ju zahrnul rovnako ako deti, ako keby 
jej nárok na podiel z majetku v bezpodielovom spoluvlastníctve neexistoval. Keďže 
sa aj s touto otázkou už judikatúra čiastočne vysporiadala 255, ani táto otázka nespô
sobila spor v dedičskom konaní a podarilo sa vyporiadať bezpodielové spoluvlast
níctvo medzi pozostalou manželkou a dedičmi dohodou vo forme uznesenia, proti 
ktorému sa nikto z účastníkov neodvolal. Pozostalá manželka tak nadobudla podiely 
v ½ na nehnuteľnosti, ktorá patrila do bezpodielového spoluvlastníctva manželov 

254 Rozhodnutie publikované v Zbierke stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov SR pod 
číslom R 33/2014: Skutočnosť, že listina obsahujúca závet pozostáva z viacerých listov, ktoré 
nie sú spojené, nezakladá bez ďalšieho neplatnosť závetu. Záver o platnosti takéhoto závetu 
je ale opodstatnený, len ak sú vylúčené pochybnosti o  pravosti, pravdivosti a  nadväznosti 
jednotlivých listov závetu.

255 Rozhodnutie publikované v Zbierke stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov SR pod 
číslom R 43/1986: Závet nie je neplatný, aj keď v nej zostavovateľ bez súhlasu svojho manžela 
rozhodoval o majetku, ktorý bol v ich bezpodielovom spoluvlastníctve.
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(chata s pozemkom) a podľa ustanovení o prechode nájmu bytu256 na ňu (v rozpore 
s vôľou poručiteľa vyjadrenou v závete) prešlo zo zákona právo užívania a členský 
podiel k družstevnému bytu, v ktorom s poručiteľom bývali. Byt mal podľa závetu 
pripadnúť dcére poručiteľa, aby sa tým vyvážila skutočnosť, že synovi pripadne chata 
s pozemkom. Závet okrem týchto dvoch výrazných majetkových hodnôt prejednával 
aj iné majetkové hodnoty, avšak s omnoho nižšou cenou. Po vyporiadaní bezpodie
lového spoluvlastníctva poručiteľa a jeho pozostalej manželky a po aplikácii zákon
ných ustanovení o prechode nájmu družstevného bytu a členského podielu zostali 
v dedičskej podstate z vecí uvedených v závete len ½ chaty s pozemkom (ktorú podľa 
vôle poručiteľa mal dostať syn) a hnuteľné veci menšej hodnoty. 

Z vôle, ktorú poručiteľ jednoznačne vyjadril v závete – rozdeliť medzi manželku 
a deti majetok čo najspravodlivejšie, bolo po vyporiadaní bezpodielového spoluvlast
níctva možné realizovať už len zanedbateľnú časť podľa jej pôvodnej hodnoty – ½ 
chaty s pozemkom (celá chata s pozemkom mala pripadnúť synovi poručiteľa) a súbor 
hnuteľných vecí (píla, ovocie zo záhradí, kosačka a pod.). Družstevný byt, ktorý mal 
podľa závetu pripadnúť dcére poručiteľa, aby sa tým vyvážila skutočnosť, že syn do
stane chatu s pozemkom približne rovnakej hodnoty, prešiel zo zákona na manželku 
poručiteľa. Počas dedičského konania ho potom v rámci privatizácie bytového fondu 
manželka odkúpila do vlastníctva, takže sa stala jeho výlučnou vlastníčkou a v čase, 
keď súd prejednával jej pozbavenie spôsobilosti na právne úkony z dôvodu duševnej 
poruchy (a už boli hotové dva znalecké posudky psychiatrov, ktoré túto poruchu po
tvrdzovali, ale ešte nebol ani vynesený rozsudok) ju syn odviedol k notárovi a dal jej 
podpísať darovaciu zmluvu, ktorou byt nadobudol do svojho výlučného vlastníctva. 
V tom čase ešte prebiehalo dedičské konanie po poručiteľovi, ktorý zhotovil v úvode 
spomínaný závet. Keď došlo k rozhodnutiu o vysporiadaní dedičstva po poručiteľovi, 
bola skutková situácia taká, že syn poručiteľa bol výlučným vlastníkom bytu, ktorý mal 
podľa závetu pripadnúť jeho sestre – dcére poručiteľa. Manželka poručiteľa zomrela 
a po nej sa viedlo dedičské konanie, ktoré sa však nemohlo skončiť, pretože mala dediť 
po svojom manželovi, a teda sa čakalo, aký majetok jej z dedičstva pripadne, resp. či 
nevznikne dlh, ktorý by sa mal z jej dedičstva vyplatiť. Dcéra poručiteľa nemala žiadnu 
majetkovú hodnotu, o ktorej pojednával závet.

2. Meritórne rozhodnutie v konaní o dedičstve

Notárka poverená konať o dedičstve po poručiteľovi pri meritórnom rozhodovaní 
zohľadnila iba tú časť závetu, ktorá sa týkala majetku, ktorý v dedičskej podstate jediný 
zostal – takže prikázala ½ chaty s pozemkom do vlastníctva syna poručiteľa. Ako už 
bolo skôr uvedené, ten mal v tom čase už vo svojom vlastníctve byt, ktorý mal podľa 
vôle poručiteľa pripadnúť dcére. Druhá polovica chaty s pozemkom sa prejednávala 
v dedičskom konaní po manželke poručiteľa.

Pri rozhodovaní notárka posúdila závet ako čiastočne neplatný pokiaľ ide o maje
tok, s ktorým poručiteľ nemohol disponovať – a to podiel v bytovom družstve viažuci 
sa k bytu v spoločnom nájme poručiteľa a jeho manželky a tiež podiel v ½ na chate 

256 Ustanovenie § 707 ods. 2 Občianskeho zákonníka.
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s pozemkom, ktorý pripadol v rámci vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva 
manželke. Zvyšok závetu bol podľa jej názoru platný, a to napriek jednoznačne preja
venej vôli poručiteľa obsiahnutej hneď v úvodnej časti závetu – rozdeliť majetok tak, 
aby sa každému dedičovi dostal spravodlivý diel a  nevznikali medzi nimi dedičské 
spory.

Aplikáciou iba tejto jedinej časti závetu vznikla extrémne nespravodlivá situácia, 
keď syn poručiteľa už bol vlastníkom bytu, ktorý podľa dedičstva mala nadobudnúť 
jeho sestra, a tiež vlastníkom ½ chaty s pozemkom, ktorý nadobudol zo závetu. Jeho 
sestra po otcovi nenadobudla v podstate nič a po matke (manželke poručiteľa) ¼ chaty 
s pozemkom. Druhú ¼ nadobudol jej brat, syn poručiteľa. Majetok, ktorý sa mal podľa 
závetu rozdeliť medzi deti strikne v pomere 1 : 1, tak nadobudli v pomere 7 : 1. 

3. Odvolanie

Pokiaľ ide o  dôvody podania odvolania, bol namietaný rozpor s  ustanoveniami 
Občianskeho zákonníka s celým zmyslom a účelom inštitútu závetného dedenia a naj
mä pre nesprávnu (len čiastočnú) aplikáciu vyhotovených závetov v časti určenia po
dielov, ktorá bola v priamom rozpore s vôľou poručiteľa, vyjadrenou v oboch listinách. 
Väčšia časť dedičstva, ktoré poručiteľ pred 30 rokmi prerozdelil závetmi už v dedičskej 
podstate, ku dňu rozhodnutia nebola, resp. v nej nebola nikdy (BSM, podiel v bytovom 
družstve).

Odvolateľ namietal, že súd 1. inštancie pochybil, keď v uznesení zohľadnil čiastoč
né použitie závetov v časti, týkajúcej sa dedičských podielov/vecí odkázaných jednot
livým dedičom. Súdny komisár pri vysporiadavaní dedičstva rozhodol tak, že zobral 
do úvahy obidva závety napísané poručiteľom, ale len v častiach, ktoré sa týkajú dediča 
syna, lebo len tie existovali ku dňu vydania rozhodnutia o skončení dedičského kona
nia. V častiach, ktoré podľa závetov odkazovali podiely/veci dcére poručiteľa, na záve
ty vôbec neprihliadol. Pritom sama notárka na dedičskom pojednávaní skonštatovala, 
že poručiteľ obidvomi závetmi vyjadril absolútnu vôľu predísť sporom v rodine a vy
sporiadať dedičstvo medzi oboma deťmi a manželkou tak spravodlivo, aby k žiadnym 
sporom nedochádzalo.

Takouto čiastočnou aplikáciou závetu súd v podstate právny úkon poručiteľa (snažia
ci sa medzi deti a manželku spravodlivo rozdeliť majetok) úplne negoval. Poručiteľ jed
noznačne vyjadril vôľu, aby jedno dieťa dostalo jednu nehnuteľnosť, druhé dieťa druhú 
nehnuteľnosť. Skutkový stav bol po vydaní rozhodnutia diametrálne odlišný, ako už bolo 
skôr uvedené. Napadnuté rozhodnutie súdneho komisára nebolo ani riadne odôvodne
né, pretože sa v ňom súd nevyporiadal so základnými argumentmi namietanými po
čas konania odvolateľkou. Podľa už konštantnej judikatúry257 má právo na spravodlivý 
proces svoj odraz aj v presvedčivosti odôvodnenia súdneho rozhodnutia: To, že právo 
na riadne odôvodnenie súdneho rozhodnutia patrí medzi základné zásady spravodlivé-
ho súdneho procesu, jednoznačne vyplýva z ustálenej judikatúry ESĽP. Judikatúra tohto 
súdu nevyžaduje, aby na každý argument strany, aj na taký, ktorý je pre rozhodnutie bez-
významný, bola daná odpoveď v odôvodnení rozhodnutia. Ak však ide o argument, ktorý 

257 Rozhodnutie Najvyššieho súdu SR, sp. zn. 5 Cdo 211/2010.
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je pre rozhodnutie rozhodujúci, vyžaduje sa špecifická odpoveď práve na tento argument 
(Ruiz Torija c. Španielsko z 9. decembra 1994, séria A, č. 303-A, s.12, § 29, Hiro Balani  
c. Španielsko z 9. decembra 1994, séria A, č. 303-B, Georgiadis c. Grécko z 29. mája 1997, 
Higgins c. Francúzsko z 19. februára 1998). Rovnako sa Ústavný súd Slovenskej republiky 
vyjadril k povinnosti súdov riadne odôvodniť svoje rozhodnutie v náleze III. ÚS 119/03-30.  
Ústavný súd už vyslovil, že súčasťou obsahu základného práva na spravodlivý proces je aj 
právo účastníka konania na také odôvodnenie súdneho rozhodnutia, ktoré jasne a zrozu-
miteľne dáva odpovede na všetky právne a skutkovo relevantné otázky súvisiace s pred-
metom súdnej ochrany, t. j. s  uplatnením nárokov a  obranou proti takému uplatneniu  
(IV. ÚS 115/03). Podľa ustanovenia § 157 ods. 2 O. s. p. v odôvodnení rozsudku súd uvedie, 
čoho sa navrhovateľ (žalobca) domáhal a z akých dôvodov, ako sa vo veci vyjadril odporca 
(žalovaný), prípadne iný účastník konania, stručne, jasne a výstižne vysvetlí, ktoré skutoč-
nosti považuje za preukázané a ktoré nie, z ktorých dôkazov vychádzal a akými úvahami 
sa pri hodnotení dôkazov riadil, prečo nevykonal ďalšie navrhnuté dôkazy a ako vec právne 
posúdil. Súd dbá, aby odôvodnenie rozsudku bolo presvedčivé.

Odvolateľ ďalej poukázal na to, že súd mal za preukázané, že v časti bytu a v časti 
nevysporiadaného majetku v BSM boli závety neplatné. Následne sa z hľadiska práva 
bolo potrebné venovať otázke, či tieto časti závetu možno alebo nemožno oddeliť od 
jeho zvyšku (§ 41 OZ), a podľa jeho názoru to možné nebolo. Minimálne nebolo mož
né tieto ustanovenia oddeliť od ostatných ustanovení závetu, ktoré sa rovnako venujú 
určeniu podielov/vecí, ktoré z dedičstva majú pripadnúť do vlastníctva jednotlivých 
závetom povolaných dedičov.

Argumentácia bola založená na tom, že podstatnou náležitosťou závetu je určenie 
dedičov (§ 477). Pravidelnou náležitosťou závetu je určenie podielov alebo vecí, ktoré 
jednotlivým dedičom pripadnú. Inak platí, že sú ich podiely rovnaké. Závety boli teda 
určite platné v časti podstatných náležitostí – z hľadiska formy i obsahu. Obidva ob
sahovali dátum, podpis, určenie dedičov. Závety povolali dediť troch dedičov – man
želku, syna a dcéru. Ohľadne podielov poručiteľ vyjadril vôľu, aby spravodlivo dostali 
rovnakú hodnotu (a nevznikli medzi nimi dedičské spory).

Avšak v časti týkajúcej sa pravidelnej náležitosti (určenie vecí, ktoré majú pripad
núť dedičom) majú byť oba závety neplatné. Akýkoľvek iný výklad zákona diskriminu
je niektoré subjekty dedičského konania. Tým sa porušuje zásada rovnosti zakotvená 
v § 2 ods. 1 Občianskeho zákonníka. Neplatnosť časti závetu týkajúcu sa rozdelenia 
vecí medzi dedičov musí súd posudzovať spravodlivo rovnako pre všetkých dedičov. 
Ak neobstojí pre neplatnosť z nejakého zákonného dôvodu časť rozdelenia vecí, tý
kajúca sa jedného dediča, musí sa neplatnosť tejto pravidelnej náležitosti vzťahovať 
na celé rozdelenie vecí medzi dedičov. Iný výklad je porušením práva dediť majetok 
a porušením práva na rovnaké zaobchádzanie. Dedička – dcéra poručiteľa – nijako ne
prispela k tomu, že neplatnosť právneho úkonu vznikla (že byt bol do závetu zahrnutý, 
hoci išlo o družstevný podiel v bytovom družstve, a nie byt a ten sa riadil iným práv
nym režimom). Nijako tiež neprispela k tomu, že po odkúpení bytu manželkou poru
čiteľa ho na seba dal prepísať druhý dedič – syn poručiteľa. Napriek tomu je napadnu
tým uznesením diskriminovaná v práve dediť majetok, keď jej podiel na majetku po 
otcovi je omnoho menší, než podiel druhého dediča. A to napriek výslovnému želaniu 
poručiteľa, aby obe deti dedili spravodlivo približne rovnaký podiel na majetku.
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Ak teda súd dospel k záveru, že časť závetov, týkajúca sa bytu a ½ chaty s pozem
kom, je neplatná (lebo ich do úvahy pri rozhodovaní o rozdelení dedičstva nevzal), 
potom mal rovnakou neplatnosťou postihnúť celú túto časť závetu. Keďže nešlo o pod
statnú časť právneho úkonu (tým sú len dátum, podpis a určenie dedičov), zostáva 
závet ako právny úkon platný v časti určenia závetných dedičov. Neplatná je len časť, 
týkajúca sa rozdelenia dedených vecí jednotlivým dedičom. Ako pravidelná náležitosť 
závetu sa dá oddeliť od právneho úkonu (podľa § 41 OZ). Oddelí sa však ako celok, 
nielen niektoré jeho vety, ako to urobil súd v napadnutom uznesení. Súd mohol vziať 
do úvahy vôľu poručiteľa ohľadne spravodlivých podielov pre každé z detí alebo posú
diť aj túto oddeliteľnú časť ako neplatnú a postupovať v zmysle § 477 OZ, tak že bude 
platiť premisa vyjadrená v zákone: „Ak nie sú podiely viacerých dedičov v závete určené, 
platí, že podiely sú rovnaké.“

Aplikáciou zákona spôsobom, ako to urobil konajúci súd (keď sa v horizontálnej 
časti právneho úkonu zohľadnili len niektoré časti závetu), došlo k absolútnej defor
mite ustanovení o závetnom dedení i ustanovení o výklade právnych úkonov, o  ich 
neplatnosti, o rovnosti subjektov občianskoprávnych vzťahov, a to bez toho, aby bolo 
takéto nespravodlivé rozhodnutie dôkladne odôvodnené. Takže tiež došlo k porušeniu 
práva na spravodlivý proces. Na základe toho žiadala odvolateľka – dcéra poručiteľa – 
rozhodnutie zrušiť a vrátiť vec na nové prejednanie a rozhodnutie, spolu s vyslovením 
právneho názoru záväzného pre prvoinštančný súd.

4. Rozhodnutie odvolacieho súdu

Odvolací súd napadnuté rozhodnutie potvrdil. Nestotožnil sa s  argumentáciou 
odvolateľky, že (cit.) „čiastočná neplatnosť závetu nie je možná“. Svoje rozhodnutie po
doprel rozhodnutiami iných súdov, ktoré čiastočnú neplatnosť závetu pripúšťajú. Je 
vcelku pravdou, že ich nie je málo258. Avšak všetky sa venujú obsahovo inej otázke 
neplatnosti, ako bola nastolená v rozoberanom prípade. V judikatúre rezonuje otázka 
čiastočnej neplatnosti závetu iba v súvislosti s vyslovením relatívnej neplatnosti (časti) 
závetu, v  ktorej závet odporuje ustanoveniam o  neopomenuteľnom dedičovi a  jeho 
zákonnom podiele. Pritom treba spomenúť, že čiastočná neplatnosť pre nerešpekto
vanie práv neopomenuteľného dediča sama osebe v  judikatúre súdov nespôsobuje 
problémy. Súdmi riešené otázky sa týkali skôr povinnosti odôvodniť právny záujem na 
určovacej žalobe259 alebo otázky, do akej miery môžu dva závety popri sebe obstáť260. 
Žiadne z rozhodnutí sa nevenovalo podobnej otázke – či môže obstáť len čiastočné 
použitie ustanovení závetu o tom, čo ktorému dedičovi pripadne, keď prevažná väčši
na vôle poručiteľa ohľadne predmetov dedenia bola od začiatku neplatná a poručiteľ 
v závete výslovne vyjadril svoju vôľu rozdeliť medzi dedičov majetok pre prípad svojej 

258 Napríklad Krajský súd Nitra, sp. zn. 25 Co/167/2015, Krajský súd Trenčín, sp. zn.  
4 Co/167/2012, Krajský súd Trenčín, sp. zn. 5Co/245/2016, Krajský súd Trnava, sp. zn. 
10 Co/11/2020, Krajský súd Prešov, sp. zn. 10 Co/18/2017, Krajský súd Prešov, sp. zn.  
5 Co/71/2008 a pod.

259 Občianskoprávne kolégium NS SR, sp. zn. 6 Cdo/111/2017.
260 Krajský súd Trenčín, sp. zn. 4 Co/167/2012.
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smrti, tak aby to bolo čo najspravodlivejšie. Táto vôľa poručiteľa nebola rešpektovaná 
a výsledkom aplikácie práva spôsobom, ako to urobili súdy, je nielen zjavná nespra
vodlivosť medzi dvomi dedičmi (súrodencami), z ktorých ani jeden sa „nevyautoval“ 
z dedenia naplnením dôvodov vydedenia, resp. dôvodov dedičskej nespôsobilosti, ale 
aj následok odporujúci výslovne vyjadrenej vôli poručiteľa, ktorá mala byť priorizova
ná v uvedenom dedičskom konaní.

Žiadny právny úkon nemožno chápať v  jeho jednotlivých vetách oddelene od 
ostat ných viet. Ustanovenie § 35 Občianskeho zákonníka ponúka výkladové pravidlá, 
ktoré sa v plnom rozsahu vzťahujú tiež na závet ako jednostranný právny úkon:

Právne úkony vyjadrené slovami treba vykladať nielen podľa ich jazykového vyjadre-
nia, ale najmä tiež podľa vôle toho, kto právny úkon urobil... Pre výklad právnych úkonov 
sa na základe rešpektovania princípu autonómie vôle a princípu spravodlivosti vytvorili 
výkladové pomôcky, z ktorých možno zistiť a priznať ochranu aj takým právnym vzťahom, 
ktorým by formálne priznaná byť nemala.261 Prvým takýmto výkladovým pravidlom je 
pravidlo prednosti prejavu vôle pred jeho jazykovým alebo iným vyjadrením – vychádza 
priamo z § 35 ods. 2 – ide o konkretizáciu princípu autonómie vôle.262 Ďalšími pravidla
mi, ktorými by bolo možné argumentovať v tomto prípade, je pravidlo výkladu v súlade 
s princípom dobrej viery (bona fidei) a zákazom zneužitia práva a pravidlo legitímneho 
očakávania – výklad v súlade s rozumným predpokladom pri bežnom chode vecí.263

Závet (hoci obsiahnutý v dvoch listinách) je jeden právny úkon. Má sa vykladať 
ako celok (pretože ako celok tvorí právny úkon). Ako celok vyjadruje vôľu poručiteľa 
nakladať so svojím majetkom pre prípad smrti. Aplikáciou len niektorých viet závetu 
v dedičskom konaní súd vykonal presne opak toho, čo poručiteľ závetom mienil do
siahnuť. Rozdelil majetok medzi dedičov poručiteľa neproporcionálne, keď dopustil 
stav, že syn sa z  celého rozdeľovaného majetku stal vlastníkom bytu (i keď nie de
dením) a  jednej polovice chaty s pozemkom. Dcéra poručiteľa nezdedila nič okrem 
extrémne nízkeho vyporiadacieho podielu cca 3 000 eur. Druhá polovica chaty s po
zemkom zostala manželke poručiteľa z titulu vyporiadania BSM, po nej znova dedili 
syn a dcéra. Syn mal teda v konečnom dôsledku podiel na chate ¾ a dcéra ¼. A syn má 
aj byt. Je nepopierateľné, že úmysel poručiteľa – jeho vôľa, ktorá ho viedla pri písaní 
závetu dať každému z detí rovnaký podiel –, nebol naplnený. Prispelo k tomu viacero 
faktorov – vady závetu, ktorý urobil bez odbornej pomoci, absurdná dĺžka dedičské
ho konania, pozitivistický prístup konajúcich súdov k výkladu zákonných ustanovení 
o výklade právnych úkonov a čiastočnej neplatnosti. Pritom je v zákone i teórii jed
noznačne ustanovené, že pri výklade právnych úkonov má prednosť vyjadrená vôľa, 
najmä ak je v súlade obsah a jej jazykové vyjadrenie (čo v tomto prípade jednoznačne 
bolo). Poručiteľ vyslovil, aký je jeho cieľ pre prípad smrti (čo najspravodlivejšie rozde
liť majetok medzi svojich dedičov, hlavne deti) preto, aby medzi nimi nevznikol spor, 
ako to bolo pri delení majetku po rodičoch poručiteľa.

261 ŠTEVČEK, M., DULAK, A., BAJÁNKOVÁ, J., FEČÍK, M., SEDLAČKO, F., TOMAŠOVIČ, 
M. a kol. Občiansky zákonník II. § 451 – 880. Komentár. 2. vyd. Praha : C. H. Beck, 2019, 
s. 241.

262 Tamtiež.
263 Tamtiež.
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Túto vôľu mal súd použiť ako základné výkladové pravidlo jednostranného práv
neho úkonu poručiteľa. V  zásade poručiteľ v  závete vyjadril vôľu, aby jeho dedičia 
(najmä deti) dostali z dedičstva rovnaký diel a vysvetlil, ako to treba zabezpečiť – tak 
že napísal, ktoré z detí si aký majetok ponechá (určil konkrétne veci). Súd mal dodržať 
vôľu poručiteľa zabezpečiť deťom rovnaký – spravodlivý podiel na dedičstve – a nie 
parciálne uplatniť jedinú časť závetu, týkajúcu sa určenia vecí, ktoré pripadnú jednotli
vým dedičom, ktorá bola platná. Tým povolal syna ako jediného k závetnému dedeniu 
vo vzťahu k chate (k podielu, ktorý zostal po vyporiadaní BSM s manželkou poruči
teľa), a zvyšok dedičstva, ktorý nebol v závete riešený, rozdelil podľa ustanovení o zá
konnom dedení. Výsledkom je nespravodlivé rozhodnutie odporujúce vôli poručiteľa.

Z hľadiska správnej aplikácie zákona mal súd použiť ustanovenia o čiastočnej ne
platnosti, ktorá v posudzovanom prípade zasiahla „len“ pravidelnú náležitosť závetu 
– určenie vecí, ktoré každý z dedičov zdedí. Túto časť mala však čiastočná neplatnosť 
zasiahnuť ako celok, nie tak, ako to urobil súd – posúdil ako platné jediné ustanovenie, 
ktoré jednému z dedičov priznávalo majetok, a toto pri rozhodovaní zohľadnil pred 
výslovne vyjadrenou vôľou poručiteľa, aby jeho deti dostali rovnaký podiel z dedič
stva. Podľa právnej teórie pri zvažovaní oddeliteľnosti právneho úkonu je potrebné pri-
hliadnuť na vôľu strán a účel, ktorý uzavretím zmluvy (v tomto prípade vyhotovením 
závetu ako jednostranného právneho úkonu – pozn. autora) sledovali. Platný môže byť 
len taký čiastočne neplatný úkon, ktorý aj napriek čiastočnej neplatnosti sleduje účel sle-
dovaný účastníkmi a aj takýto čiastočne neplatný úkon je v súlade s vôľou strán v zmysle 
§ 35 ods. 2 a  3.264 Toto sa nestalo. Práve naopak – súd odkázal na rozsudky, ktoré 
síce vyslovili čiastočnú neplatnosť, ale v skutkovo iných prípadoch, a to pri aplikácii 
ustanovení o zákonnom podiele neopomenuteľného dediča. S týmto teória počíta ako 
s osobitným druhom čiastočnej neplatnosti: Niektoré právne predpisy obsahujú takú 
úpravu, ktorá zmysel § 41 modifikuje. Konkrétne ide o § 267 ods. 3 OBZ alebo § 479265 
OZ. V zmysle týchto ustanovení sa upravujú osobitné pravidlá pre oddeliteľnosť jednot-
livých častí obsahu právnych úkonov.266 Súd v podstate odoprel subjektom právneho 
vzťahu použitie všeobecných ustanovení o čiastočnej neplatnosti a nesprávne vyložil 
a aplikoval vôľu poručiteľa vyjadrenú v závetoch výslovným spôsobom. Výsledkom je 
nespravodlivé rozhodnutie.

Záver

Problém vzniku a existencie takýchto (alebo podobných) káuz tkvie najmä v nedo
statočnej spolupráci jednotlivých súčastí spektra právnických profesií zainteresovaných 
na tvorbe a aplikácii práva. Ak aj teória k nejakej otázke (náhodou) pristupuje jednotne 
(čo je tiež skôr výnimočné), neznamená to, že sa súdna prax s takýmto stanoviskom sto
tožní. Sudcovia často skôr zaznávajú práce teoretikov s odôvodnením „že netušia, čo je 

264 ŠTEVČEK, M., DULAK, A., BAJÁNKOVÁ, J., FEČÍK, M., SEDLAČKO, F., TOMAŠOVIČ, M. 
a kol. Občiansky zákonník II. § 451 – 880. Komentár. 2. vyd. Praha : C. H. Beck, 2019, s. 333.

265 Ustanovenie o neopomenuteľných dedičoch a ich zákonnom podiele.
266 ŠTEVČEK, M., DULAK, A., BAJÁNKOVÁ, J., FEČÍK, M., SEDLAČKO, F., TOMAŠOVIČ, M. 

a kol. Občiansky zákonník II. § 451 – 880. Komentár. 2. vyd. Praha : C. H. Beck, 2019, s. 333.
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prax”. To je aj jeden z dôvodov, pre ktorý sa najobľúbenejšou právnickou literatúrou sta
li komentované znenia zákonov. Ak sa súd stotožní s vysloveným teoretickým záverom, 
je to vtedy, ak je v zhode s názorom súdu a súd hľadá argumenty, ako si ho odôvodniť. 
Niekedy to súdy robia až príliš striktne, hoci na to nie je nijaký podklad267, keďže slo
venský právny poriadok nepozná inštitút autorizovaného právnika/právnikov, ktorých 
názor by bol pre všetkých pri výklade záväzný. Tomuto inštitútu podobné postavenie 
má u nás Veľký senát Najvyššieho súdu a vôbec Najvyšší súd SR, ktorý má v rámci svojej 
právomoci zjednocovať súdnu prax. Avšak najmä v civilných veciach svoju úlohu prí
liš neplní a ak, tak len v individuálnych kauzách (nie v zjednocujúcich stanoviskách), 
ktoré uverejňuje v Zbierke súdnych rozhodnutí a stanovísk, čím sa stávajú ustálenou 
rozhodovacou praxou. Všeobecné zjednocujúce stanoviská ku konkrétnym inštitútom 
veľmi chýbajú, pretože ich použiteľnosť je v zásade dlhodobá a univerzálna. Ako príklad 
stačí spomenúť pre bezpodielové spoluvlastníctvo manželov chronické rozhodnutie 
R 42/1972, s ktorým sa pracuje na Slovensku dodnes, hoci má 50 rokov.

Existencia zjednocujúceho stanoviska by v konečnom dôsledku uľahčila prácu aj 
Najvyššiemu súdu, pretože by navigovala súdy nižšej inštancie, ako postupovať a roz
hodovať (vo všeobecnej rovine), takže by mnohé individuálne kauzy, ktoré dnes musia 
senáty Najvyššieho súdu SR v dovolacom konaní riešiť, ani nevznikli. Odpoveď by bola 
daná vopred, čím by sa preventívne predchádzalo sporným výkladom. To platí aj pre 
dnes prezentovanú kauzu, ktorej spravodlivému riešeniu by pomohlo zjednocujúce 
stanovisko k čiastočnej neplatnosti, resp. k výkladu právnych úkonov. Prispelo by to 
aj k naplneniu princípu právnej istoty, na dodržaní ktorého trvajú aj európske orgány 
ochrany práva: Princíp právnej istoty vyžaduje, aby pravidlá boli jasné a presné, tak aby 
ich adresát mohol poznať bez pochybností svoje práva a povinnosti a podľa toho sa zaria-
diť268. Prispelo by to aj k upevňovaniu hodnôt v spoločnosti, ktoré sú pre ňu zásadné 
a dôležité – napríklad hodnota spravodlivosti a rovnosti.
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5. Uznesenie Najvyššieho súdu SR, sp. zn. 5 Cdo 211/2010.
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Abstrakt: Príspevok sa zaoberá analýzou inštitútu neopomenuteľného dediča v práv
nych úpravách vybraných jurisdikcií. Cieľom príspevku je na podklade komparatívnej 
analýzy poukázať na osobitosti tohto inštitútu vo vybraných právnych úpravách a sú
časne nastoliť otázku jeho opodstatnenosti v aktuálnom právnom poriadku.
Kľúčové slová: dedenie, neopomenuteľný dedič, povinný podiel, relatívna neplatnosť, 
pohľadávka

Abstract: The paper deals with the analysis of the institute of the forced heir in the 
legal regulations of selected jurisdictions. The aim of the paper is to point out the dif
ferences in selected legal regulations of the institute on the basis of a comparative ana
lysis and at the same time to raise the issue of its adequacy in the current legal system.
Key words: inheritance, forced heir, forced share, relative invalidity, receivables

Úvod

Väčšina európskych a mimoeurópskych právnych systémov pozná dve základné 
formy prechodu majetku v prípade smrti poručiteľa: dedenie zo zákona a testamen
tárne dedenie. V  závete alebo dedičskej zmluve si môže poručiteľ sám určiť, kto 
a v akom rozsahu má po ňom dediť. Dispozičné právo poručiteľa slobodne nakladať 
so svojím majetkom je však v  prevažnej väčšine právnych poriadkov obmedzená. 
Inštitúty ako „neopomenuteľný dedič“ alebo „povinný podiel“ sú produktom dlho
dobého právneho vývoja. Otázka, či fyzická osoba môže voľne nakladať so svojím 
majetkom mortis causa, alebo či je táto neobmedzená sloboda v rozpore s právami 
najbližších členov jeho rodiny, doteraz zamestnáva právnu vedu už od dôb rímskeho 
práva.

Inštitút neopomenuteľného dediča vychádza z  princípu preferovania určitých 
osôb, ktoré nesmú byť opomenuté v prípade, ak sa poručiteľ rozhodne naložiť so svo
jím majetkom pre prípad svojej smrti inak, ako ustanovuje zákon. Už zo samotného 
pojmu vyplýva podstata tohto inštitútu, ktorým je neopomenutie dediča tým, kto je 
269 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 regis
tračným č. 1/0610/21 s dobou riešenia v rokoch 2021 až 2023.
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na opomenutie dedičov oprávnený, t. j. poručiteľom. A keďže ide o pojem dedičského 
práva, neopomenutím sa má na mysli právny úkon poručiteľa.

V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že inštitút neopomenuteľného dediča nachá
dzame najmä v kontinentálnej právnej úprave, ktorej dedičské právo je založené na 
princípe obmedzenej dispozičnej slobody poručiteľa nakladať so svojím majetkom. 
Táto dispozičná sloboda je obmedzená tzv. rodinnou solidaritou270, ktorá preferuje pri 
dedení určitých rodinných príslušníkov pred inými. Naopak, v prípade práva common 
law, ktoré do popredia pred rodinnou solidaritou stavia autonómiu vôle poručiteľa 
nakladať so svojím majetkom, tento inštitút nenachádzame. Právo rodinných prísluš
níkov na plnenie z dedičstva proti vôli poručiteľa tu nachádzame iba výnimočne.

Naopak, kontinentálne právo vychádza z obmedzenej dispozičnej slobody poruči
teľa, ktorá je obmedzená buď priamo, keď poručiteľ môže de facto voľne disponovať iba 
s určitou časťou svojho majetku „nezaťaženou“ právom neopomenuteľného dediča na 
svoj zákonný dedičský podiel na dedičstve, alebo nepriamo, keď dedičovi, ktorý bol po
ručiteľom opomenutý, vzniká pohľadávka voči tomu dedičovi, ktorý bol povolaný k de
deniu namiesto opomenutého dediča. V tomto prípade nie je poručiteľ pri nakladaní so 
svojím majetkom nijako obmedzovaný, a teda môže voľne disponovať s celým svojím 
majetkom, avšak tí, ktorí dedia namiesto poručiteľom opomenutých dedičov, sú po smr
ti poručiteľa a ich nastúpení na miesto opomenutého dediča povinní hodnotu zákon
ného povinného podielu dorovnať (napr. podľa Rakúskeho ABGB, Nemeckého BGB).

V  prípade ochrany neopomenuteľného dediča sa dostávajú do stretu dva proti
chodné princípy súkromného práva. Na jednej strane princíp testamentárnej voľnosti, 
ktorý kladie dôraz na autonómiu vôle poručiteľa, a na druhej strane princíp rodinnej 
solidarity, ktorý kladie dôraz na rodinnú súdržnosť a dedičskú postupnosť.

Cieľom predloženého príspevku je predostrieť komparatívnu analýzu inštitútu ne
opomenuteľného dediča vo vybraných jurisdikciách s poukazom na ich špecifiká.

1. Formálne a materiálne obmedzenie autonómie vôle poručiteľa  
v rímskom práve

Rímski právnici sa prostredníctvom práva na povinný podiel v prospech určitej 
najbližšej rodiny poručiteľa (neopomenuteľných dedičov) usilovali nastoliť rovnová
hu medzi autonómiou vôle poručiteľa (jeho testamentárnou slobodou) a požiadav
kou sociálnej spravodlivosti, ak posledná vôľa závetcu bola v rozpore so záujmami 
najbližších členov jeho rodiny. Napriek tomu, že poručiteľ požíval v rímskom práve 
veľmi širokú testovaciu slobodu, bola táto sloboda v dedičskom právnom nástupníc
tve formálne i materiálne obmedzená.

Formálne obmedzenie voľného nakladania s  majetkom spočívalo v  tom, že po
ručiteľ mohol svojich vlastných (domácich) dedičov (sui heres), ale aj takých, ktorí sa 

270 K princípu rodinnej solidarity pozri bližšie napr. LONGCHAMPS DE BéRIER F. Law of 
Succession. Roman Legal Framework and Comparative Law Perspective. Warszawa : Wolters 
Kluwer Polska Sp. z  o. o., 2011, s. 65.; porovnaj tiež Family Provision and Testamentary 
Freedom. In BORKOWSKI A. Textbook on Succession, Second Edition. Oxford : Oxford Uni
versity Press, 2005, s. 252.
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narodili až po zriadení závetu (postumi), buď uviesť v závete ako svojich dedičov (heres 
esto), alebo ich výslovne vydediť (exheres esto); ich obídenie v závete nebolo prípustné. 
Osobitnú ochranu požívali priami potomkovia poručiteľa.

Svojich synov mohol poručiteľ vydediť iba menovite (napr. Titulus filius meus 
exhesres esto), inak bol celý závet neplatný a nastúpila intestátna dedičská postup
nosť. Ostatných dedičov (dcéry, uxor in manu, vnukov) mohol poručiteľ vydediť 
i paušálne. Na to mu stačila generálna klauzula uvedená v závete (ceteri omnes exhe-
redes esto). Ak však bol závetom obídený syn poručiteľa, alebo postumi, závet bol 
aj podľa ius civile neplatný (ničotný) a nasledovalo dedenie zo zákona; ak bol v zá
vete opomenutý iný vlastný dedič (sui heres), ten musel dostať popri ustanovených 
dedičoch aj svoj zákonný dedičský podiel, ktorý predstavoval jednu polovicu jeho 
dedičského podielu.271

Od dôb neskorej rímskej republiky poručiteľ nesmel svoje deti, rodičov a  súro
dencov, ak by bez testamentu boli oprávnení dediť, bezdôvodne vydediť, ale im bol 
povinný zanechať prinajmenšom povinný podiel vo výške jednej štvrtiny ich zákon
ného dedičského podielu. Bezdôvodne vydedeným dedičom bol poskytnutý osobitný 
typ žaloby (querela inofficiosi testamenti), ktorou mohli napadnúť platnosť závetu a od 
závetných dedičov požadovať celý svoj zákonný podiel na dedičstve.272

V postklasickom cisárskom práve bol prostredníctvom osobitnej žaloby (actio ad 
supplendam legitimam) zavedený nárok neopomenuteľných dedičov na doplnenie ich 
povinného podielu, ak ich poručiteľ vo svojom závete ukrátil.273 V prípade, že poru
čiteľ znížil prostredníctvom darov poskytnutých počas svojho života dedičský podiel 
neopomenuteľných dedičov, cisár Servus Alexander poskytol znevýhodneným dedi
čom žalobu proti obdarovanému s tým právnym následkom, že obdarovaným vznikla 
povinnosť doplniť povinný podiel neopomenuteľných dedičov do výšky ich povin
ného podielu (querela inofficiosae donationis).274 Ešte ďalej, podľa prétorského práva, 
zašlo právo na povinný podiel voči patrónom. Ak oslobodená osoba (patronus) alebo 
emancipované domáce dieťa nededili po slobodnom občanovi (liberi), musela sa im 
zanechať (okrem toho, čo mu prisľúbil za služby) polovica ich dedičského podielu.275 
Prétor v takom prípade priznal dedičom bonorum possessio (držbu majetku) proti zá
vetu (contra tabulas) na zákonný dedičský podiel z dedičstva.276

271 HAUSMANIGER, H., SELB, W. Römisches Privatrecht. 9. vyd. Wien, Köln, Weimar : Böhlau 
Verlag, 2001, s. 348 a 349; APATHY, P., KLINGENBERG, G., PENNITZ, M. Einführung in 
das römische Recht. 4. vyd. Wien, Köln, Weimar : Böhlau Verlag, 2007, s. 59.

272 HONSELL, H., MAYERMALY, Th., SELB, W. Römisches Recht. 4. vyd. Berlin, Heildelberg, 
New York : Springer Verlag, 1987, s. 465; GIRARD, P., F. Manuel élémentaire de droit romain. 
6. vyd. Paris : Librairie Arthur Rousseau, 1918, s. 874 a nasl.

273 SOHM, R., MITTEIS, L., WENGER, L. Institutionen des römischen Rechts. 17. vyd. München 
und Leipzig : Verlag von Duncker & Humbolt, 1933, s. 609.

274 REBRO, K., BLAHO, P. Rímske právo. 4. vyd. Plzeň, 2019, s. 362.
275 KASER, M., KNÜTTEL, R. Römisches Privatrecht. 17. vyd. München : Verlag C. H. Beck:, 

2003, s. 424; HEYROVSKÝ, L. Dějiny a  systém soukromného práva římského. Bratislava : 
Nákladom Právnickej fakulty UK, 1927, s. 586.

276 SOMMER, O. Učebnice soukromého práva římského. 2. vyd. Praha : Nákladem spolku čsl. 
Právníků. 1946, s. 268.
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O konsolidáciu právnych pomerov vo vzťahu k právu neopomenuteľných dedičov 
sa napokon pokúsil východorímsky cisár Justinián. Za neopomenuteľných dedičov 
určil nielen potomkov, ale aj predkov poručiteľa a priznal im nárok na formálne usta
novenie za dediča a na podiel vo výške jednej tretiny. Ak však boli viacerí ako štyria 
zákonní dedičia, prislúchalo im dedičstvo vo výške jednej polovice ich zákonného de
dičského podielu (novela 18 z roku 536). Novela 115 z roku 546 určila dôvody, keď 
bolo možné za trest vydediť aj neopomenuteľného dediča.277

2. Vývoj právneho postavenia neopomenuteľných dedičov  
v predkodifikačnej ére

Niektoré regulačné koncepcie vyvinuté rímskymi právnikmi sa v období spoločné
ho práva (ius commune) ukázali ako veľmi zložité. Rekodifikácia v úprave povinného 
podielu, ktorú inicioval cisár Justinián, mala síce za cieľ štandardizovať a zjednodu
šiť existujúce normy, ale cieľ sa jej nepodarilo dosiahnuť. Po stáročia sa viedli spory 
o  jeho základoch aj detailoch a  komentáre justiniánskych inštitútov zaoberajúce sa 
touto otázkou dosahovali obrovské rozmery. Nakoniec sa stali predlohou pre tvorcov 
moderných európskych občianskych kódexov, ktorí aj pod vplyvom rímskeho a oby
čajového práva vypracovali základné modely ich legislatívneho riešenia.

V stredovekom spoločnom práve vznikli rôzne koncepcie, ktoré boli okrem rímskeho 
práva ovplyvnené feudálnym vlastníctvom pôdy a snahou jeho zachovania v okruhu naj
bližšej rodiny poručiteľa. Prísne požiadavky na formu a obsah závetu mali chrániť potom
kov pred svojvôľou poručiteľa. Poručiteľ mohol svojich potomkov vylúčiť z dedenia iba na 
základe vydedenia a za prísne stanovených podmienok. Neskôr boli poručitelia zaviazaní 
vyčleniť pre potomkov určitú časť (podielu) majetku. Ak sa tak bez dôležitého dôvodu 
nestalo, títo nastúpili do dedičstva popri závetných dedičoch ako dedičia zo zákona. Oso
bitná ochrana sa poskytovala vdovám, ak o ich zabezpečenie nebolo postarané inak.

Súčasné právne poriadky už nepoznajú formálne právo neopomenuteľného dediča, 
ako to platilo v rímskom práve. Naopak, zásada materiálnych práv neopomenuteľných 
dedičov pretrváva dodnes. V tejto súvislosti vidieť vo vývoji európskeho práva dva zák
ladné smery vývoja. Na jednej strane to bola snaha adaptovať niektoré princípy rímskeho 
práva (najmä novely 115) do rámca národných právnych úpravy zakotvením práva vy
branej skupiny dedičov na povinný podiel z dedičstva. Tieto snahy vyvrcholili na pre
lome 18. a 19. storočia pri vydávaní prvých civilných kódexov v Rakúsku a Prusku.278 
Druhá vývojová línia sa začala v 13. storočí, keď sa začal presadzovať názor ovplyvnený 
obyčajovým právom, podľa ktorého bol poručiteľ povinný nechať bokom v  prospech 
svojich zákonných dedičov určitú časť dedičstva (réserve), a voľne mohol nakladať iba 
s jeho ostatnou časťou (quotité disponible).279 Tento názor sa presadil najprv v Španielsku 
a následne vo Francúzsku.
277 HEYROVSKÝ, L. Dějiny a systém soukromného práva římského. Bratislava : Nákladom Práv

nickej fakulty UK, 1927, s. 584 a 585. 
278 Bližšie pozri COING, H. Europäisches Privatrecht 1800 bis 1914. Band II. 19. Jahrhundert. 

München : Verlag C. H. Beck, 1989, S. 628 a nasl.
279 COING, H. Europäisches Privatrecht 1500 bis 1800. Band I. Älteres Gemeines Recht, München : 

Verlag C. H. Beck, 1985, s. 628 a nasl.
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V súčasných právnych poriadkoch bolo zavedených niekoľko systémov zabezpe
čenia práva neopomenuteľných dedičov na dedičstvo, ktoré boli ovplyvnené najmä 
rímskym a obyčajovým právom. K tomu treba dodať, že právna úprava v anglickom 
práve má celkom odlišné zdroje vzniku, hoci riešenie založené na potrebách najbližšej 
rodiny poručiteľa má tiež vzory v prameňoch rímskeho práva. V každom prípade bola 
jedným z neodňateľných výdobytkov rímskej jurisprudencie existencia dvoch konku
renčných princípov: testovacia sloboda a solidarita v rámci rodiny, ktorá pôsobila aj 
po smrti poručiteľa. S adaptáciou oboch týchto princípov prešla do súčasných práv
nych systémov úloha vytvoriť rozumný balans na riešenie konfliktov medzi uvedený
mi princípmi.

Právne úpravy dedičského práva na európskom kontinente poznajú dve základné 
koncepcie zabezpečenia práva neopomenuteľných dedičov:

a) Jedna skupina štátov koncipuje povinný podiel neopomenuteľných dedičov ako 
peňažný nárok voči dedičskej podstate; osobe oprávnenej na povinný podiel 
vzniká len pohľadávka na náhradu očakávaného dedičstva. To nemá za ná
sledok priame obmedzenie testamentárnej slobody, pretože dispozícia mortis 
causa, v ktorej poručiteľ vylúčil osobu alebo osoby oprávnené na povinný diel 
z dedenia, zostáva účinná. O obmedzení závetnej slobody však možno hovoriť 
iba potiaľ, pokiaľ poručiteľ nemôže natrvalo prenechať celý svoj majetok tomu, 
koho vo svojej poslednej vôli ustanovil za dediča.

b) V druhej skupine štátov je vyčlenená určitá časť (kvóta) dedičstva, ktorá je vy
hradená neopomenuteľným dedičom; poručiteľ môže v závete voľne nakladať 
iba s  vyhradenou časťou svojho majetku. Zvyšok zdedia ostatní dedičia ako 
osoby oprávnené na povinný podiel bez ohľadu na to, ako poručiteľ naložil 
s touto časťou svojho majetku.

3. Rakúsky model: pohľadávka neopomenuteľných dedičov  
na vydanie povinného podielu

Rakúsky model práva neopomenuteľných dedičov na dedičský podiel sa ujal naj
mä v nemecky hovoriacich štátoch. Pod vplyvom právnej tradície však platil a dodnes 
platí s  väčšími či menšími obmedzeniami v  českom, slovenskom, poľskom,280 ako 
aj v  maďarskom dedičskom práve281. Do tejto skupiny štátov sa zvyčajne zaraďuje  

280 Poľský Občiansky zákonník z  roku 1964 obsahuje samostatnú právnu úpravu povinného 
podielu (zachowek) v ustanoveniach čl. 991 a nasl. Povinný podiel v prípade maloletých 
potomkov poručiteľa predstavuje tri štvrtiny ich dedičského podielu zo zákona. Plnoletí 
potomkovia, manžel poručiteľa a rodičia (ale iba ak sú chorí alebo na to odkázaní) majú 
právo na polovicu ich zákonného dedičského podielu.

281 Maďarský Občiansky zákonník z roku 2013 prevzal princípy, ktoré v maďarskom dedičskom 
práve platili od prijatia Dočasných súdnych pravidiel judexkuriálnej konferencie z  roku 
1861 (§ 7) a boli prevzaté aj do Občianskeho zákonníka z roku 1959. Neopomenuteľnými 
dedičmi aj po rekodifikácii civilného kódexu zostali popri potomkoch aj manžel poručiteľa 
(registrovaný partner) a jeho rodičia. Ich povinný podiel sa však znížil z pôvodnej jednej 
polovice na jednu tretinu ich zákonného dedičského podielu (§ 7:82). Ten sa vypočíta z čis
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aj Švajčiarsko, ktorého právny systém predstavuje prienik medzi nemeckým a  fran
cúzskym právom. Z iných európskych štátov možno spomenúť ešte Holandsko, ktoré 
sa v Občianskom zákonníku (Burgerlijk Wetboek) z roku 1992 odklonilo od francúz
skeho modelu k nemeckému modelu povinného podielu neopomenuteľných dedičov 
(share of forced heir).

Rakúske právo podľa vzoru rímskeho práva obmedzuje poručiteľa v  jeho práve 
voľne nakladať s predmetom dedenia v tom, že priznáva určitej skupine dedičov právo 
na vydanie ich zákonného dedičského podielu (Pflichtteilrecht). Rakúske právo túto 
zásadu zaviedlo už v roku 1811 (§ 764 ABGB) a po ňom aj nový nemecký Občiansky 
zákonník z roku 1900 (§ 2303 BGB). Právo na vydanie dedičského podielu má v týchto 
právnych poriadkoch povahu obligačnej pohľadávky. Právo na povinný podiel sa v ra
kúskom práve chápe ako pohľadávka neopomenuteľného dediča (Noterbe) voči pozo
stalostnej podstate (podiel na hodnote dedičstva). Právo naň vzniká dedičom v mo
mente smrti poručiteľa a musí sa zásadne vyplatiť v peniazoch.282 Právo na vyplatenie 
povinného podielu možno uplatniť najskôr jeden rok po smrti poručiteľa.

Oproti tomu vo švajčiarskom práve (Občiansky zákonník z roku 1907 – ZGB) má 
nárok neopomenuteľného dediča (Zwangserbe) na vydanie dedičského podielu po
vahu vecnoprávneho nároku (pozri čl. 470 a 471 ZGB).283 Právo oprávnených osôb 
na povinný podiel smeruje v rakúskom práve predovšetkým voči závetným dedičom. 
Voči dedičom zo zákona iba vtedy, ak boli prostredníctvom darov od poručiteľa počas 
jeho života významným spôsobom zvýhodnení.284 Výnimka z práva na povinný podiel 
vo švajčiarskom práve platí vtedy, ak oprávnený na dedičský podiel hodnotu svojho 
podielu dostal ešte počas života poručiteľa vo forme darov a iných plnení (čl. 522 ods. 
1 ZGB), čo sa podľa novšej náuky posudzuje ako odkaz (legát), čím zmiernili rozdiely 
medzi švajčiarskym a nemeckým právom.

Do okruhu osôb oprávnených na dedičský podiel patria podľa všetkých troch 
uvedených právnych poriadkov manžel, resp. životný partner poručiteľa, potomkovia 
a rodičia (pozri § 2303 BGB, čl. 470 a 471 ZGB); v Rakúsku boli pôvodne do okruhu 
týchto osôb zaradení aj ascendenti (ak poručiteľ nezanechal potomkov), medzi kto

tej hodnoty dedičstva a s prihliadnutím na dary poskytnuté poručiteľom (§ 7:80). Po novom 
majú neopomenuteľní dedičia priamu peňažnú pohľadávku voči dedičskej podstate nie ako 
dedičia, ale ako veritelia (pozri § 7:84 ods. 1 a § 7:94 ods. 1). Vdove bolo ponechané užívacie 
právo k majetku, ktorý nadobudla spolu s poručiteľom. Pozri bližšie VéKÁS, L., GÁRDOS, 
P. (Eds.) Kommentár a Polgári Törvénykönyvhöz. 2. kötet. Budapest : Közgazdasági és jogi 
kiadványok, 2014, s. 2473 a nasl.

282 Napríklad WELSER, R. Grundriss des bürgerlichen Rechts. Band II. 13. vyd. Wien : Manz
sche Verlag, 2007, s. 546; EHRENZWEIG, A. – KRALIK, W. Das Erbrecht: Mit Ergänzun-
gsheft Gebundene Ausgabe. 3. vyd. Wien : Manz‘sche Verlag, 1998, s. 287; HÖLSCHER, N., 
MAYER, J. Gläubiger und Schuldner des Pflichtteilsanspruchs. In Handbuch Pflichtteil-
srecht. 4. vyd. Bonn : Zerb Verlag 2017, s. 19 a nasl.

283 DRUEY, J. N. Grundriss des Erbrechts. 5. Auflage, Bern: Stämpfli Verlag 2002, s. 64; 
GSCHNITZER, F. – FAISTENBERGER, Ch. Österreichisches Erbrecht. 2. vyd. Wien – New 
York : Springer Verlag, 1983, s. 100.

284 SAMEK, N. Das österreichische Pflichtteilsrecht samt Anrechnungsrecht. Wien : LexisNexis 
ARD Orac, 2004, s. 21 a nasl.
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rých patrili aj starí rodičia poručiteľa, avšak v rámci reformy dedičského práva v roku 
2015 boli títo z okruhu dedičov vypustení (pozri § 762 ABGB).285 Podmienkou vzniku 
práva na povinný podiel je v zásade to, aby poručiteľ dotknuté osoby prostredníctvom 
právneho úkonu pre prípad smrti (v závete, dedičskej zmluve) vylúčil zo svojho práv
neho nástupníctva (§ 2303 a § 2309 BGB, § 763 a nasl. ABGB).

V Nemecku a Rakúsku predstavuje povinný podiel potomkov a manžela, resp. ži
votného partnera jednu polovicu ich zákonného dedičského podielu (§ 2303 ods. 1 
bod 2. BGB, § 537a 765 ABGB), v dôsledku čoho poručiteľ môže voľne nakladať iba 
s druhou polovicou ich dedičského podielu. Naproti tomu vo Švajčiarsku kvóta, ktorú 
má poručiteľ k dispozícii, môže byť vyššia ako 50 percent. Konkrétne: nárok na po
vinný podiel v prípade potomkov predstavuje tri štvrtiny ich dedičského podielu (čl. 
471 ods. 1 ZGB), zatiaľ čo v prípade manžela a životného partnera im prislúcha jedna 
polovica ich dedičského podielu (čl. 471 ods. 3 ZGB).286 V Nemecku a Švajčiarsku je 
týmto osobám k dispozícii podiel vo výške jednej polovice ich zákonného dedičského 
podielu (§ 2303 ods. 1 bod 2. BGB a čl. 471 ods. 2 ZGB).

Aká je výška dedičských podielov v  konkrétnom prípade závisí od toho, koľko 
dedičov konkuruje navzájom a v akom majetkovom spoločenstve žili manželia pred 
smrťou poručiteľa. Pritom sa musia zohľadniť aj ďalšie nároky oprávnených osôb na 
vzájomné majetkové vysporiadanie, vyživovaciu povinnosť a iné ochranné mechaniz
my súvisiace s otázkami fungovania spoločnej domácnosti a najmä bývania (užívania 
bytu). V otázke postavenia manžela je potrebné poukázať na to, že zatiaľ čo v Rakúsku 
majetkové pomery manželov charakterizuje princíp oddelených majetkov (§ 1237 
ABGB), vydedený manžel má podľa nemeckého manželského práva právo na vydanie 
majetkového prírastku na spoločnom majetku (§ 1371 ods. 1 bod 1. BGB) a vo Švaj
čiarsku usporiadaniu dedičstva predchádza majetkové vysporiadanie spoločného ma
jetku manželov (čl. 204 ods. 1 a § 215 ZGB). Naproti tomu iba podľa rakúskeho práva 
manžel, ako aj deti môžu voči dedičom uplatniť právo na výživné, na ktoré mali právo 
voči poručiteľovi počas jeho života (§ 142 a § 796 ABGB).

Vo všetkých troch uvedených štátoch je predmetom diskusie, či by sa vzhľadom na 
zmenené rodinné, sociálne a ekonomické štruktúry nemala zmierniť povinnosť po
ručiteľa na vydanie povinného podielu. Zatiaľ sú tieto otázky predmetom diskusie.287

4. Francúzsky model: právo poručiteľa voľne disponovať iba s časťou dedičstva

Ekonomický podiel určitej skupiny najbližších príbuzných na veľkosti zdedené
ho majetku je vo francúzskom práve zabezpečený tým, že poručiteľ môže voľne na 
nakladať iba s určitou časťou majetku. Základnou myšlienkou tohto práva nie je pri

285 FEKETE, A. – FEKETE, I. Reforma dedičského práva v Rakúsku. Justičná revue. 2017, č. 2, 
s. 266 – 273.

286 Pred reformou dedičského práva (2015) mali predkovia poručiteľa k dispozícii nižší dedičský 
podiel vo výške jednej tretiny ich dedičského podielu.

287 HELMS, T. Testierfreiheit und ihre Grenzen im deutschan, österreichischen und 
schweizerischen Recht. In Freedom of Testation/Testierfreiheit. Eds. R. Zimmermann, Mohr 
Siebeck, 2012, s. 8.
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znanie obligačnej pohľadávky na vydanie povinného podielu na dedičstve, ako je to 
v rakúskom či nemeckom práve, ale priklonenie k riešeniu obyčajového práva (droit 
coutumier), ktoré pred prijatím Code civil (1804) platilo v severných francúzskych de
partmentoch.288 Podľa tohto legislatívneho riešenia sa dedičom nepriznáva právo na 
povinný podiel, ale materiálne (neopomenuteľné) dedičské právo, ktoré v prospech 
určitej skupiny osôb blízkych poručiteľovi obmedzuje autonómiu poručiteľa voľne 
nakladať so svojím majetkom pre prípad smrti.289 Tento model v plnom rozsahu pla
til vo francúzskom Code civil až do reformy dedičského práva v  roku 2006 (pozri 
§ 913919 CC). Pôvodný francúzsky model platí naďalej v Belgicku (tam platí Code 
civil v pôvodnom znení), Španielsku (čl. 806822 Código civil – CoC) a v Taliansku  
(čl. 536 – 552 Codice civile – CCi). Okrem toho platí napríklad aj v Grécku, Portugal
sku, v kanadskej provincii Québec a v americkej Lousianne.

Právna úprava v uvedených štátoch vychádza z toho, že vybraný okruh dedičov má 
právo, aby sa im z dedičstva vyčlenila určitá kvóta, s ktorou nemôže poručiteľ voľne 
disponovať. Vo francúzskom práve sa táto kvóta označuje ako la réserve héréditaire290, 
a  v  talianskom práve la quota legittima o  riserva.291 Španielske právo pod vplyvom 
rímskeho práva hovorí síce o  povinnom podieli (la porción legitima),292 ktorý však  
čl. 806 CoC definuje ako časť majetku, s ktorou poručiteľ nesmie voľne disponovať. 
Podľa čl. 808 CoC predstavuje táto kvóta vo vzťahu k  deťom a  potomkom dve tre
tiny z dedičskej podstaty, a to vo vzťahu k obom rodičom; poručiteľ tak môže voľne 
disponovať iba s jednou tretinou majetku.293 Za neopomenuteľných dedičov sa podľa  
čl. 807 CoC považujú deti a potomkovia poručiteľa, ak ich niet, rodičia a ďalší ascen
denti poručiteľa a vdova, a to v miere, v akej to pripúšťa zákon (pozri k tomu čl. 834 
a nasl. CoC). Talianske právo vychádza z kvótového systému (čl. 536 CCi), pričom 
povinné podiely neopomenuteľných dedičov neurčuje vo vzťahu k zákonnému podie
lu na dedičstve, ale vo vzťahu k celému dedičstvu. V krátkosti k tomu možno uviesť: 
oprávnenými osobami sú zásadne manžel, manželské a nemanželské dieťa (rovnako 
potomkovia) poručiteľa, ako aj manželskí predkovia poručiteľa. Manželke poručiteľa 
prislúcha polovica dedičstva ako podiel na dedičstve, ako aj právo bývania a užívacie 
právo k  veciam pochádzajúcim z  manželstva (čl. 540 CCi). V  prípade stretu práva 
manželky s právom detí poručiteľa sa tento podiel znižuje na jednu tretinu (čl. 542 
CCi). Ak ide o  deti, v  prípade jedného dieťaťa prislúcha tomuto dieťaťu polovica  

288 BOISSONADE, G. Histoire de la réserve héréditaire et de son influence morale et économique. 
Paris : Librairie de Guillaumin et Cie, 1878, s. 250 a nasl.

289 FERID, M. Das Französische Zivilrecht. Zweiter Band. Frankfurt am Main, Berlin : Alfred 
Metzner Verlag, 1971, s. 1459.

290 PLANIOL, M., RIPERT, G., BOULANGER, J. Traité élémentaire de droit civil. 2. édition. 
Tome Troisiéme, Paris : L. G. D. J. 1946, s. 584 a nasl.

291 TORRENTE, A., SCHLESINGER, P. Manuele di diritto privato. 20. ditione. Milano : Guiffré 
Editone, 2011, s. 1287.

292 PEÑA, F. P. Compendio de derecho civil español. Tomo IV-2, Familia y sucesiones. Marcelona :  
Editiones nauta, S. A., 1966, s. 1428.

293 VAQUER, A. Freedom of Testation in Spain an Catalonia. In Freedom of Testation/
Testierfreiheit. Eds. R. Zimmermann, Mohr Siebeck, 2012, s. 105 a 106.



AUTONÓMIA VôLE PORUČITEĽA A PRÁVO NEOPOMENUTEĽNéHO DEDIČA NA POVINNÝ PODIEL

165

dedičstva ako povinný podiel; v prípade dvoch a viacerých detí sa tento podiel zvyšuje 
na dve tretiny dedičstva (čl. 537 CCi); v prípade kolízie práva jedného dieťaťa s prá
vom matky sa jeho podiel zníži na jednu tretinu, a v prípade dvoch a viacerých detí 
na jednu polovicu. Predkovia majú právo na jednu tretinu dedičstva, ale iba vtedy, 
ak poručiteľ nezanechal žiadnych potomkov (čl. 569 CCi). S ostatnou časťou majetku 
(parte disponibile) môže poručiteľ voľne disponovať.294

Súčasné francúzske právo sa sčasti priblížilo k riešeniu nemeckého práva, keď ho
vorí o povinnom podiele a o práve neopomenuteľných dedičov na dedičský podiel aj 
v peniazoch, súčasne však v hrubých rysoch ponechalo kvótový systém, keď v usta
novení § 912 CC na jednej strane hovorí o dedičskej rezerve (réserve héréditaire), ale 
súčasne aj o kvóte, ktorá je k dispozícii poručiteľa (quotité disponible).295 Za neopome
nuteľných dedičov (héritiers réservataires) francúzske právo považuje deti a potomkov 
poručiteľa, teda dedičov prvej zákonnej dedičskej skupiny a pozostalého manžela, ale 
iba za určitej podmienky.296 Povinné podielové kvóty sú teda rozdelené medzi:

a) potomkov poručiteľa a
b) manžela poručiteľa, ak tu nie sú k dispozícii deti, ani potomkovia poručiteľa.
Ad a) Deti a ich potomkovia majú nárok na povinný podiel (čl. 913 CC) do výšky:
 polovice dedičstva v prípade jedného dieťaťa,
 jednej tretiny dedičstva v prípade dvoch detí,
 jednej štvrtiny dedičstva na dieťa v prípade troch detí a
 ak je viac detí, na tri štvrtiny dedičstva delené počtom detí.
Ak spolu s deťmi, resp. ich potomkami má dediť spoločne aj manžel poručiteľa, po

tom sa môže ich povinný podiel v prospech preživšieho manžela na základe špeciálnej 
klauzuly (quotité disponible spéciale) podľa čl. 10941 CC obmedziť tak, že k uvede
ným kvótam môže pozostalý manžel dostať dodatočne prostredníctvom darovania pre 
prípad smrti aj jednu štvrtinu dedičského podielu + tri štvrtiny podielu na užívacom 
a požívacom práve. Prípustná je tiež kombinácia kvót tak, že pozostalý manželský par
tner dostane plné užívacie právo k celému majetku a ďalšiemu dieťaťu alebo tretej stra
ne sa pridelí kvóta na majetku, na ktorý sa vzťahuje užívacie právo manžela, pričom sa 
zohľadní povinná časť kvóty na detí a ich potomkov (napríklad: manžel dostane plné 
užívacie právo a tretia osoba, v príklade existencie jedného dieťaťa, navyše polovicu 
majetku zaťaženého užívacím právom).

Ad b) Povinný podiel manžela (ak taký existuje) je vo výške jeden štvrtiny dedič
stva. Okrem toho manžel poručiteľa môže byť vylúčený z práva na doživotné užívanie 
manželského bytu len na základe závetu zriadeného notárom; z práva na jednoročný 

294 ECCHER, B., SCHURR, A. F., CHRISTANDL, G. Handbuch italienisches Zivilrecht. Wien : 
Linde Verlag, 2009, s. 679 a 680.

295 Súčasné znenie čl. 912 Code civil je nasledujúce: „La réserve héréditaire est la part des biens 
et droits successoraux dont la loi assure la dévolution libre de charges à certains héritiers dits 
réservataires, s‘ils sont appelés à la succession et s‘ils l‘acceptent. La quotité disponible est la 
part des biens et droits successoraux qui n‘est pas réservée par la loi et dont le défunt a pu 
disposer librement par des libéralités.“

296 Do prijatia zákona z 23. júna 2006 mali v prípade absencie dedičov prvej dedičskej skupiny 
právo na povinný podiel aj dedičia vo vzostupnej dedičskej línii.
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pobyt v byte alebo z nároku na výživné vylúčený byť nemôže. Tieto práva existujú aj 
vtedy, ak sú tu potomkovia poručiteľa, a manžel/manželka preto nemá právo na po
vinný podiel.

Do majetku, ktorý má byť základom na výpočet povinných kvót, sú zahrnuté nie
len všetky závetové dispozície, ale bez časového obmedzenia aj všetky doživotné dis
pozície s majetkom (s vylúčením bežných darov). Referenčným dátumom na určenie 
hodnoty dedičstva je dátum smrti poručiteľa, avšak s prihliadnutím na stav veci, keď 
došlo k dispozícii s majetkom pre prípad smrti (napríklad, ak po darovaní došlo k vý
raznému zvýšeniu hodnoty domu, na také zvýšenie hodnoty veci sa neprihliada).

Neopomenuteľný dedič sa vydania časti povinného podielu môže domáhať špeci
álnou žalobou na zníženie dedičského podielu (action en reduction),297 ktorou sa po
diel žalovaného zníži o hodnotu, ktorou bol jeho podiel na dedičstve navýšený v dô
sledku závetných dispozícií poručiteľa a  poskytnutých darov (prioritne o  najnovšie 
dary). Po vydaní zákona z 23. júna 2006 sa zníženie podielu neoprávnenej osoby podľa  
čl. 924 CC vykonáva prednostne vyplatením zodpovedajúcej peňažnej náhrady (v mi
nulosti bola náhrada možná iba formou in natura). V prípade nehnuteľností má po
vinný právo voľby uvedenými možnosťami (čl. 9241 CC). Ak sa zdedený majetok 
medzitým dostal k tretej osobe a príjemca majetku sa stal platobne neschopným, po
vinnou osobou je tretia osoba (čl. 9244 CC).

Podľa novej právnej úpravy neexistuje žiadne špeciálne štandardizované zákonné 
právo na informácie týkajúce sa uvedených príjmov. Na spoludedičov je však vyvíjaný 
nepriamy tlak, aby poskytli náležité informácie, pretože v opačnom prípade by došlo 
k naplneniu trestného činu sprenevery majetku, čo by malo za následok, že spreneverená 
vec by musela byť vrátená aj v prípade poškodenia vlastného majetku. Okrem toho by 
človek osobne bez obmedzenia ručil aj za všetky dlhy dedičstva.298 Okrem toho podľa 
všeobecných pravidiel súdneho konania (pozri čl. 145 francúzskeho Civilného proce
su) existuje možnosť vymenovať znalca na získavanie informácií, najmä od peňažných 
ústavov, ktorým musí žalobca predložiť aspoň východiská pre prípadné zníženie ich po
vinného podielu, inak chýba „oprávnený záujem“ potrebný na takúto žiadosť o zníženie.

5. Anglický model: právo dedičov na vydanie časti majetku  
v prípade odkázanosti

Anglické právo historicky vychádza z princípu neobmedzenej autonómie vôle po
ručiteľa voľne nakladať so svojím majetkom pre prípad smrti. Poručiteľa môže síce súd 
v niektorých prípadoch zaviazať na poskytnutie zabezpečenia najbližším členom jeho 
rodiny (family provision), avšak právo na povinný podiel, ktorý je známy kontinen
tálnym právnym poriadkom aj v Škótsku, anglické právo nepozná.299 Neobmedzená 

297 BRAUN, A. Testamentary Freedom and ist Restrictions in French and Italian Law: Trends 
and Shifts. In Freedom of Testation/Testierfreiheit. R. Zimmermann (Eds.). Mohr Siebeck, 
2012, s. 70.

298 Článok 778 CC, pozri k  tomu TERRé, F., LEQUETTE,Y. Droit civil: les  successions, 
les libéralités (4e édition), Paris : Dalloz 2013, s. 980.

299 Pozri MELLOWS, A. R. Law of Succession. London : Butterworths, 1973, s. 203 a nasl.
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testovacia sloboda spojená s  možnosťou rôzne naložiť s  majetkom (napr. vo forme 
zriadenia trustu), možnosť podmieniť dedenie rôznymi skutočnosťami, ktorých spl
nenie sleduje vykonávateľ závetu (executor) a snaha vyhnúť sa súdnym príkazom (ad-
ministration) v prípade dedenia zo zákona, viedli k tomu, že až polovica dedičstva sa 
v Anglicku usporiada na základe závetného dedenia (testate succession).

Nepriame obmedzenie testovacej slobody, ktoré nie je v  Anglicku obmedzené 
prostredníctvom inštitútu neopomenuteľných dedičov a povinného podielu, vyplýva 
z osobitného zákona [Inheritance (Provision for Family and Dependants) Act 1975]. 
Na základe neho môžu súdy v jednotlivých prípadoch nariadiť zabezpečenie blízkych 
príbuzných poručiteľa z dedičstva. Osobitosť tejto právnej úpravy spočíva v  tom, že 
nariadenie súdu sa môže týkať nielen dedenia na základe závetu, ale aj dedenia na 
základe zákona, čo sa môže týkať aj osôb, ktorým vznikne morálne právo na plnenie 
z dedičstva, aj keď nepatria do okruhu zákonných dedičov. To sa môže týkať aj detí 
poručiteľa, ktoré sú oproti manželovi (manželke) ako zákonnému dedičovi v  oveľa 
slabšom právnom postavení.

K  možnosti súdu nariadiť uplatnenie tzv. family provision možno veľmi stručne 
uviesť nasledujúce. Poručiteľ musel mať posledný domicil na území Anglicka alebo 
Walesu (z hľadiska domicilu oprávnenej osoby to nie je podstatné). Žaloba sa musí na 
súd podať do šiestich mesiacov, len čo bol oprávnenému ustanovený právny zástupca 
(personal representative), čo sa vysvetľuje snahou čo najrýchlejšie ukončiť dedičské ko
nanie. Osobami oprávnenými podať žalobu sú manžel poručiteľa, jeho bývalá manžel
ka, ktorá sa opäť nevydala, deti poručiteľa a každá osvojená osoba a osoba, ktorá žila 
s poručiteľom pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti (napr. nemanželský partner). 
Uvedené právo sa považuje za vysoko osobnostné právo žiadateľa, ktoré je neprevodi
teľné a neprechádza na dedičov; ak oprávnená osoba zomrie pred vydaním rozsudku 
súdu, nárok zaniká.300

6. Právne postavenie neopomenuteľných dedičov v slovenskom práve  
do vydania Občianskeho zákonníka

Uhorské právo, ktoré platilo na území Slovenska až do roku 1950, vychádzalo zo 
zásady testamentárnej slobody poručiteľa, čo bolo podmienené tým, že dedenie sa po
važovalo za jednu z  foriem scudzenia majetku. Dedenie zo zákona bolo možné iba 
v prípade absencie závetu. Záujem na udržanie rodiny mal byť zabezpečený prostred
níctvom práva na povinný podiel. Závet, ktorý by nebral ohľad na záujmy rodiny, sa 
považoval za zneužitie testamentárnej slobody, pretože morálnou a právnou povin
nosťou testátora bolo, aby sa o rodinu postaral nielen počas života, ale aj po smrti.

Právo na povinný podiel, ktorý pod vplyvom rímskeho práva platil od stredove
ku, ponechala aj judexkuriálna konferencia z roku 1861, ktorá po viac ako desiatich 
rokoch prinavrátila platnosť uhorského právneho poriadku. Dočasné súdne pra
vidlá ponechali právo neopomenuteľných dedičov na povinný podiel a v prvej časti  

300 COOKE, E. Testamentary Freedom: A Study of Choice an Obligation in England and Wales. 
In Freedom of Testation/Testierfreiheit. Eds. R. Zimmermann, Mohr Siebeck, 2012, s. 129 
a nasl.
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v ustanoveniach § 7 a § 8 zaviedli úpravu, podľa ktorej poručiteľ mohol voľne nakladať 
so svojím majetkom, ale iba v prípade, keď poručiteľ nezanechal priamych potomkov 
v zostupnej línii ani rodičov. Ak však poručiteľ zanechal priamych potomkov alebo 
rodičov, závet sa nesmel dotknúť ich zákonného dedičského podielu. Týmto dedičom 
musela pripadnúť jedna polovica ich zákonného dedičského podielu. V opačnom prí
pade bol závet ničotný (neplatný). Výnimkou boli prípady, keď poručiteľ z dôvodov 
uvedených v I. časti v čl. 52 a 53 Tripartita svojich potomkov vydedil.301

Povinný podiel sa vypočítal z  čistej hodnoty dedičstva (zbavenej dlhov), ktorú 
malo dedičstvo v čase smrti poručiteľa. Dedičovi sa povinný podiel musel vydať bez 
akýchkoľvek podmienok a tiarch.302 Podľa súdnej praxe boli závetní dedičia povinní 
vydať povinný podiel alebo jeho časť v peniazoch a  iba vo výnimočných prípadoch 
bolo prípustné povinný podiel vydať in natura. Naposledy uvedená možnosť mala za
brániť drobeniu poľnohospodárskej pôdy.303

Občiansky zákonník č. 141/1950 Zb. sa v úprave povinného podielu celkom odklo
nil od riešenia zakotveného v uhorskom a rakúskom práve, ako aj od návrhu nového 
Občianskeho kódexu z rokov 1931 a 1937. Uprednostnené bolo dedenie zo zákona, 
ktoré malo utvrdzovať rodinné zväzky a hospodársku základňu rodiny. Naopak, závet 
bol označený za prostriedok, ktorý zasahuje do dedičského práva a  ktorý vyvoláva 
dôsledky, ktoré by inak nenastali. Preto bol poručiteľ vo svojej vôli značne obmedzený, 
aby prostredníctvom závetu nemohol porušiť základnú funkciu dedičského práva, kto
rou je posilnenie rodinných vzťahov.304 V tejto úprave tak bol výrazne uprednostnený 
princíp rodinnej solidarity.

Občiansky zákonník z roku 1950 garantoval právo na zákonný podiel v ustanovení 
§ 551, ktoré bolo súčasťou úpravy neplatnosti závetu. Medzi neopomenuteľných de
dičov okrem potomkov poručiteľa zahŕňal taktiež rodičov či starých rodičov, ak boli 
v čase poručiteľovej smrti v núdzi a práceneschopní.305 Do okruhu neopomenuteľných 
dedičov sa oproti minulosti nezahrnula manželka poručiteľa, čo zákonodarca odô
vodnil tým, že o jej hospodárske potreby je dostatočne postarané v novom rodinnom 
práve, najmä ustanoveniami o zákonnom majetkovom spoločenstve.306

Po novom sa výška povinných dielov u potomkov odvíjala od ich veku. V prípade 
maloletých predstavoval toľko, koľko je cena celého ich zákonného podielu, v prípade 
plnoletých potomkov a rodičov potom bola cena povinného dielu vo výške troch štvr

301 FAJNOR, V., ZÁTURECKÝ, A. Nástin súkromného práva. 2. vyd. Bratislava : Nákladom 
právnickej jednoty, 1935, s. 488 a 489. 

302 RAFFAY, F. A magyar magánjog kézikönyve. Druhý zväzok. 2. vyd. Budapest : Benkö Gyula, 
1909, s. 678.

303 Magyar jogtörténet. B. Mezey (eds.). Budapest : Osiris Kiadó, 2007, s. 190.
304 TALANDOVÁ, Y. Nepominutelný dědic a jeho právo na povinný díl. In Časopis pro právní 

vědu a praxi. 2017, č. 1, s. 66 a 67.
305 „Práceneschopný“ bol taký stav, pri ktorom rodič nemal dostatočné prostriedky na úhradu 

svojich osobných potrieb. HOLUB, R. Komentář k Občanskému zákoníku – právo dědické. 
Praha : Orbis, 1957, s. 181.

306 KNAPP, V. a kol. Učebnica občianskeho a rodinného práva. III. zväzok. 2. vyd. Bratislava : 
Slovenské vydavateľstvo politickej literatúry, 1956, s. 50.
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tín toho, koľko by im náležalo pri dedení zo zákona. Aj napriek tomu, že zákon uvádzal 
pojem „cena“, nemal zákonný podiel iba peňažný charakter. Súdna prax však vyvodila, 
že neopomenuteľný dedič sa môže domáhať svojho podielu tiež formou in natura.

Ak dedičský podiel nedosahoval výšku uvedeného podielu, bol závet v  tejto časti 
neplatný. Táto neplatnosť sa v teórii a súdnej praxi posudzovala ako relatívna neplatnosť, 
ktorej sa musel neopomenuteľný dedič dovolať.307 Ak by bola neplatná len časť závetu, 
stali by sa neopomenuteľní dedičia zákonnými dedičmi len v rozsahu neplatnosti závetu 
popri závetných dedičoch. Aj judikatúra sa priklonila k záveru, že neopomenuteľný de
dič sa stal zákonným dedičom, a tým pádom mal právo podieľať sa na dedičstve.308

7. Neopomenuteľný dedič v platnom Občianskom zákonníku  
a nová česká právna úprava

Právna úprava postavenia neopomenuteľných dedičov bola v Občianskom zákon
níku (§ 479) v hrubých rysoch prevzatá z predtým platnej úpravy (§ 551 OZ). Možnosť 
poručiteľa voľne nakladať so svojím majetkom pre prípad smrti mierne zlepšila tým, 
že znížila povinný dedičský podiel plnoletých potomkov poručiteľa z troch štvrtín na 
polovicu ich dedičského podielu, z tohto práva vylúčila rodičov a starých rodičov po
ručiteľa. Rovnako z práva na povinný podiel naďalej vylučovala manžela poručiteľa, čo 
súvislo so zavedením inštitútu bezpodielového spoluvlastníctva manželov (§ 143 OZ).

Princíp ochrany neopomenuteľného dediča v  Občianskom zákonníku spočíva 
v  tom, že v prípade, ak poručiteľ zriadil závet, v ktorom neodkázal svojmu potom
kovi nič, prípadne mu odkázal menší podiel, ako mu zo zákona patrí, potomok, ako 
neopomenuteľný dedič, má právo dovolať sa relatívnej neplatnosti závetu. Ide o sub
jektívne právo neopomenuteľného dediča, ktoré spočíva v jeho práve dovolať sa rela
tívnej neplatnosti takéhoto právneho úkonu.

Právny poriadok nerozlišuje medzi vedomým a nevedomým opomenutím potom
ka. Bez ohľadu na skutočnosť, či poručiteľ pri spísaní závetu o opomenutí potomka vie 
alebo nie, má takto opomenutý potomok právo domáhať sa svojho zákonného dedičs
kého podielu, a to prostredníctvom dovolania sa relatívnej neplatnosti závetu.

Nárok neopomenuteľného dediča nie je nárokom na peňažnú náhradu ich podielu 
voči dedičom zo závetu, ale je nárokom na príslušný diel majetku zanechaného poru
čiteľom309. V prípade, ak sa závetom opomenutý neopomenuteľný dedič dovolá rela
tívnej neplatnosti závetu, stáva sa dedičom vo výške zákonného dedičského podielu310.
307 Opačný názor zastával K. Plank, ktorý sa prikláňal k  tomu, aby dané konanie bolo 

posudzované ako absolútne neplatné, pretože účelom je v tomto prípade chrániť dedičské 
právo tých osôb, ktoré sú odkázané na poručiteľa a umožniť im dediť zo zákona aj napriek 
tomu, že boli v  závete bezdôvodne opomenuté. PLANK, K. Dedičské právo. Bratislava : 
Slovenské vydavateľstvo politickej literatúry, 1954, s. 141.

308 HOLUB, R. Komentář k Občanskému zákoníku – právo dědické. Praha : Orbis, 1957, s. 206.
309 Rozsudok NS ČSR z 25. mája 1979, sp. zn. 4 Cz 7/1979. In HORVÁTH, E. Judikatúra vo 

veciach dedičského práva. Bratislava : Wolters Kluwer, 2014, s. 220.
310 V  tejto súvislosti poukazujeme na právnu úpravu v Českej republike, kde opomenutému 

dedičovi vzniká obligačné právo domáhať sa svojho povinného podielu voči tým dedičom, 
ktorí boli závetom k dedeniu povolaní.
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V prípade, ak sa dotknutí potomkovia poručiteľa relatívnej neplatnosti závetu 
nedovolajú, nepristupujú k dedeniu a dedičom sa stáva závetný dedič. Právo dovolať 
sa relatívnej neplatnosti závetu sa premlčuje v 3ročnej premlčacej lehote, ktorá začína 
plynúť odo dňa, keď sa potomok dozvedel, že bol v závete poručiteľom opomenutý. 
V prípade, ak sa relatívnej neplatnosti závetu opomenutý dedič dovolá, je závet v tej 
časti neplatný, a  maloletým dedičom sa musí dostať ich zákonný dedičský podiel 
a plnoletým dedičom toľko, koľko činí jedna polovica ich zákonného podielu.

V súvislosti so závetným opomenutím neopomenuteľného dediča uvádzame, 
že Občiansky zákonník pojem závet vo svojich ustanoveniach nijako nedefinuje. 
Zohľadňujúc ustanovenia upravujúce formálne a obsahové náležitosti právneho úkonu 
možno závet definovať ako jednostranný právny úkon, ktorým poručiteľ ako fyzická 
osoba činí v zákonom predpísanej forme dispozíciu so svojím majetkom pre prípad 
smrti. Poručiteľ môže vo forme závetu počas života rozhodnúť, kto a v akom rozsahu 
nadobudne jeho majetok po jeho smrti. Toto rozhodovanie spočíva jednak v určení 
osôb, ktoré nadobudnú majetok po jeho smrti, a tiež vo veľkosti podielov z jeho ma
jetku, ktoré nadobudnú. Týmto spôsobom môže poručiteľ počas svojho života zmeniť 
okruh zákonných dedičov, ktorí v prípade jeho smrti nadobudnú jeho majetok. Môže 
tak rozhodnúť autonómne, akýmkoľvek spôsobom a vylúčiť tak prechod majetku na 
osoby, ktorým by inak pripadlo dedičstvo na základe dedičskej postupnosti zo zákona.

Ako už bolo uvedené, v prípade, ak poručiteľ zriadil za svojho života závet, ktorým po
volal k dedičstvu iné osoby, ako svojich potomkov ako neopomenuteľných dedičov, vzniká 
im subjektívne právo na pomernú časť dedičstva, t. j. na povinný dedičský podiel311. Ide 
o tú časť dedičstva, na ktorú má nárok neopomenuteľný dedič v prípade, ak by poruči
teľ nezriadil závet, a za podmienky, že takýto dedič má dedičskú spôsobilosť a dedičstvo 
po poručiteľovi neodmietne. Základom na výpočet dedičského podielu je celé dedičstvo, 
nielen tá časť dedičstva poručiteľa, o ktorej nezriadil závet312, a  jeho výška sa počíta ku 
stavu v  čase smrti poručiteľa, nie v  čase spísania závetu. Výška povinného dedičského 
podielu môže byť v prípade dedenia zo závetu nižšia ako v prípade dedenia zo zákona. 
Súčasne však platí, že neopomenuteľný dedič, ktorému bolo závetom zanechané menej, 
ako predstavuje jeho zákonný podiel, je závetným dedičom ohľadom toho, čo mu bolo 
závetom zanechané, a zákonným dedičom potiaľ, ako sa jeho zákonný nárok týka chý
bajúceho zostatku do jeho zákonného podielu.313 Pri určovaní výšky dedičského podielu 
platí, že v prípade maloletých potomkov predstavuje ich dedičský podiel najmenej výšku 
ich dedičského podielu zo zákona, a v prípade plnoletých potomkov aspoň toľko, koľko 
činí polovica ich zákonného podielu. V tejto súvislosti je na mieste otázka, či je dôvodná 
takáto diferenciácia výšky povinného podielu v závislosti od plnoletosti potomka, ktorej 
tradícia zrejme vychádza z predpokladu, podľa ktorého plnoletý potomok sa dokáže sám 
o seba postarať, a preto nie je otázka veľkosti povinného podielu preňho taká dôležitá. Na 
druhej strane stoja právne úpravy okolitých jurisdikcií, kde je výška povinného podielu sta

311 Povinný dedičský podiel je taký podiel na dedičstve, ktorý neopomenuteľnému dedičovi 
prislúcha zo zákona.

312 Rozhodnutie uverejnené v Zbierke rozhodnutí a stanovísk pod č. R 45/1990.
313 Pozri bližšie rozhodnutie NS ČSR z 22.10.1957, sp. zn. Cz 490/1957, uverejnené v Zbierke 

rozhodnutí a stanovísk pod č. R 50/1958.
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novená bez ohľadu na vek potomkov. Prikláňame sa v tejto súvislosti skôr k tým názorom, 
podľa ktorých nie je dôvodné diferencovať výšku povinného podielu vekom potomkov 
poručiteľa, ak by sa mala výška povinného podielu od niečoho odvíjať, tak by to malo byť 
skôr v závislosti od nadobudnutia spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu, nakoľko 
pravdepodobnosť finančnej odkázanosti potomka s obmedzenou spôsobilosťou na právne 
úkony na poručiteľovi je podľa nášho názoru objektíve vyššia, súčasne k obmedzeniu spô
sobilosti na právne úkony môže dôjsť aj u potomka po dovŕšení plnoletosti314.

V právnej teórii a  judikatúre existujú rôzne názory na to, či sa pri výpočte výšky 
podielov neopomenuteľných dedičov prihliada na všetky osoby, ktoré patria do prvej 
dedičskej skupiny, alebo iba na tie, ktoré sú dedičsky spôsobilé.315 Prikláňame sa k názo
ru, podľa ktorého sa pri určení výšky dedičského podielu podľa § 479 OZ vychádza 
z počtu dedičských podielov a dedičov, ktorí tvorili v čase smrti poručiteľa prvú dedičskú 
skupinu a ktorým by dedičstvo pripadlo, keby poručiteľ nezanechal závet, pričom je bez
významné, či dedičstvo odmietli alebo sa k nim neprihliada s poukazom na neznáme 
miesto ich pobytu, sú dedičsky nespôsobilí alebo ak dedičský súd postupuje v konaní 
bez zreteľa na týchto dedičov.

Za osobitnú zmienku v súvislosti s určovaním výšky dedičských podielov neopome
nuteľných dedičov považujeme koláciu darov. Do dedičstva sa v prípade, ak bol dedič 
počas života poručiteľom obdarovaný (a nejde o rámec bežného darovania), v prípade 
dedenia zo zákona započítavajú tieto dary bez ohľadu na vôľu poručiteľa. V prípade de
denia zo závetu dochádza však ku kolácii iba v prípade, ak dal poručiteľ na to v závete 
príkaz alebo ak by bol obdarovaný dedič oproti neopomenuteľnému dedičovi neodô
vodnene zvýhodnený. Pri zápočte vykonanom podľa ustanovenia § 484 druhej a tretej 
vety OZ pri dedení zo zákona alebo zo závetu na dedičský podiel niektorého z dedičov 
sa nezvyšuje dedičský podiel neopomenuteľného dediča podľa ustanovenia § 479 OZ316, 
naopak, započítaním sa jeho dedičský podiel zníži, resp. môže sa celkom vyčerpať.

Možno konštatovať, že neopomenuteľnými dedičmi, ktorí majú nárok na povin
ný dedičský podiel, sú v zmysle právnej úpravy OZ iba potomkovia poručiteľa, ak sú 
dedičsky spôsobilí, t. j. dedičstvo neodmietli, nie sú vydedení, prípadne dedičsky ne
spôsobilí. Ako bolo už konštatované, v minulosti sa v právnej úprave slovenského sú
kromného práva neopomenuteľným dedičom rozumel širší okruh osôb, tak ako je to 
doposiaľ v niektorých jurisdikciách, o ktorých hovoríme v našom príspevku. V tomto 
kontexte sa možno stretnúť s  názormi, že zúženie okruhu osôb, ktoré patria medzi 
neopomenuteľných dedičov, je dané existenciou iných prostriedkov, ktorých prostred
níctvom dochádza k ich zabezpečeniu v prípade smrti poručiteľa.

K posunu právneho postavenia neoprávnených dedičov došlo v  Českej republike 
po prijatí zákona č. 82/2012 Sb. Občanský zákonník v platnom znení (ďalej aj „NOZ“), 

314 Bližšie pozri TALANDOVÁ, I. Nepominutelný dědic a jeho právo na povinný díl. In Časo-
pis pro právní vědu a praxi. 2017, č. 01, s. 63. Dostupné na: <https://www.beckonline.cz/bo/
chapterviewdocument.seam?documentId=nrptembrg5pwg4dwobptcx3tl43dg&groupIn
dex=6&rowIndex=0>.

315 Za dedičsky spôsobilých dedičov považujeme dediča, ktorému svedčí dedičský titul, dedičstvo 
neodmietol, nie je dedičsky nespôsobilý podľa § 469 OZ a nebol poručiteľom vydedený.

316 Uznesenie NS ČR z 25. októbra 2012, sp. zn. 21 Cdo 3977/2010.
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ktorý nadobudol platnosť 22. marca 2012, keď bol publikovaný v  Zbierke zákonov, 
a účinnosť 15. marca 2014. Za neopomenuteľného dediča považuje NOZ deti poručiteľa, 
a  ak nededia, ich potomkov. Podstatná zmena, ktorá v  právnej úprave nastala oproti 
predchádzajúcej, je koncept neopomenuteľného dediča. Neopomenuteľnému dedičovi, 
v prípade jeho opomenutia poručiteľom, nevzniká subjektívne právo na dedičstvo a ne
stáva sa dedičom, tak ako to bolo v predchádzajúcej právnej úprave, ale vzniká mu poh
ľadávka na výplatu voči dedičovi, ktorý nastúpil na jeho miesto, a to vo výške podielu na 
zákonnom podiele. Závet teda ostáva aj naďalej v platnosti. Neopomenuteľný dedič teda 
nemá právo na povinný podiel na dedičstve po poručiteľovi, vzniká mu iba pohľadávka 
voči dedičom poručiteľa, ktorí nastúpili na miesto opomenutého potomka poručiteľa.

Veľkosť povinného zákonného podielu prešla oproti predchádzajúcej právnej  
úprave zmenou, v  súčasnosti predstavuje v  prípade maloletého potomka aspoň tri 
štvrtiny jeho zákonného dedičského podielu a  u  plnoletého potomka aspoň jednu 
štvrtinu dedičského zákonného podielu. V porovnaním s predchádzajúcou právnou 
úpravou došlo k zmenšeniu výšky povinných podielov plnoletých dedičov s  cieľom 
zväčšiť testovaciu voľnosť poručiteľa pri nakladaní so svojím majetkom.

Radi by sme upriamili pozornosť tiež na nový právny inštitút upravený v NOZ, kto
rým je právo neopomenuteľného dediča na povinný podiel pri vydedení. Podľa právnej 
úpravy NOZ môže poručiteľ vydediť potomka aj bez uvedenia dôvodu. V takom prípade 
platí, že takto vydedený potomok poručiteľa má právo na povinný podiel, ibaže by proti 
nemu bol preukázaný zákonný dôvod vydedenia. V prípade, ak sa proti takémuto potom
kovi preukáže niektorý z dôvodov vydedenia, pôjde o tzv. vydedenie po práve a neopome
nuteľný dedič nebude mať právo ani na povinný podiel. Naopak, ak sa nepreukáže žiadny 
dôvod vydedenia, bude mať neopomenuteľný dedič právo na povinný zákonný podiel317.

Po splnení určitých podmienok prináša NOZ neopomenuteľnému dedičovi, ktorý 
bol opomenutý, právo na povinnú výživu. Ide o výraz humanity, o určitý spôsob zao
patrenia takých osôb, ktoré sú v núdzi, bez prostriedkov a nachádzajú sa v takej situ
ácii, najmä zdravotnej, v ktorej dôsledku nie sú schopní sami sa uživiť318. V prípade, 
ak sa uvedené vzťahuje na neopomenuteľného dediča, ktorý nededí a nemá právo na 
povinný podiel a súčasne nie je schopný sám sa živiť, má právo požadovať od osoby, 
ktorá spravuje pozostalosť, výplatu nutnej výživy.

Z uvedeného vidieť snahu českého zákonodarcu o modernizáciu právnej úpravy 
dedenia. Ak však ide o  novú úpravu práva neopomenuteľných dedičov na povinný 
podiel, je potrebné poukázať na to, že český zákonodarca ani novou právnou úpravou 
povinného podielu neopomenuteľných dedičov nebol schopný odpútať sa od práv
nej úpravy zakotvenej v Občianskom zákonníku z roku 1950. Jedinou väčšou zmenou 
je, že podľa § 1643 došlo k zníženiu výšky povinného podielu vo vzťahu k plnoletým 
potomkom (z jednej polovice na jednu štvrtinu z ich dedičského podielu zo zákona) 
a maloletým potomkom (z celého podielu na tri štvrtiny ich dedičského podielu zo 
zákona). V českom parlamente neprešiel ani návrh, aby sa do okruhu neopomenuteľ
ných dedičov dostala manželka alebo za určitých podmienok rodičia alebo starí rodičia  

317 Pozri bližšie ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J. a  kol. Občanský zákonník. Komentář. 
Svazek IV. 2. vyd., Praha : Wolters Kluwer ČR, 2019, s. 384.

318 Tamtiež, s. 424.
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poručiteľa, tak ako to platilo v Občianskom zákonníku z roku 1950 (pozri § 551). Na 
rozdiel od väčšiny novoprijatých úprav neupravila nová česká úprava ani právo osôb 
oprávnených na povinný podiel vo forme peňažnej pohľadávky voči dedičstvu.

Záver

Cieľom príspevku je na podklade sledovania historickej a  komparatívnej analý
zy inštitútu neopomenuteľného dediča poukázať na jeho špecifiká a súčasne nastoliť 
otázku jeho opodstatnenosti v súčasnom právnom priadku. Z hľadiska zachovania in
štitútu neopomenuteľného dediča je potrebné vyrovnať sa s dvoma názorovými stret
mi. Prvý názor uprednostňujúci testamentárnu slobodu poručiteľa premietajúcu sa 
v práve poručiteľa voľne nakladať so svojím majetkom proti druhému, obmedzujúce
mu testamentárnu slobodu poručiteľa princípom rodinnej solidarity premietajúcej sa 
v povinnosti poručiteľa finančne zabezpečiť svojich potomkov. Posledný vývoj tohto 
inštitútu svedčí o tom, že stret uvedených názorov možno riešiť iba na základe rozum
ného kompromisu, ktorý by nastolil spravodlivú rovnováhu medzi autonómiou vôle 
poručiteľa a právom príslušníkov jeho rodiny na povinný podiel z dedičstva. Inšpirá
ciou pre nás by mohli byť aj veľké reformy dedičského práva, ktoré sa uskutočnili vo 
Francúzsku (2006), Rakúsku (2015), Česku (2012) alebo v Maďarsku (2013).

Slovenská právna úprava inštitútu neopomenuteľných dedičov si z tohto hľadiska 
vyžaduje zásadnejšiu revíziu, a to nielen z hľadiska systematického, ale i obsahového. 
Právna úprava neopomenuteľných dedičov (§ 479 OZ) by mala byť predovšetkým pre
pojená s úpravou vydedenia (§ 469a OZ) a spojená s úpravou darov, ktoré poručiteľ 
poskytol neopomenuteľným dedičom počas svojho života (§ 484 OZ). Právo na povin
ný podiel by sa malo uplatniť ako subjektívne právo týchto dedičov a jeho obsahom by 
mala byť ich peňažná pohľadávka voči dedičskej podstate očistenej od dlhov poručite
ľa. Pokiaľ ide o okruh oprávnených osôb, okrem potomkov by právo na povinný podiel 
mala mať aj manželka poručiteľa, najmä v prípade, ak na základe rozhodnutia súdu 
alebo dohody nevzniklo medzi manželmi bezpodielové spoluvlastníctvo.

Do okruhu neopomenuteľných dedičov by sa mali zahrnúť aj rodičia, resp. i starí 
rodičia poručiteľa za podmienky platnej v Občianskom zákonníku z roka 1950 (§ 551).

Dedičské podiely by sa u všetkých oprávnených osôb mali znížiť na jednu polovicu 
ich zákonného dedičského podielu, a to aj v prípade maloletých potomkov poručiteľa, 
ktorí popri poručiteľovi môžu dostať i ďalší dedičský podiel od druhého rodiča.

V súvislosti s pozostalým manželom zastávame názor, že by mu bolo potrebné pri
znať v prípade smrti poručiteľa právo doživotného bývania v spoločnom byte, čo by 
sa malo následne zohľadniť aj vo výške jeho povinného podielu. V tejto súvislosti sme 
toho názoru, že úprava prechodu práva nájmu bytu podľa § 707 OZ je dnes, po priva
tizácii bytového fondu v 90. rokoch minulého storočia, už dávno prekonaná.
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Abstrakt: Autor pojednáva o postupe dedičského súdu pri určovaní všeobecnej hod
noty dedičstva. Toto určenie má vplyv na rozhodovanie dediča o (ne)odmietnutí de
dičstva a  nesprávne určená hodnota dedičstva môže negatívne ovplyvniť správnosť 
rozhodnutia dediča. Na druhej strane nie je takto určená výška hodnoty dedičstva zá
väzná pre výšku zodpovednosti dediča za dlhy poručiteľa v absolútnom vyjadrení. Ako 
prevenciu nesprávneho rozhodnutia dediča a dodatočnej zodpovednosti za dlhy po
ručiteľa autor navrhuje dôsledné uplatňovanie vyšetrovacieho princípu a obligatórnu 
konvokáciu veriteľov so širokou publicitou. Takisto navrhuje účasť veriteľov pri určo
vaní hodnoty majetku, ktorý je predmetom dedenia. Takéto zmeny v dedičskom práve 
procesnom napomôžu ochrane vlastníckeho práva dediča, ako i veriteľa poručiteľa. 
Kľúčové slová: konanie o dedičstve, dlhy poručiteľa, hodnota dedičstva, konvokácia

Abstract: The author considers the procedure of the inheritance court in determining 
the general value of inheritance. This determination influences the heir’s decision to 
accept (or reject) the inheritance and an incorrectly determined value of the inheri
tance may negatively affect the correctness of the heir’s decision. On the other hand, 
the value of the inheritance thus determined is not binding on the amount of the heir’s 
liability for inherited debts in absolute terms. As a prevention of the wrong decision of 
the heir and additional liability for inherited debts, the author proposes the consistent 
application of the investigative principle and the obligatory convocation of creditors 
with wide publicity. The author also proposes the involvement of creditors in determi
ning the value of the property inherited. Such changes in inheritance procedural law 
will help to protect the proprietary rights of the heir as well as of the creditor. 
Key words: probate proceedings, debts of the deceased, value of inheritance, convo
cation of creditors

Úvod

K hmotnoprávnemu nástupníctvu, t.  j. k vstupu do právnych vzťahov, ktorých 
účastníkom bol v deň smrti poručiteľ a ktoré smrťou poručiteľa nezanikli, dochádza 
momentom smrti poručiteľa. Pre „zohľadnenie“ tejto hmotnoprávnej skutočnosti 
v  reálnom živote (pre lege artis ujatie sa majetku po poručiteľovi) je nevyhnutné, 

319 Tento príspevok je výstupom výskumu realizovaného v rámci projektu VEGA č. 1/0765/20 
Ochrana ľudských hodnôt v súkromnom práve v kontexte moderných trendov a prebiehajúcej 
rekodifikácie súkromného práva.
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aby prebehlo dedičské konanie, ktorého výsledkom bude meritórne dedičské ro
zhodnutie320.

Konanie o dedičstve plní dve základné funkcie, a  to legitimačnú a majetkovú321. 
Súhrnne možno cieľ tohto konania formulovať ako vysporiadanie pozostalosti poruči
teľa. „Rozmeniac na drobné“ je úlohou tohto konania (v logickej nadväznosti) stanoviť 
okruh právnych nástupcov poručiteľa, ustáliť majetok a dlhy, ktorý (ktoré) poručiteľ 
zanechal, stanoviť bilanciu majetku tvoriaceho dedičstvo, umožniť osobám, ktoré pri
chádzajú do úvahy ako dedičia, dedičstvo prijať alebo odmietnuť, rozhodnúť (alebo 
umožniť rozhodnúť) dedičské spory a (v závislosti od všeobecnej hodnoty dedičstva 
a ďalších okolností) dedičstvo meritórne vysporiadať alebo vykonať jeho likvidáciu.

Normy dedičského práva hmotného určujú predpoklady dedenia, odúmrť, od
mietnutie dedičstva, dedičskú nespôsobilosť, zodpovednosť za náklady pohrebu a dlhy 
poručiteľa, potvrdenie dedičstva, vyrovnanie dedičov a ochranu oprávneného dediča.

Dedičské právo procesné normuje postavenie a procesný postup dedičského súdu 
(obsadeného – okrem niekoľkých výnimiek – notárom ako súdnym komisárom) a ostat
ných subjektov dedičského konania (osoby, ktorá sa postarala o pohreb poručiteľa, de
dičov, bývalého manžela poručiteľa322, veriteľov poručiteľa, štátu), riešenie dedičských 
sporov, spôsoby ukončenia konania o dedičstve, ako aj postup pri prípadnej likvidácii 
dedičstva. 

Pre naplnenie funkcií dedičského konania v právnej oblasti (ale aj v spoločenskej 
oblasti všeobecne) je nevyhnutné, aby skutkové zistenia, od ktorých závisí priebeh 
a výsledok dedičského konania a ktoré determinujú aj hmotnoprávne postavenie po
ručiteľových dedičov a veriteľov, boli perfektné. Naplnenie tohto predpokladu je pod
mienené kvalitou procesných úkonov dedičského súdu a (de lege lata) aj procesnou 
diligenciou dedičov. 

1. Určovanie všeobecnej hodnoty dedičstva

Predmetom dedenia je všetok majetok poručiteľa, ktorý je dedenia spôsobilý (t. j. 
veci, práva a majetkové hodnoty, ktoré nezanikajú smrťou poručiteľa323 alebo nepre
chádzajú na právneho nástupcu iným spôsobom než dedením324). Právny nástupca 
poručiteľa teda objektívne vstupuje do právneho postavenia poručiteľa, a to bez ohľadu 
na vedomosť o konkrétnom aktíve alebo pasíve dedičstva. 
320 Dedičské konanie je takto výstižným ilustračným príkladom mimisporového konania ako 

obligatórnej nadstavby hmotného práva. 
321 MIKEŠ, J., MUZIKÁŘ, L. Dědické právo v teorii a praxi. Praha : Leges, 2011, s. 147, 148.
322 Máme na mysli situáciu, keď manželstvo zaniklo za života poručiteľa, avšak do smrti 

poručiteľa nedošlo k  usporiadaniu majetku v  bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, 
ani sa nezačalo konanie o jeho vysporiadanie. 

323 Typickým príkladom zániku je právo na výživné voči poručiteľovi alebo, naopak, vyživovacia 
povinnosť poručiteľa, pretože ide o  právo a  povinnosť, ktoré sú viazané na oprávnenú 
a  povinnú osobu. Predmetom dedenia však bude pohľadávka na výživnom a  povinnosť 
zaplatiť dlžné výživné.

324 Príkladom práva, ktoré prechádza inak než dedením, je právo nájmu bytu (§ 706 až 708 
OZ), právo na plnenie z poistenia, ak poistnou udalosťou je smrť (§ 817 OZ).
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Na ochranu dediča – a to tak z pohľadu jeho nastúpenia do postavenia vlastníka 
alebo veriteľa, ako aj do postavenia povinnej osoby či dlžníka – je kruciálnou korektná 
vedomosť o aktívach a pasívach dedičstva. Ideálnou situáciou je, samozrejme, stav, keď 
sú známe všetky aktíva a pasíva dedičstva a nie sú sporné. Vedomosť dediča (dedičov) 
o „majetkových prírastkoch“, ktorých nadobudnutie im môže byť dedičským rozhod
nutím potvrdené, a o rizikách, spojených s nadobudnutím dedičstva v podobe zodpo
vednosti za dlhy poručiteľa, umožňuje osobe povolanej dediť plnohodnotne zvážiť po
zitívne a negatívne právne dôsledky prijatia alebo odmietnutia dedičstva. Ak to tak nie 
je, táto osoba sa môže rozhodnúť „nesprávne“, t. j. odmietne dedičstvo, ktorého hod
notu považuje za nulovú alebo negatívnu napriek tomu, že dedičstvo je (v dôsledku 
neznámych aktív) vysoko bonitné, alebo, naopak, prijme dedičstvo v domnienke jeho 
kladnej (prípadne vysoko kladnej) hodnoty napriek tomu, že dedičstvo je (v dôsledku 
neznámych pasív) predĺžené.

Racionálnym podkladom na orientáciu o  zložení a  stave dedičstva je uznesenie 
o všeobecnej hodnote majetku a dlhov poručiteľa [§ 200 zákona č. 161/2015 Z. z. Civil
ný mimosporový poriadok (ďalej aj „CMP“)], v ktorom súd uvedie hodnotu majetku 
(aktív), hodnotu pasív a výslednú bilanciu dedičskej podstaty.

Je potrebné brať zreteľ na skutočnosť, že dedičské konanie je mimosporovým ko
naním, ovládaným vyšetrovacím princípom, ktorého podstatou je povinnosť súdu vy
konať všetky dôkazy potrebné na zistenie skutočného stavu veci (čl. 6 CMP). Dedičský 
súd teda v žiadnom prípade nie je odkázaný na dôkaznú aktivitu účastníkov kona
nia (a už vôbec nie je touto aktivitou limitovaný), práve naopak – súd je zodpovedný 
za kvalitu zistených podkladov a následne za korektné určenie všeobecnej hodnoty 
dedičskej podstaty. Zodpovednosť dedičského súdu za správne zistenie aktív a pasív 
a určenie všeobecnej hodnoty dedičstva predstavuje dôležitý aspekt základného práva 
dedičov na súdnu ochranu v tomto konaní a nedostatočná kvalita činnosti dedičského 
súdu môže mať až ústavnú relevanciu. Vyššia miera vyšetrovania je zrejmá dokonca 
aj pri zhodných tvrdeniach účastníkov konania o relevantných skutočnostiach, ktoré 
[v porovnaní s § 186 ods. 2 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v znení 
neskorších predpisov (ďalej aj „CSP“)] musí dedičský súd konfrontovať s výsledkami 
dokazovania (§ 37 CMP). Osvojenie zhodného tvrdenia účastníkov konania (a násled
ný záver súdu o tom, že daná relevantná skutočnosť je taká, akú sporové strany zhodne 
prezentujú, ktorý súd 1. vyvodí bez aktívnej verifikácie tvrdenia a 2. v ďalšom priebehu 
konania pracuje s predmetnou otázkou ako zodpovedanou daným spôsobom) je tak 
podmienené tým, že neodporuje výsledkom dokazovania. Z vyšetrovacieho princípu 
zároveň vyvodzujeme, že skoršie zhodné tvrdenie účastníkov konania v tomto konaní 
bude musieť dedičský súd „prehodnotiť“ aj v neskoršom priebehu konania, ak ďalšie 
poznatky získané dokazovaním budú skoršie zhodné tvrdenie negovať. 

1.1 Zisťovanie aktív

Aktíva patriace do dedičskej podstaty dokáže dedičský súd (súdny komisár) zisťo
vať rozmanitými spôsobmi. Popri vypočutí osoby, ktorá sa postarala o pohreb poru
čiteľa a osôb prichádzajúcich do úvahy ako dediči, musí byť štandardným postupom 
(zodpovedajúcim povinnosti vyšetrovať stav dedičstva) aktívne lustrovanie majetku 
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poručiteľa, a to využitím dostupných databáz, ako aj prostredníctvom žiadostí o súčin
nosť adresovaných príslušným orgánom a osobám. 

Vlastníctvo nehnuteľností zapísaných v katastri nehnuteľností notár zistí z prísluš
ného katastrálneho portálu. Vlastníctvo k  nehnuteľnostiam nezapísaným v  katastri 
nehnuteľností môže vyplynúť z miestneho šetrenia (spravidla na pozemku poručiteľa), 
výpovedí účastníkov konania, súdnych spisov (nehnuteľnosť nezapísaná v katastri ne
hnuteľností môže byť predmetom základného alebo vykonávacieho konania), prípad
ne z listín (napr. zmluva o zriadení záložného práva alebo o zabezpečovacom prevode 
vlastníckeho práva k takejto nehnuteľnosti).

Zistenie vlastníckeho práva poručiteľa k hnuteľným veciam poručiteľa je jednoduch
šie pri hnuteľných veciach, ktoré sú predmetom evidencie (motorové vozidlá, lietadlá, 
lode a pod.). Podľa povahy zápisu v tomktorom registri je údaj o zápise dôkazom alebo 
indíciou vlastníckeho práva poručiteľa ku dňu jeho smrti. Zahrnutie ostatného hnuteľné
ho majetku (neevidovaného, resp. neregistrovaného v úradných registroch) do dedičstva 
je otázkou dokazovania (napr. kúpna alebo iná nadobúdacia zmluva, rozhodnutie súdu 
alebo iného orgánu, výpovede účastníkov, účtovné doklady poručiteľa, poistné zmluvy, 
skutočnosť, že sa vec nachádza v nehnuteľnosti poručiteľa a pod.). 

Časť práv a iných majetkových hodnôt je zistiteľná z úradných registrov a registrov 
právnických osôb (napr. z obchodného registra, úradu priemyselného vlastníctva SR, 
bankových registrov325, depozitára cenných papierov).

Potenciálne aktíva môže súdny komisár zistiť aj dotazom na aktívne sporové alebo 
mimosporové326 súdne konania iniciované poručiteľom za jeho života.

Prípadná spornosť aktív (t. j. situácia, keď podľa názoru súdneho komisára ur
čité aktívum patrí do dedičskej podstaty, ale niekto túto skutočnosť spochybňuje327) 
znamená, že sa ich spornosť poznačí a pri výpočte hodnoty majetku sa na ne (v tejto 
chvíli) neprihliada. Vedomosť o týchto aktívach je však pre dediča potrebná a užitočná 
(za predpokladu, že sa o tomto dubióznom majetku dozvedel pred samotným rozhod
nutím o prijatí/odmietnutí dedičstva), pretože na tomto majetku môže dedič anticipo
vať s tým, že konečný výsledok bude závislý od výsledku sporu, do ktorého buď dedič 
vstúpi, alebo ho inciuje. Ak by bol spor ukončený v prospech dedičov až po skončení 
dedičského konania, bude tento majetok prejednaný ako novoobjavené dedičstvo.

Neznáme aktívum, logicky, nebude v prebiehajúcom dedičskom konaní zohľadne
né žiadnym spôsobom. Ak sa objaví po právoplatnom skončení dedičského konania, 
bude prejednané v dodatočnom dedičskom konaní, nebude sa to však týkať osôb po
volaných dediť, ktoré dedičstvo odmietli.

1.2 Zisťovanie pasív

Informácie o pasívach dedičstva sú pre jeho riadne prejednanie kruciálne, pretože 
ako bolo uvedené, okrem majetkového prospechu v podobe nadobudnutia dedičstva 
325 V prípade bánk je potrebné zvýrazniť potrebu lustrácie všetkých bankových produktov, nie 

len účtov poručiteľa.
326 Indícia o majetku poručiteľa môže vyplynúť napríklad z konania o výživnom, konania vo 

veciach obchodného registra, konania o umorenie listiny, konania o notárskych úschovách.
327 Ako sporný klasifikuje majetok súdny komisár, a to po posúdení obsahu námietky. 
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je s dedením spojené aj negatívum v podobe zodpovednosti dediča za dlhy poručite
ľa a náklady pohrebu poručiteľa328. Vzhľadom na splynutie nadobudnutého dedičstva 
s ostatným majetkom dediča (confusio bonorum) zodpovedá dedič (v príslušných li
mitoch – pozri výklad ďalej) za dlhy poručiteľa aj svojím „predchádzajúcim” či neskôr 
nadobudnutým majetkom (pro viribus hereditatis). Táto okolnosť predovšetkým v prí
pade značných pasív dedičstva môže byť dôvodom odmietnutia dedičstva zo strany 
osoby povolanej dediť329. Na správne posúdenie alternatívy odmietnutia dedičstva je 
tak potrebné mať korektnú informáciu o „stave” dedičstva.

Uplatnenie vyšetrovacieho princípu pri zisťovaní pasív znamená povinnosť súdne
ho komisára zisťovať ich aktívne a vyčerpávajúco (pretože len prístup vyhovujúci tým
to prívlastkom podľa nášho názoru zodpovedá predmetnému princípu), to znamená 
(podobne ako pri aktívach) okrem informácií od účastníkov konania tiež vlastným 
zisťovaním a súčinnosťami s orgánmi a osobami, ktoré vzhľadom na predmet svojej 
činnosti disponujú informáciami o záväzkoch fyzických osôb. Takto je potrebné pre
veriť napríklad verejne prístupné registre dlžníkov (registre jednotiek územnej samo
správy, sociálnej poisťovne, finančnej správy, zdravotných poisťovní), Notársky cen
trálny register záložných práv, Centrálny register exekúcií, bankové registre a vykonať 
lustráciu pasívnych sporov poručiteľa na všeobecných súdoch.

Sporné pasíva poručiteľa, t. j. pasíva, „o ktorých sa v konaní vie“330, ale ako sporné 
ich klasifikuje súdny komisár,331 (podobne ako sporné aktíva) nebudú zohľadnené pri 
určení všeobecnej hodnoty dedičstva. Dôležité však je, že osoby povolané dediť majú 
o týchto „hrozbách“ vedomosť a možnosť ich judikovania proti dedičom zohľadnia pri 
rozhodovaní o (ne)prijatí dedičstva. 

Skutočným problémom z pohľadu dedičov sú neznáme pasíva, t. j. záväzky po
ručiteľa existujúce v  deň jeho smrti, o  ktorých informácia v  priebehu dedičského 
konania nebola prítomná. Ako už bolo uvedené, z hmotnoprávnej podstaty dedenia 
vyplýva, že právny nástupca ex lege vstupuje do hmotnoprávneho postavenia svojho 
právneho predchodcu (poručiteľa) bez ohľadu na vedomosť o existencii konkrétne
ho právneho vzťahu. „Známosť“ pasíva v dedičskom konaní (v tomto prípade bez 
ohľadu na jeho prípadnú spornosť) je preto pre osobu povolanú dediť skutočne mi
moriadne dôležitá pri jej rozhodovaní o prijatí alebo odmietnutí dedičstva, ako aj 
328 Vzhľadom na základné zameranie nášho záujmu, vyplývajúce z  názvu tohto príspevku, 

v ďalšom nebudeme brať zreteľ na zodpovednosť za náklady pohrebu poručiteľa.
329 Dôvody na odmietnutie dedičstva môžu byť zaiste aj iné, principiálne, avšak predmetom 

záujmu tohto príspevku je racionálne posúdenie hrozieb pre ostatný majetok dediča. 
330 Na tomto mieste úmyselne nepoužívame formuláciu „ktoré boli zistené“, pretože „zistenosť“ 

v procesnej terminológii znamená stav, keď pohľadávka nebola účinne popretá.
331 Existenciu pasíva bude spochybňovať dedič. Súdny komisár bude pri posudzovaní námietky 

brať zreteľ aj na skutočnosť, či je popieraný dlh judikovaný, a taktiež na to, či sa popiera jeho 
existencia ab initio, alebo sa tvrdí jeho neskorší zánik. Spochybnenie opodstatnenosti pasíva 
je, samozrejme, aj v záujme iného poručiteľovho veriteľa, avšak veriteľ nie je účastníkom 
dedičského konania v tejto časti. Spornosť iného dlhu poručiteľa bude môcť veriteľ namietať 
len pri likvidácii dedičstva (porovnaj TOMAŠOVIČ, M. In SMYČKOVÁ, R., ŠTEVČEK, 
M., TOMAŠOVIČ, M., KOTRECOVÁ, A. a kol. Civilný mimosporový poriadok. Komentár. 
Bratislava : C. H. Beck, 2017, s. 691).
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(neskôr) pri uspokojovaní jednotlivých veriteľov poručiteľa (limit zodpovednosti in 
concreto, pozri ďalší výklad).

Významným procesným inštrumentom, zvyšujúcim pravdepodobnosť zistenia 
všetkých pasív dedičstva, je výzva dedičského súdu, adresovaná veriteľom poručiteľa, 
na prihlásenie ich pohľadávok v súdom určenej lehote (konvokácia veriteľov, convoca-
tio creditorum). Prípadné nereagovanie veriteľa na konvokačnú výzvu nemá vplyv na 
samotnú existenciu jeho pohľadávky, potenciálne však ovplyvňuje zodpovednosť dedi
ča (dedičov) za tento „neprihlásený“ dlh v prípade debetného dedičstva, pretože podľa 
§ 471 ods. 2 OZ v prípade realizovanej konvokácie dedičia za takýto dlh nezodpoveda
jú, ak bola cena nimi nadobudnutého dedičstva vyčerpaná uspokojením prihlásených 
veriteľov. Uskutočnenie výzvy je de lege lata možné len na návrh dedičov, pričom však 
(na rozdiel od predchádzajúcej právnej úpravy332) súd nepoučuje dedičov o hmotno
právnych konotáciách konvokácie. Vzhľadom na význam uskutočnenia konvokačnej 
výzvy pre úplnosť skutkových zistení súdu a ochranu dediča a veriteľov je otázne, či 
podmienenie konvokácie návrhom dediča vyhovuje koncepcii dedičského konania 
ako mimosporového konania, v ktorom sú dominantnými princíp materiálnej pravdy 
a vyšetrovací princíp. Takisto je otázna dostatočnosť publicity konvokačnej výzvy.333 

1.3 Určenie všeobecnej hodnoty dedičstva

Výsledkom zisťovania dedičskej podstaty, t. j. majetku a dlhov, ktoré poručiteľ zanechal 
a ktoré sú spôsobilé dedenia, je zoznam týchto aktív a pasív a stanovenie ich všeobecnej 
hodnoty, ktorú definuje § 200 ods. 2 CMP.334 Všeobecná hodnota majetku podľa zákon
ných kritérií nemusí zodpovedať nominálnej hodnote (blíži sa bežne používanému termí
nu „trhová hodnota“). „Ocenenie“ jednotlivej položky súpisu majetku a dlhov poručiteľa 
musí zodpovedať prístupu súdneho komisára s odbornou starostlivosťou, preto ohodno
tenie konkrétneho aktíva môže byť (vzhľadom na jeho nevymožiteľnosť) dokonca nulové.

Všeobecná hodnota dedičstva môže byť kladná (dedičstvo s kreditnou hodnotou), 
alebo záporná (debetné, resp. predĺžené dedičstvo).

Poznatky, na ktorých základe bolo vydané uznesenie o všeobecnej hodnote ma
jetku, výške dlhov a  o  čistej hodnote dedičstva, prípadne výške jeho predĺženia, sa 
môžu v priebehu dedičského konania vyvíjať (objavenie ďalšieho aktíva alebo pasíva, 
„zospornenie“ aktíva alebo pasíva, prípadne naopak, ich „znespornenie“). V súlade 
s princípom materiálnej pravdy, ovládajúcim dedičské konanie, a pri neuplatňovaní 
koncentračného princípu dedičský súd do právoplatného skončenia dedičského kona
nia reaguje na nové skutočnosti tzv. zmenovým uznesením, ktorým dotknutú položku 
a celkovú všeobecnú hodnotu dedičstva upraví tak, aby zodpovedala aktuálnemu sta
vu konania (§ 200 ods. 3 CMP).

332 Porovnaj § 175n zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov
333 Výzva sa zverejňuje na úradnej tabuli a webovom sídle súdu, ako aj na webovom sídle Notárskej 

komory SR.
334 „Cena, ktorá by sa mala dosiahnuť na trhu v  podmienkach voľnej súťaže pri poctivom 

predaji, keď kupujúci i predávajúci budú konať s náležitou informovanosťou a opatrnosťou 
a s predpokladom, že cena nie je ovplyvnená neprimeranou pohnútkou.“
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Ak je konštatované predĺženie dedičstva, jeho štandardným následkom je dedič
ským súdom schvaľovaná dohoda dedičov s  veriteľmi o  prenechaní dedičstva veri
teľom na úhradu dlhov poručiteľa (§ 202 CMP) alebo dedičským súdom nariadená 
likvidácia dedičstva (§ 205 a nasl. CMP).335

V ideálnom prípade je všeobecná hodnota dedičstva určená správne, dediči vedia 
o všetkých aktívach a pasívach dedičstva, a  teda „vedia, čo ich čaká“. Ani pri maxi
málne aktívnom prístupe dedičského súdu však nemožno vylúčiť, že zostali nezná
mymi niektoré aktíva alebo pasíva. Ako už vyplynulo z predchádzajúceho výkladu, 
nebezpečenstvo neznalosti aktíva je „len“ v tom, že dedič má pri úvahe o prijatí alebo 
odmietnutí dedičstva podhodnotenú predstavu o  bonite dedičstva. Neznalosť pasí
va však nesie riziko zmeny v zodpovednosti dedičov za dlhy poručiteľa v porovnaní 
s očakávaním, založeným na právoplatnom dedičskom rozhodnutí.

2. Zodpovednosť dediča (dedičov) za dlhy poručiteľa

Právna úprava zodpovednosti dediča za dlhy poručiteľa je založená na koncepcii, 
aby prijatie dedičstva v  konečnom dôsledku pre dediča nepredstavovalo majetkovú 
stratu. V dôsledku confusio bonorum zdedený majetok síce splynie s ostatným majet
kom dediča a dedič za dlhy poručiteľa zodpovedá celým majetkom, ale ochrana dediča 
existuje a spočíva v limitoch jeho zodpovednosti za dlhy poručiteľa.

Z platnej právnej úpravy možno vyvodiť: 
a) celkový limit zodpovednosti dediča za dlhy poručiteľa v podobe výšky hodnoty 

ním nadobudnutého dedičstva336 a 
b) konkrétny limit zodpovednosti jednotlivého dediča voči jednotlivému veriteľovi 

(limit zodpovednosti in concreto) v prípade plurality dedičov337. 
Navyše, zodpovednosť dediča (dedičov) je stanovená odlišným spôsobom pri kre

ditnom dedičstve a pri dedičstve predĺženom.

2.1 Zodpovednosť za dlhy poručiteľa pri nepredĺženom dedičstve

Objektívne kreditná bilancia dedičstva znamená, že dedičov majetkový prírastok 
prevyšuje hodnotu dlhov zanechaných poručiteľom. úplné uspokojenie veriteľa (kaž
dého z veriteľov) poručiteľa je preto v celkovom limite zodpovednosti dediča.
335 Nariadenie likvidácie dedičstva nie je obligatórnym procesným postupom súdneho komisá

ra (arg. „môže súd aj bez návrhu nariadiť“). Tomuto konceptu nariaďovania niet čo vyčítať, 
pretože v konkrétnom prípade môže byť uspokojenie dlhu poručiteľa z iného majetku dedi
ča v záujme veriteľov aj dedičov. 

336 Rozhodujúcou je hodnota majetku, ktorý dedič dedením skutočne nadobudol, nie hodnota 
majetku, na ktorý má podľa dedičskej triedy, do ktorej patrí, nárok. Nemožno totiž vylúčiť 
dohodu dedičov (§ 482 OZ), podľa ktorej dedič zdedí menej majetku, ako by zodpovedalo 
jeho zákonnému podielu. Niečo iné je však potvrdenie nadobudnutia celej nehnuteľnosti 
jednému z  dedičov s  povinnosťou vyplatiť ustupujúcich dedičov. Títo dedičia nadobudli 
hodnotu zákonného podielu. 

337 Bližšie pozri MOLNÁR, P. K niektorým otázkam zodpovednosti dediča za dlhy poručiteľa 
(1. časť). In Justičná revue. 71, 2019, č. 1, s. 32 a nasl.
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V prípade plurality dedičov je ich zodpovednosť za dlh(y) poručiteľa normovaná 
pomerným spôsobom. V  konkrétnom prípade to znamená, že veriteľ má právo na 
plné uspokojenie svojej pohľadávky, avšak dedičia mu nezodpovedajú spoločne a ne
rozdielne, ale „len“ pomerne, a to podľa pomeru hodnoty dedičstva nadobudnutého 
konkrétnym dedičom na celkovej hodnote dedičstva. Veriteľ tak má právo požadovať 
od konkrétneho dediča len zodpovedajúcu časť plnenia (napríklad, ak traja dedičia 
nadobudli majetok rovnomerne v pomere jednej tretiny, za konkrétny dlh poručiteľa 
zodpovedá každý z dedičov do sumy jednej tretiny výšky dlhu).

2.2 Zodpovednosť za dlhy poručiteľa pri predĺženom dedičstve

Podstatou predĺženého dedičstva je skutočnosť, že súčet pasív prevyšuje hodnotu 
dedičstva. Ani celkový limit zodpovednosti dediča/dedičov za dlhy poručiteľa (hodno
ta ním/nimi nadobudnutého dedičstva) teda nie je dostatočný na uspokojenie verite
ľov v plnej výške. Za takejto situácie majú dedičia možnosť dohodnúť sa s veriteľmi na 
prenechaní dedičstva na úhradu dlhov poručiteľa (§ 471 ods. 1 OZ). Ak k uzavretiu ta
kejto dohody nedôjde alebo nebude schválená súdom, dedičské právo hmotné (§ 471 
ods. 2 OZ) kogentným spôsobom stanovuje zodpovednosť dediča in concreto osobit
ným spôsobom: dedič zodpovedá konkrétnemu veriteľovi v rozsahu, v akom mu patrí 
výťažok z likvidácie dedičstva podľa ustanovení Civilného mimosporového poriadku. 
Je potrebné uviesť, že v zmysle § 208 ods. 2 CMP rozvrh výťažku z likvidácie dedičstva 
sa riadi ustanoveniami Exekučného poriadku338. Z  pohľadu rozsahu zodpovednosti 
dediča je relevantným predovšetkým § 157 EP, ktorý určuje rozvrhové triedy a spôsob 
rozdelenia výťažku medzi triedami a v rámci tejktorej rozvrhovej triedy.

Ako už bolo uvedené, nariadenie likvidácie dedičstva nie je obligatórne. V prípade, 
keď sa bude vysporiadanie dlhov po poručiteľovi javiť ako vhodnejšie bez nariadenia 
likvidácie (vyhovuje to veriteľom aj dedičom), likvidácia nariadená nebude a  dedič 
bude plniť poručiteľovi zo svojho zmiešaného majetku. Aj v tomto prípade však – ak 
ide o limit zodpovednosti in concreto – platí kogentné ustanovenie § 471 ods. 2 CMP.

Určitou (možno povedať) „výhodou“ uplatnenia § 157 EP pre dediča je, že verite
ľom zodpovedá podľa poradia pohľadávky a k zodpovednosti za v poradí ďalší poru
čiteľov dlh dochádza až a len v prípade plného uspokojenia dlhu s „lepším poradím“ 
a, samozrejme, za predpokladu, že pri uspokojovaní daného dlhu nebol vyčerpaný 
celkový limit zodpovednosti dediča. Dôležité však je zachovanie správneho poradia 
uspokojiť sa majúcich pohľadávok veriteľov. Pomerné uspokojovanie veriteľov prichá
dza do úvahy len v prípade, ak majú viaceré pohľadávky rovnaké poradie.

Rozvrhové triedy a (v tomto kontexte) poradie poručiteľom zanechaných dlhov sú 
objektívnou kategóriou, platnou bez ohľadu na vedomosť dediča o niektorom z dlhov. 
V tejto súvislosti vystupuje do popredia relevancia uskutočnenia konvokácie veriteľov 
v dedičskom konaní. Podľa druhej vety § 471 ods. 2 OZ, ak súd realizoval konvokač
nú výzvu, veriteľ na ňu nereagoval a cenu nadobudnutého dedičstva dedič vyčerpal 
uspokojením ostatných veriteľov, dedič za dlh tohto pasívneho veriteľa nezodpovedá. 

338 Zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „EP“).
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Naopak však platí, že v prípade neuskutočnenia konvokácie dedič zodpovedá za (aj ne
známe) dlhy poručiteľa podľa ich zákonom (§ 157 EP) určeného poradia. To v prípade 
nevedomosti o dlhu s poradím, na ktorého uspokojenie hodnota ním nadobudnutého 
dedičstva postačovala, znamená, že za tento dlh bude dedič zodpovedať aj vtedy, keď 
hodnotu nadobudnutého dedičstva vyčerpal úhradou dlhu s „horším“ poradím.

Keďže však dedič nikdy nemôže vylúčiť existenciu dlhu poručiteľa, o ktorom nevie, 
realizácia konvokačnej výzvy je pre právnu istotu dediča o konkrétnom obsahu jeho 
zodpovednosti za dlhy kruciálna. 

V prípade plurality dedičov platí už uvedené pomerne pre každého dediča.

2.3 Zodpovednosť za dlhy poručiteľa pri dedičstve nesprávne  
považovanom za nepredĺžené

Už sme uviedli, že dedičstvo je predĺženým len čo dlhy, ktoré ho zaťažujú, prevyšu
jú majetok, a to bez ohľadu na to, či táto skutočnosť bola zistená. Je to teda objektívna 
skutočnosť, na ktorú ius cogens reaguje iným spôsobom zodpovednosti dedičov za tie
to prevalentné dlhy.

Ak predĺženie dedičstva nebolo zistené v priebehu dedičského konania a deklaro
vané uznesením o zápornej všeobecnej hodnote dedičstva, znamená to, že dedičstvo 
bolo prejednané ako kreditné, dedič (dediči) uvažujú o svojej zodpovednosti za dlhy 
poručiteľa len v intenciách § 470 OZ a podľa týchto pravidiel plnia známe dlhy poru
čiteľa.

Ak sa po skončení dedičského konania „objaví“339 dlh poručiteľa, ktorý nebol za
hrnutý do súpisu pasív, v rámci tejto podkapitoly uvažujeme o situácii, že tento dlh 
zmení bilanciu dedičstva (tak ako bola deklarovaná) z kladnej na zápornú hodnotu 
(takpovediac „zdebetní“ dedičstvo).

Na otázku, ako sa z praktickej a právnej stránky zmení pozícia dediča (dedičov), 
existujú dve možné odpovede. Prvou (Tomašovič340) je odpoveď, že pre zodpoved
nosť dedičov za dlhy poručiteľa je určujúcim spôsob, akým bolo dedičstvo prejednané, 
a teda v naznačenej situácii sa dedič nebude zodpovedať odlišne. Druhou odpoveďou 
(ktorú zastáva autor tohto príspevku) je, že platná právna úprava nepodmieňuje uplat
nenie zodpovednosti dediča podľa § 471 ods. 2 OZ prejednaním dedičstva ako debet
ného, ale len jeho predĺžením. Nespornú praktickosť prvého prezentovaného názoru 
tak považujeme za neuplatniteľnú. 

Pri uplatnení zodpovednosti dediča podľa § 471 ods. 2 OZ (podstatu pozri v pred
chádzajúcom bode) v momente, keď už jednotlivý dedič potenciálne plnil veriteľom 
podľa pravidiel uvedených v § 470 OZ (t. j. plnú sumu dlhu alebo pomernú časť dlhu 
zodpovedajúcu jeho podielu na dedičstve) sa, žiaľ, môže zistiť, že dedič plnil veriteľovi 

339 Tu máme na mysli predovšetkým dlh, o ktorom neexistovala v priebehu dedičského konania 
žiadna vedomosť, pretože  takýto dlh dediči (na rozdiel od sporného pasíva) nebrali do 
úvahy ani len ako potenciálne pasívum. 

340 TOMAŠOVIČ, M. In SMYČKOVÁ, R., ŠTEVČEK, M., TOMAŠOVIČ, M., KOTRECOVÁ, 
A. a  kol. Civilný mimosporový poriadok. Komentár. 1. vyd. Bratislava : C.  H. Beck, 2017, 
s. 715
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pohľadávku, ktorá by vzhľadom na jej poradie podľa rozvrhových tried (§ 157 EP) ne
bola uspokojená. Z vlastného subjektívneho pohľadu možno dedič splnil dokonca celý 
rozsah svojej zodpovednosti za dlhy poručiteľa. Ak však sumu rovnajúcu sa hodnote 
nadobudnutého dedičstva neplnil na splnenie dlhu (dlhov) s najlepším poradím podľa 
§ 157 EP, alebo ich plnil nesprávne341, veriteľ takéhoto „privilegovaného“ dlhu môže 
oprávnene požadovať jeho plnenie (a, opäť, vo výške celkového limitu zodpovednosti 
dediča). Dedičovi tak hrozí dodatočná zodpovednosť za dlhy poručiteľa. Vo vzťahu 
k veriteľovi, ktorému dedič plnil nesprávne, možno konštatovať bezdôvodné obohate
nie na úkor dediča. Medzi veriteľmi však z titulu nesprávneho plnenia dlhov právo na 
plnenie nevzniká.

Okrem „náhody“ v podobe predchádzajúceho plnenia „správneho“ dlhu a správ
nym spôsobom je jediným účinným prostriedkom ochrany dediča ex ante podanie ná
vrhu na vydanie konvokačnej výzvy. Ako bolo konštatované v predchádzajúcom bode, 
pasivita veriteľa má za následok, že dedič za tento dlh nezodpovedá, ak úhradou iných 
prihlásených dlhov vyčerpal hodnotu ním nadobudnutého dedičstva. 

2.4 Zodpovednosť za dlhy poručiteľa pri nesprávne  
stanovenej všeobecnej hodnote majetku

Dedič nadobúda dedičstvo k  momentu smrti poručiteľa. Spôsob vysporiadania 
dedičstva (ktorý z dedičov nadobúda ktorý konkrétny majetok poručiteľa) vyplynie 
z dedičského rozhodnutia. Stanovenie všeobecnej hodnoty majetku poručiteľa, teda 
hodnoty aktív dedičskej podstaty, je významným procesným úkonom súdneho komi
sára, pretože hodnota nadobudnutého dedičstva je celkovým limitom zodpovednosti 
dedičov za dlhy poručiteľa. Hodnota dedičstva síce nemá priamy vplyv na ďalšiu exis
tenciu dlhu (existuje v plnej výške ďalej342 bez ohľadu na hodnotu aktív), avšak limituje 
rozsah práva veriteľa voči dedičom na splnenie dlhu. Korektnosť určenia ceny dedič
stva má preto zásadný význam pre veriteľa (rozsah jeho práva na plnenie), ako aj pre 
dediča (rozsah jeho povinnosti plniť).

V prípade objektívne nesprávnej ceny majetku je počas dedičského konania možné 
zmenovým uznesením (aj opakovane) zjednať nápravu. Otázkou tak zostáva, či právo
platné skončenie dedičského konania predstavuje koniec možnosti vykonať korekciu 
ceny majetku, a tým aj nároku a jemu korešpondujúcej zodpovednosti, s účinkami rei 
iudicatae.

Vychádzajúc zo skutočnosti, že veriteľ poručiteľa nie je účastníkom dedičského 
konania v jeho časti, v ktorej sa vykonáva súpis aktív a stanovuje sa ich hodnota, je  

341 Ako už bolo uvedené, pri zodpovednosti podľa § 471 ods. 2 OZ sa dlhy plnia primárne 
jednotlivo podľa poradia, t. j. v poradí ďalší dlh sa uspokojí až vtedy, keď je plne uspokojený 
dlh aktuálneho poradia. Pomerné uspokojenie prichádza do úvahy len pri dlhoch rovnakého 
poradia. 

342 Pri tomto konštatovaní nezabúdame na „podmienený“ zánik neuspokojených pohľadávok 
veriteľov, ku ktorému však dochádza až rozdelením výťažku likvidácie dedičstva. Tieto 
pohľadávky bude – v prípade objavenia ďalšieho majetku poručiteľa – opäť (a znovu v rámci 
limitu hodnoty dedičstva) možné uspokojiť.
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potrebné uzavrieť, že určenie ceny dedičstva (vzhľadom na konzekvenciu vo vzťahu 
k veriteľovi) nemôže byť pre veriteľa (a už vôbec nie pre súd konajúci o žalobe veriteľa 
na plnenie proti dedičom) záväzná343. Jeho žaloba na plnenie proti dedičom preto môže 
smerovať aj nad hodnotu dedičstva zistenú v dedičskom konaní. Bude však úlohou ve
riteľa tvrdiť a dokázať, že žalovaní skutočne zodpovedajú za dlh poručiteľa v žalovanej 
výške. De lege ferenda považujeme za vhodné, aby veritelia boli v dedičskom konaní 
prítomní v pozícii účastníkov konania aj pri súpise a ocenení aktív. Dôvod na túto úva
hu vidíme v nebezpečenstve „prehodnocovania“ celkového limitu zodpovednosti de
dičov za dlhy poručiteľa v sporoch veriteľov s dedičmi, keď v rôznych konaniach môže 
dôjsť k zaviazaniu dedičov na plnenie veriteľom nielen v sumách nekorešpondujúcich 
dedičskému rozhodnutiu, ale dokonca vo vzájomnom rozpore jednotlivých sporových 
rozhodnutí344. Potenciálne „zdržanie“ dedičského konania v tejto fáze by, podľa nášho 
názoru, bolo vyvážené vyššou právnou istotou tak dedičov, ako aj veriteľov.

Ak je so stanovenou hodnotou nadobudnutého dedičstva nespokojný dedič (lo
gicky, tvrdiac, že skutočná hodnota dedičstva ku dňu smrti poručiteľa bola nižšia), po 
právoplatnom skončení dedičského konania vidíme ako prostriedok „nápravy“ žalobu 
na obnovu dedičského konania, avšak so zákonnými limitmi jej prípustnosti345 (§ 397 
a nasl. CSP v spojení s § 2 CMP)346.

Záver

úlohou dedičského práva hmotného je zabezpečiť ochranu dôležitých hodnôt – 
majetkových práv poručiteľa a jeho veriteľov – prostredníctvom kontinuity v osobách 
právnych nástupcov poručiteľa. Vysporiadanie pozostalosti poručiteľa realizuje de
dičský súd prostredníctvom dedičského konania. Toto konanie je vzhľadom na jeho 
mimosporovú povahu ovládané predovšetkým princípmi ochrany verejného záujmu, 
princípom oficiality, vyšetrovacím princípom a princípom materiálnej pravdy. Tieto 
princípy kladú vysoké nároky na aktívny prístup súdneho komisára na kvalitu posky
tovanej súdnej ochrany. 

V tomto kontexte považujeme za nesprávne, aby výzva veriteľom na prihlásenie ich 
pohľadávok voči poručiteľovi bola podmienená návrhom dedičov. Nesprávnosť tejto 
koncepcie sa zvýrazňuje pri (inak legitímnej) absencii poučenia o hmotnoprávnych 
následkoch konvokácie. Podľa nášho názoru zodpovedá kľúčovému významu kon

343 Pozri napr. uznesenie Najvyššieho súdu ČR sp. zn. 21 Cdo 1411/2007.
344 Bližšie pozri MOLNÁR, P. K niektorým otázkam zodpovednosti dediča za dlhy poručiteľa 

(2. časť). In Justičná revue. 71, 2019, č. 2, s. 123 až 127.
345 Predovšetkým máme na mysli posúdenie toho, či skutkové tvrdenia alebo dôkazy neboli 

v právoplatne skončenom dedičskom konaní použité bez viny dediča.
346 Napríklad Okresný súd Žilina uznesením sp. zn. 15D 170/2007 z  24. mája 2007 povolil 

obnovu dedičského konania sp. zn. 21D 1386/2005 na základe návrhu dediča, ktorý po 
skončení dedičského konania dopytom v  banke poručiteľa zistil, že zostatok na účte 
poručiteľa (ktorý súdny komisár zaradil celý do aktív dedičstva) bol výsledkom zmiešaných 
vkladov viacerých osôb, a teda aktíva dedičstva boli nadhodnotené. V obnovenom konaní 
dedičský súd následne vychádzal z korektnej sumy aktív.
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vokácie pre objektivizáciu pasív dedičstva, pre právnu istotu a ochranu práv dediča 
a veriteľa len obligatórna konvokácia veriteľov, a to s čo najširšou publicitou, napríklad 
(podľa vzoru konkurzného konania) zverejnením v obchodnom vestníku. Obligatórna 
konvokácia má potenciál znížiť riziko prejednania predĺženého dedičstva ako kredit
ného, ako aj nebezpečenstvo uspokojovania veriteľov pohľadávok s horším poradím 
(a jeho dôsledok v podobe následného sporu vedúceho k dodatočnej zodpovednosti 
dediča za dlhy poručiteľa a k bezdôvodnému obohateniu veriteľa, ktorému dedič plnil, 
nepoznajúc pravý stav dedičstva). Táto zmena by, podľa nášho názoru, zvýšila kvali
tu súdnej ochrany práv a právom chránených záujmov poskytovanej štátom v tomto 
súdnom konaní.

Pokiaľ ide o stanovenie hodnoty aktív dedičstva, od ktorej výšky je závislý limit 
zodpovednosti dediča za dlhy poručiteľa a tomu zodpovedajúci nárok poručiteľovho 
veriteľa, zastávame názor, že veritelia by mali byť účastníkmi dedičského konania aj 
v tejto jeho fáze. Participácia veriteľa pri stanovovaní ceny dedičstva by podľa nášho 
názoru napomohla objektivizácii hodnoty aktív dedičstva a v ďalšom by mohla zabrá
niť „prehodnocovaniu“ hodnoty nadobudnutého dedičstva v sporoch o žalobách na 
plnenie vedených veriteľmi proti dedičom.
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Abstrakt: Článek se zabývá teoretickými i praktickými aspekty konceptu plné odpo
vědnosti dědiců za dluhy zůstavitele, který byl zaveden Občanským zákoníkem (zákon 
č. 89/2012 Sb.). Možná ochrana dědice může být uplatněna v  řízení o pozůstalosti. 
Proto se článek věnuje řízení o pozůstalosti a jeho úpravě zákonem č. 292/1013 Sb., 
který promítl zásadní změny hmotného práva do práva procesního. Změny v oblas
ti dědického práva se dotýkají mj. posílení autonomie vůle, rozsahu odpovědnosti 
dědiců za dluhy zůstavitele a práv dědiců v řízení o pozůstalosti.
Klíčová slova: řízení o pozůstalosti, odpovědnost dědiců za dluhy zůstavitele, výhrada 
soupisu

Abstract: The article deals with theoretical and empirical aspects of the new concept 
of liability of successors adopted by the Civil Code of 2012. The potential protec
tion of successor might be made in inheritance proceedings. Therefore, also inherit
ance proceedings is analysed and the article focuses on new aspects brought due to  
Act No. 292/2013 Coll. We examine the autonomy of will in inheritance proceedings, 
the position of successors for debts of the deceased and rights of the successors in the 
inheritance proceedings.
Key words: inheritance proceedings, liability of successors for debt of the deceased, 
reservation of listing of the property of deceased

1. Nový český Občanský zákoník – návrat k tradičním principům

Občanský zákoník – od jehož přijetí 347 českým zákonodárcem uplyne letos 10 let 
– přinesl návrat k tradičním principům soukromého práva. Za všechny lze uvést např. 
posílení autonomie vůle. Důvodová zpráva to zdůrazňuje v mnoha souvislostech.

K námi sledovaným otázkám dědického práva bude možná užitečné si příslušnou 
část Důvodové zprávy (konsolidované verze) připomenout: „Celkové ideové pojetí ná-
vrhu občanského zákoníku se koncepčně rozchází s koncepcí vytvořenou totalitním stá-
tem, navazuje na filosofické zázemí kontinentálních i národních tradic a usiluje o usku-
tečňování ideálů evropanství.

Všeobecný důraz na autonomii vůle v  soukromém právu po přijetí občanského 
zákoníku se v kontextu námi sledovaného dědického práva projevil přirozeně i posíle
ním autonomie vůle zůstavitele, a to v mnoha ohledech (rozšířením dědických titulů 
o dědickou smlouvu, možností zůstavitele ustanovit správce pozůstalosti, vykonava
tele závěti, možností zřídit odkaz, náhradnictví atd.). Na základě údajů poskytnutých 

347 Dostupné na: <http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/DuvodovazpravaNOZkon
solidovanaverze.pdf, s. 257>.
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Notářskou komorou ČR je možno s potěšením konstatovat, že záměr posílit autonomii 
vůle zůstavitele jest možno považovat za naplněný, neboť setrvale narůstá počet závětí 
(i zrušení závětí), dědických smluv a dalších.348

Pro námi sledovanou oblast dědického práva pak Důvodová zpráva dále konkrét
ně uvádí: „Dědické právo upravuje přechod majetkových poměrů zemřelého člověka na 
jiné osoby. Nová úprava dědického práva obecně vychází z většiny zásad právní úpravy 
dosavadní. Opticky je však na první pohled patrné zřejmé rozmnožení ustanovení o dě-
dickém právu. Právní úprava dědění byla v našem občanském právu v průběhu kodifikací  
z 50. a 60. let postupně výrazně redukována, neboť v předchozím společenském zřízení ne-
byly potřeba a zájem věnovat výraznější pozornost péči o přechod větších majetkových pod-
stat. V úpravě práva dědického se tak nejvýrazněji projevily někdejší simplifikační tendence 
totalitního zákonodárství. Některé základní zásady dědického práva vyplývají již z návrhu 
tohoto ustanovení. Předně se jedná o zásadu zachování hodnot, tedy zachování hodnot se 
zřetelem k budoucnosti jako výraz solidarity lidí a sledování cílů sahajících přes více gene-
rací. Že se tato zásada uplatňuje, pokud jde o nemovité i movité věci ve všech společnostech 
vyjma některých neliterárních (tzv. archaických či přírodních), je dostatečně známo. Mo-
derní doba se v té souvislosti k uvedené zásadě přiklonila důsledněji, zejména co se týká 
předmětů duševního vlastnictví a jiných předmětů bez hmotné podstaty. Uvedené vyjadřují 
z různých úhlů všechny odstavce navrženého paragrafu (rozuměj § 1475 návrhu). Posun 
oproti stávající úpravě je zejména v opuštění široce formulovaného pravidla § 579 stáva-
jícího obč. z. o zániku subjektivních práv a povinností vázaných jen na osobu dlužníka 
nebo věřitele jeho smrtí. Podle § 1475 odst. 2 spadají do pozůstalosti i subjektivní práva 
a povinnosti zakládající se pouze na osobních poměrech zůstavitele, pokud byly jako dluh 
uznány nebo jako pohledávka uplatněny tak, že to vede k určení nebo uspokojení nároku 
zásahem veřejné moci. Důsledkem toho přejdou do pozůstalosti např. i zůstavitelova práva 
na bolestné, na satisfakci v penězích apod., byla-li za jeho života uznána nebo zažalová-
na. Druhá základní zásada dědického práva spočívá v přechodu majetku na jednotlivce 
(koncepce individualistického dědického práva). Základ tohoto pojetí vyplývá z konstrukce 
odst. 3. Princip individualistického pojetí dědického práva zůstal u nás vždy zachován se 
zřetelem k tomu, že vědomí člověka, že jeho statky připadnou osobám zůstaviteli blízkým, 
podporují jeho starostlivost o vlastní majetek a péči o rodinu. Dosavadní úprava však pře-
ce jen působila proti této zásadě, zejména redukcí okruhu zákonných dědiců provedenou  
v r. 1950 byla z okruhu zákonných dědiců vyloučena jejich čtvrtá třída (osnova ji v § 1638 
mezi dědice ze zákona vrací a zavádí i další dědické třídy)“.349

1.1 Plná odpovědnost dědiců za dluhy zůstavitele jako základní právní režim

Vedle posílení autonomie vůle a  návratu k  dalším tradičním principům přinesl 
Občanský zákoník řadu změn zásadní a někde i přelomové povahy. K takovým změ
nám patří mj. i  plná odpovědnost dědiců za dluhy zůstavitele, která je předmětem 
tohoto pojednání.

348 MACKOVÁ, STŘELEČEK: dílo je teprve v redakční úpravě. 
349 Dostupné na: <http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/DuvodovazpravaNOZkon

solidovanaverze.pdf>.
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Plná odpovědnost dědiců za dluhy zůstavitele je koncept, který má v právu dlou
hou tradici. Je založený na římskoprávní doktríně a principu heres succedit in vitia realia 
defuncti (který byl prosazen např. do francouzského Napoleonova Code Civil 1804).350

Koncept předchozího českého Občanského zákoníku (z r. 1964) byl zcela odlišný 
a dědicové v tomto právním režimu odpovídali za dluhy zůstavitele zásadně limito
vaně (do výše ceny nabytého dědictví). Protože podobné jevy nelze exaktně změřit, 
je obtížné přesvědčivě argumentovat, že tento koncept ve vědomí lidí silně zakořenil 
a měl vliv na jejich právní jednání či naopak. Přechod k modelu plné odpovědnosti dě
diců za dluhy zůstavitele zavedený novým Občanským zákoníkem je však považován 
za přelomový, protože je zcela opačný ve srovnání s právním režimem předcházejícím.

Odpovědnost dědiců za dluhy zůstavitele není jen dílčí a úzkou otázkou dědického 
práva. Řešení míry odpovědnosti dědiců za dluhy zůstavitele je třeba hledat ve snaze 
zákonodárce vyvážit postavení a ochranu dědiců na jedné straně a věřitelů zůstavitele 
na straně druhé. Celkový společenský kontext vztahů věřitelů a dlužníků je však třeba 
důsledně promýšlet a promítat rovněž do institutů dědického práva. Mj. i proto, že 
dobře nastavený spravedlivý koncept odpovědnosti za dluhy zůstavitele posiluje odpo
vědné chování k nabývání závazků, právní jistotu všech aktérů, právní kulturu a je tedy 
žádoucí pro právní vědomí všeobecně. Proto lze jako vážný argument k zavedení kon
ceptu plné odpovědnosti za dluhy zůstavitele uvést, že v dřívějším právním režimu byli 
věřitelé kráceni na svých právech praxí dědiců, kteří bez sankce zatajovali významné 
movité (neevidované) hodnoty z majetku zůstavitele.

1.2 Výhrada soupisu jako prostředek obrany dědice  
proti neomezené odpovědnosti za dluhy zůstavitele

V novém právním režimu není dědic proti břemenu plné odpovědnosti za dluhy 
zůstavitele zcela bezbranný. Jako prostředek obrany dědice proti plné odpovědnosti za 
dluhy zůstavitele český zákonodárce zakotvil institut výhrady soupisu (beneficium in-
ventari), který má postavení dědice (resp. dědiců) ve vztahu k věřiteli (resp. věřitelům) 
zůstavitele vyvážit. Kromě jiných důsledků má – včas a řádně učiněná výhrada soupisu 
– účinky na rozsah odpovědnosti dědice, který se uplatněnou výhradou soupisu mění na 
limitovanou. Uplatněním výhrady soupisu se plná odpovědnost dědice za dluhy zůsta
vitele omezuje na výši ceny nabytého dědictví. Detailům uplatnění, účinků, praktických 
i doktrinálních problémů spojených s institutem výhrady soupisu se v tomto pojednání 
bude věnovat pozornost níže až poté, co bude alespoň stručně komentována hmotně
právní úprava dědění a geneze nových procesních pravidel pro řízení o pozůstalosti.

1.3 Návrat ke konceptu omezené odpovědnosti dědice za dluhy zůstavitele?  
Novelizovat OZ?

Koncept plné odpovědnosti dědice za dluhy zůstavitele však nemá jen své zastán
ce. Jeho podstata, stejně jako otázky praktické aplikace obrany dědice využitím účin

350 ) BRODERSEN, K., ERSKINE, A., HOLLANDER, D. The Encyclopedia of Ancient History. 
John WilleyBlackwell, 2020, 9781444338386.
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ků výhrady soupisu se po účinnosti Občanského zákoníku, resp. Zákona o zvláštních 
řízeních soudních (který upravuje řízení o  pozůstalosti) staly předmětem vážných 
odborných diskusí. Argumenty zastánců i  odpůrců vedly dokonce k  úvahám záko
nodárce o návratu českého soukromého práva ke konceptu zásadně limitované odpo
vědnosti dědice za dluhy zůstavitele. Akademická obec se těmito otázkami zabývala 
mj. na fóru svolaném na půdě Akademie věd. ústav státu a práva Akademie věd svolal 
zasedání civilního odborného kolegia (to se uskutečnilo v lednu roku 2020). V jeho 
rámci byly prezentovány jak zahraniční koncepty (rakouský a  německý, švýcarský 
a francouzský) a byly rovněž rozebírány procesní souvislosti využití výhrady soupisu 
dědicem.351 Ačkoli nové, opačné legislativní řešení odpovědnosti dědice za dluhy zů
stavitele nakonec realizováno nebylo (příslušný návrh nebyl do legislativního procesu 
předložen), považujeme za vhodné věnovat toto pojednání právě české právní úpravě 
odpovědnosti dědice za dluhy zůstavitele. Doba deseti let od přijetí Občanského zá
koníku je současně obdobím, které již mohlo přinést dostatek relevantních poznatků 
pro vyhodnocení praxe.

1.4 Základní pilíře českého dědického práva

Nové dědické právo, jehož rozsah a  systematické zařazení v  rámci systému Ob
čanského zákoníku odráží po mnoha desetiletích jeho význam v soukromém právu, 
spočívá na tradičních osvědčených principech, kterými jsou mj. respekt k autonomii 
vůle zůstavitele (prolomený ochranou nepominutelných dědiců v podobě jejich prá
va na povinný díl v penězích), nabytí dědického práva smrtí zůstavitele (přičemž je 
zachována na našem území tradiční ingerence státu v podobě deklaratorního rozhod
nutí soudu (resp. notáře v postavení soudního komisaře), rovnost dědiců, universální 
sukcese (singulární sukcese se projevuje v možnosti zřídit odkaz).

K účelu našeho pojednání považujeme za nezbytné a užitečné připomenout zá
kladní principy a instituty recentního dědického práva v ČR. Dědické právo (v sub
jektivním smyslu) dědice vzniká v českém právu smrtí zůstavitele (§ 1479 OZ). Dů
vodová zpráva odmítla rakouský a  v  kontinentální Evropě ojedinělý koncept ležící 
pozůstalosti. České soukromé právo přitom rozlišuje mezi pozůstalostí a dědictvím 
(nejde však o zcela důsledné pojmové odlišení, Občanský zákoník například upravuje 
odmítnutí dědictví, ačkoli se jedná odmítnutí dědického práva). Pozůstalost přitom 
tvoří celé jmění zůstavitele, resp. ta jeho část, která je způsobilá přejít na dědice. Dědic
tví je pak to, co připadá jako jmění dědici (tj. osobě, které náleží dědické právo – právo 
na pozůstalost nebo poměrný díl z  ní). To je významné mj. pro rozlišování dědice 
a odkazovníka (viz § 1594 OZ – nařízení zůstavitele dědici, aby vydal předmět odkazu 
určité osobě).

1.5 Které dluhy přecházejí na dědice podle českého práva?

Na základě Občanského zákoníku zásadně dluhy zůstavitele přecházejí na dědice. 
Výjimkou jsou jen zákonem vymezené případy. Zákonný režim plné odpovědnosti za 

351 HORÁK, O. Příprava novely dědického práva. In Ad Notam. 2020, č. 3.
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dluhy zůstavitele nelze obejít tím, že by dědic odmítl dědit z pořízení pro případ smrti 
a dědil by na základě zákona (viz § 1702), v čemž je třeba rovněž vidět posílení význa
mu autonomie zůstavitele a respektu k ní.

Ve smyslu § 1701 Občanského zákoníku přecházejí dluhy zůstavitele zásadně na 
(všechny) dědice. Pokud je dědiců více, zakládá mezi nimi Občanský zákoník soli
dární odpovědnost. Výjimka z pravidla, že dluhy přecházejí na dědice, musí vycházet 
výslovně z  ustanovení zákona. Bude tomu tak za situace, kdy je nařízena likvidace 
pozůstalosti [podle ust. § 200 písm. a) ZŘS], neboť právní mocí usnesení o nařízení 
likvidace zanikají ex lege dědická práva dědiců (z důvodu, že nedědí žádný dědic) 
nebo právo státu na odúmrť.

Pro přechod na dědice je relevantní rovněž povaha dluhu. Na dědice nepřecházejí 
dluhy, které jsou vázány výlučně na osobu zůstavitele (ust. § 1475 odst. 2 OZ), nejsou 
jako pasivum součástí pozůstalosti. Ve smyslu § 2009 OZ jsou takovými dluhy plnění, 
která mají být (nerozhodné, zda před smrtí zůstavitele) provedena jen zůstavitelem 
nebo jsou vázána na osobu zůstavitele. Jako příklady plnění, která měla být provedena 
jen zůstavitelem a k jejichž povaze se vyjádřil Nejvyšší soud ČR, lze uvést např. placení 
výživného (s  tím, že splatné výživné představuje výjimku – viz k  tomu rozhodnutí  
NS ČR, sp. zn. 30 Cdo 2128/2003), povinnost provést dílo záležící ve zvláštních osob
ních schopnostech zůstavitele, který je zhotovitelem (viz § 2588 OZ), povinnost odči
nit nemajetkovou újmu podle § 2956 (viz rozhodnutí NS ČR, sp. zn. 30 Cdo 528/2010). 
Plnění vázaná na osobu zůstavitele jsou pak např. právo na výživné (podle § 910 a nasl. 
OZ) nebo právo z osobní služebnosti.

1.6 Geneze nové právní úpravy nesporných, resp. zvláštních, řízení

Nová hmotněprávní úprava si žádala odpovídající změny v oblasti civilního pro
cesu. Nebyla k  tomu zvolena cesta celkové rekodifikace civilního procesu, ale český 
zákonodárce zvolil variantu novelizace stávajícího procesního kodexu (který upravuje 
nalézací řízení nesporné). Pro nesporné řízení byl (s určitým časovým odstupem po 
přijetí OZ) připraven a  přijat samostatný zvláštní zákon. Procesní pravidla pro ne
sporná řízení byla vyňata z OSŘ, byla upravena a doplněna a spolu s pravidly pro dal
ší zvláštní řízení vytvořila obsah zákona o zvláštních řízeních soudních. ZŘS se stal 
novou právní úpravou pro nesporná, resp. zvláštní řízení. Tím se český zákonodárce 
vrátil k tradici samostatných oddělených právních úprav sporného a nesporného ří
zení. Zákon č. 100/1931 Sb., o základních ustanoveních soudního řízení nesporného 
platil (jako právní úprava pro nesporné řízení) vedle civilního řádu soudního až do 
přijetí Občanského soudního řádu v roce 1950. OSŘ z roku 1950 již stál na koncepci 
jednotného řízení a mezi oběma formami nalézacího řízení přestal rozlišovat. Název 
zákon o zvláštních řízeních naznačuje, že předmět právní úpravy zákona o zvláštních 
řízeních soudních je širší než jen oblast nesporných řízení. Věcné působnosti ZŘS byla 
podrobena i některá další řízení ve věcech, které bylo třeba svěřit do pravomoci ci
vilního soudu a předmět jeho úpravy tak přesahuje oblast nesporného řízení. Obec
ně pak platí, že rozlišování sporného a nesporného řízení má svůj původ v myšlen
ce, že určité typy soukromoprávních situací a poměrů nemají povahu sporu o právo, 
avšak hmotné právo se v nich prosazuje cestou rozhodnutí soudu. Zvláštnosti těchto  
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poměrů je však třeba promítnout i do procesních postupů soudu, jejichž rozhodnutí. 
V této souvislosti se někdy hovoří i o rozšiřování funkcí státu, zejm. sociální, jehož 
důsledkem je posílení a ochrana veřejného zájmu i v právu soukromém. Například se 
to projevuje v ochraně nejlepšího zájmu dítěte. V období let 1950 až 1989 dominoval 
v právní doktríně, potažmo v zákonodárství, přístup, popírající diferenciaci sporného 
a nesporného civilního procesu nalézacího. Myšlenka diferenciace obou řízení však 
nebyla potlačena definitivně. Pro právní praxi bylo zákonnou oporou pro odlišnou 
roli soudce v dokazování ve sporném a nesporném řízení jediné ustanovení OSŘ (ust. 
§ 120 odst. 2). Po roce 1989 se prvky nesporného řízení prosazovaly v obecné práv
ní úpravě nalézacího řízení stále častěji. Doktrinálním pohledem lze uzavřít, sporné 
a nesporné nalézací řízení mají v právním řádu jiný účel a plní jinou roli při ochraně 
subjektivních soukromoprávních práv a vztahů. Přístupů ohledně hranic mezi oběma 
druhy řízení je několik (např. podle účinků rozhodnutí nebo podle reparační nebo 
preventivní funkce řízení). Stále však je možné najít případy záležitostí, které jsou svou 
povahou na hranici obou řízení. Diskusi vyvolalo např. zařazení řízení o rozvod man
želství mezi řízení podléhající režimu nesporného řízení.

Objektem naší analýzy však není vlastní pojem nesporného řízení. Pro účely toho
to pojednání, v jehož středu leží řízení o pozůstalosti, proto zmíníme stručně pouze 
nejpodstatnější rozdíly sporného a  nesporného řízení, které mají zásadní relevance 
pro hlavní objekt našeho zájmu. Mj. je nesporné řízení ovládáno jinými procesními 
principy, které zajišťují naplnění jeho účelu. Způsob zahájení ovládá zásada oficiality, 
v jejímž důsledku může být toto řízení zahájeno i bez návrhu. Okruh účastníků není 
proto zásadně vymezen návrhem, ale dvěma možnými způsoby (viz § 6 ZŘS). Role 
soudu a účastníků při dokazování ovládá v nesporném řízení zásada vyšetřovací (viz 
§ 21 ZŘS). Liší se i účinky meritorního rozhodnutí. účinky rozhodnutí vydávaných 
v nesporném řízení jsou zásadně konstitutivní, neboť právě rozhodnutí soudu je práv
ní skutečností, kterou soukromé právo předpokládá jako právní důvod vzniku práv, 
povinností nebo vztahů (viz např. ust. § 56 odst. 1, § 101, § 796 nebo § 898 OZ).352

Občanský zákoník po vzoru svých inspiračních pramenů (recentních i  historic
kých) pak konkrétně oblast práva dědického zasáhl zcela zásadními změnami přelo
mového významu. Prosazení těchto změn stávající procesní úpravou nebylo možné. 
Tyto fenomény byly, kromě jiných, důvodem, proč bylo nezbytné přijmout nová pro
cesní pravidla. Stávající úprava byla z OSŘ vyňata a přesunuta do nových procesních 
pravidel nesporných, resp. dalších jiných řízení. Nová procesní pravidla pro nesporná, 
resp. další zvláštní řízení tak byla zakotvena zákonem č. 292/2013 Sb., který nabyl 
účinnosti 1. ledna 2014. Jak již bylo shora uvedeno, Občanský zákoník zachoval obli
gatorní řízení o pozůstalosti. Důvodová zpráva k tomu uvádí: „Ale je tu zejména fakt, 
že stávající právní pojetí, podle něhož dědic nabývá dědictví již smrtí zůstavitele a soud 
dědici nabytí dědictví jen deklaratorně potvrzuje, odpovídá řadě konvenčních úprav dě-
dického práva v kontinentální Evropě, v praxi se vžil a jeho uplatňování nepůsobí váž-
nější obtíže. Nejsou tudíž vážné teoretické ani praktické důvody měnit základ stávající 
koncepce.“

352 MACKOVÁ, A. In MACKOVÁ, A., MUZIKÁŘ, L. Zákon o  zvláštních řízeních soudních, 
Komentář s DZ a judikaturou. Praha : Leges, 2016, s. 27 a nasl.
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Nová procesní pravidla zavedená Zákonem o zvláštních řízeních soudních se pou
žijí pro řízení o pozůstalosti, pokud zůstavitel skonal po 1. 1. 2014. Podle přechodných 
ustanovení k zákonu č. 293/2013 Sb., kterým byl novelizován občanský soudní řád, se 
dřívější právní úprava použije pro projednání dědictví po osobách, které zemřely před 
1. lednem 2014. Pokud jde o hmotněprávní úpravu, pak podle § 3069 přechodných 
ustanovení OZ platí, že při dědění se použije právo platné v  den smrti zůstavitele. 
Nová procesní pravidla jsou významně rozsáhlejší. V občanském soudním řádu bylo 
řízení o dědictví upraveno v ust. § 175a až § 175ze a právní úprava tak čítala 31 usta
novení. ZŘS upravuje řízení o pozůstalosti v ust. § 98 až § 288, z toho významný podíl 
ustanovení (celkem 86) je věnován podrobným pravidlům likvidace pozůstalosti.

1.7 Řízení o pozůstalosti po 1. lednu 2014

Pro námi sledované otázky odpovědnosti dědiců za dluhy zůstavitele považujeme za 
nezbytné alespoň stručně přiblížit základní instituty řízení o pozůstalosti, v jehož rámci 
se realizují. Podle Občanského zákoníku soud potvrdí dědictví tomu, kdo dědictví neod
mítl a má podle průběhu řízení o dědictví nejlepší dědické právo (tj. i nepravému dědici) 
– viz ust. § 1690 odst. 1 OZ, přičemž stejné ustanovení váže potvrzení nabytí dědic
tví na předpoklad, že je zabezpečeno, že vůle zůstavitele bude náležitě splněna. Zůstala 
tak zachována právní tradice obligatorního řízení (inspirovaná rakouským právem z let 
1895 a 1896), jehož účelem je vypořádání majetkových poměrů zůstavitele, potvrzení 
právního postavení dědice, dědiců, odkazovníka, věřitelů, případně i dalších osob anebo 
likvidace pozůstalosti. Řízení o pozůstalosti má zásadně následující fáze: zahájení řízení, 
předběžné šetření, zjišťování dědického práva a obvyklé ceny pozůstalosti, projednání 
dědictví a rozhodnutí o dědictví. Řízení o pozůstalosti, jako řízení nesporné, se vyznaču
je některými specifiky. Především jde o postavení notáře jako soudního komisaře. Notář 
je v řízení o pozůstalosti v postavení soudního komisaře, k čemuž je pověřen příslušným 
soudem a podle rozvrhu práce. úkony notáře mají v řízení o pozůstalosti povahu úkonů 
soudu první instance (přičemž taxativně vypočtené úkony činí v řízení o pozůstalos
ti výlučně soud – např. vyloučení notáře pro podjatost). Je namístě rovněž připome
nout, že řízení o pozůstalosti je řízením nesporným, a proto není procedurou pro řešení 
skutkových sporů. Ty jsou vyloučeny do sporného řízení. Shora bylo zmíněno posílení 
autonomie vůle. Přirozeným důsledkem posílení autonomie vůle jsou spory o dědické 
právo (např. spor o platnost pořízení pro případ smrti). Spor o dědické právo je zákonem 
o zvláštních řízeních soudních vymezen jako stav, kdy dědická práva těch, kteří byli vyro
zuměni o dědickém právu nebo kteří řádně uplatnili své dědické právo a současně dědic
tví neodmítli vedle sebe nemohou obstát. K vymezení sporu o právu se vyjádřil Nejvyšší 
soud ČR např. v rozhodnutí NS ČR, sp. zn. 30 Cdo 889/2002 353 a konstatoval, že posou
zení otázky započtení na dědický podíl takovou otázkou není, protože neřeší otázku, kdo 
je, či není dědicem (a notář jako soudní komisař nemůže v této otázce odkázat dědice na 
nalézací řízení sporné). Posouzení otázky, zda jde o spor, který může notář rozhodnout 
anebo o spor, který je třeba předložit do řízení sporného, je zásadně dáno povahou sku
tečností, které jsou posuzovány. Sporné skutkové otázky, jejichž posouzení vyžaduje pro

353 Viz rozhodnutí NS ČR, sp. zn. 30 Cdo 889/2002.
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cesní dokazování principiálně v řízení o pozůstalosti rozhodovat nelze. Zajímavou otáz
kou v této souvislosti bylo popírání platnosti vydědění (když nepopíral platnost poříze
ní pro případ smrti) nepominutelným dědicem. K tomu Městský soud v Praze (sp. zn.  
24 Co 92/2017) dovodil, že na ukončení účastenství nepominutelného dědice v řízení 
o pozůstalosti se aplikuje uvedený postup sporu o dědické právo a jeho účast může být 
ukončena usnesením notáře jako soudního komisaře v případě nesporných skutečností 
(viz § 169 ZŘS), či může být usnesením odkázán na nalézací řízení sporné (viz § 170 
ZŘS).354 Žaloba musí být podána v notářem určené lhůtě, musí mít určitě a úplně for
mulovaný petit a především, musí směřovat vůči všem dědicům (pasivní věcná legitima
ce).355 Pokud není dědic se svojí žalobou meritorně úspěšný, má to důsledky pro řízení 
o  pozůstalosti, protože tímto rozhodnutím je notář jako soudní komisař (stejně jako 
účastníci) vázán. Rovněž negativní nemeritorní rozhodnutí, stejně jako nepodání žalo
by, má ten důsledek, že platí, že spor byl vyřešen v neprospěch toho, kdo žalobu podal, 
resp. nepodal vůbec.356 Ve vztahu k pozůstalosti mají dědicové během řízení zásadně 
podle Občanského zákoníku postavení jejích správců (viz § 1677 OZ). To však platí za 
předpokladu, že se neuplatní vůle zůstavitele v podobě povolání správce pozůstalosti  
(viz § 1588 OZ). Pokud by byl zůstavitelem povolán jak správce pozůstalosti, tak vyko
navatel závěti, řídí se jejich vztah příkazní smlouvou. Správce pozůstalosti (závěra pozůs
talosti, zákazy výplat atp.) však může být ustaven i z rozhodnutí soudního komisaře. To 
považujeme za nezbytné připomenout pro námi sledovaný kontext odpovědnosti dědiců 
za dluhy zůstavitele, protože důsledkem správy pozůstalosti do doby, než je dědictví po
tvrzeno je, že věřitelé mohou vymáhat plnění jen vůči tomu, kdo ji spravuje a jen z ma
jetku, který ji tvoří.

1.8 Výhrada soupisu v řízení o pozůstalosti a její účinky

Výhrada soupisu, kterou dědic, resp. dědici včas a řádně uplatnili, zásadně ovliv
ňuje odpovědnost dědice, resp. dědiců, kteří tak učinili. Ve smyslu již zmíněného ust. 
§ 1706 OZ hradí dědic, resp. dědicové, dluhy zůstavitele pouze do výše ceny nabyté
ho dědictví. Cena nabytého dědictví je podle procesních předpisů určena společným 
prohlášením dědiců nebo oceněním správcem pozůstalosti, výjimečně pak znaleckým 
posudkem (který je obecně ne zcela žádoucím prostředkem s ohledem na hospodár
nost řízení).357 Zásadně je pro ohodnocení aktiv pozůstalosti rozhodný stav v době 
smrti zůstavitele. Pokud by však aktivum pozůstalosti vzniklo až po smrti zůstavitele, 
oceňuje se ke dni svého vzniku. Tato cena nabytého dědictví relevantní pro určení roz
sahu odpovědnosti dědice za dluhy zůstavitele je zásadně obsahem výroku usnesení 
o potvrzení. Pokud by se poté objevil další majetek, musí být cena upravena (viz § 193 

354 Viz usnesení Městského soudu v Praze, sp. zn. 24 Co 92/2017.
355 Viz rozhodnutí Nejvyššího soudu, sp. zn. 24 Cdo 311/2020.
356 Obdobně mohou mezi dědici probíhat spory o aktiva nebo pasiva (ke sporným aktivům a pa

sivům notář jako soudní komisař nepřihlíží – viz ust. § 172 odst. 2 a § 173 ZŘS) s tím, že spor 
mezi dědici a mezi dědici a třetími osobami bude předmětem nalézacího řízení sporného.

357 V ČR platí nová právní úprava postavení a činnosti znalců, zák. č. 254/2019 Sb., účinný od 
1. ledna 2021.
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ZŘS). Výrok usnesení o potvrzení nabytí dědictví není ve smyslu ust. § 159a odst. 1 
OSŘ závazný pro věřitele dědiců. Mimo řízení o pozůstalosti – ve sporném řízení – je 
tedy možné řešit (k žalobě věřitele), že hodnota nabytého dědictví je vyšší nebo (k ža
lobě dědice), že je nižší.

Omezením rozsahu odpovědnosti dědice za dluhy zůstavitele se však účinky výhra
dy soupisu nevyčerpávají. Výhrada soupisu má dále relevanci i pro možnost konvokace 
(svolání) věřitelů podle § 174 ZŘS nebo legitimace k návrhu na likvidaci pozůstalosti  
§ 195 ZŘS.358 Dědic, který učinil (včas a řádně) výhradu soupisu a tato výhrada neztratila 
účinky (viz dále), odpovídá za zůstavitelovy dluhy (které na dědice přecházejí) jen do 
výše ceny nabytého dědictví. Včas a řádně učiněná výhrada soupisu však může následně 
ztratit účinky. Taková situace může nastat 1) ve smyslu ust. § 1681 OZ, které upravu
je zrušení účinků výhrady soupisu, pokud se dědic ujme plné správy dědictví, aniž je 
k tomu oprávněn, resp. též za dalších předpokladů anebo 2) ve smyslu ust. § 1688 OZ,  
tj. v případě, že bude prokázáno, že seznam pozůstalostního majetku vyhotovený správ
cem pozůstalosti a potvrzený všemi dědici nebo jej nahrazující společné prohlášení dědi
ců o pozůstalostním majetku neodpovídají skutečnosti v rozsahu nikoli nepodstatném.

1.9 Více dědiců a výhrada soupisu

Pokud je dědiců více a výhradu soupisu uplatní jen některý nebo někteří z nich, 
uplatní se účinky výhrady soupisu jen ve vztahu k dědicům, kteří výhradu soupisu 
uplatnili. Zde je třeba zmínit, že občanský zákoník zakládá mezi všemi dědici uplat
nivšími výhradu soupisu solidaritu (stejně jako mezi dědici odpovídajícími za dluhy 
zůstavitele neomezeně).

1.10 Poučení o právu vyhradit si soupis

Výhrada soupisu je právem dědice, resp. podle procesních předpisů, právem ka
ždého, kdo byl vyrozuměn o dědickém právu nebo kdo své dědické právo u  soudu 
uplatnil a má velmi zásadní dopad na rozsah jeho odpovědnosti za dluhy zůstavitele. 
V procesním postupu soudu v  řízení o pozůstalosti má poučení o právu učinit vý
hradu soupisu logické místo teprve poté, kdy dědicové dědictví neodmítli. Chybným 
procesním postupem by bylo, pokud by notář jako soudní komisař poučení o právu 
odmítnout dědictví spojil s poučením o právu vyhradit si soupis pozůstalosti. Mj. je 
pro takový závěr možno uvést argument, že výhradu soupisu může učinit jen dědic, 
a to dědic, který dědictví neodmítl.

2. Aplikační problémy, jejich judikatorní a doktrinální řešení a návrhy de lege 
ferenda

Nový koncept rozsahu odpovědnosti dědiců za dluhy zůstavitele s možnou limitací 
téhož cestou uplatnění výhrady soupisu přinesl některé zásadní otázky. Sám koncept 

358 Viz MACKOVÁ, A. In MACKOVÁ, A., MUZIKÁŘ, L. a kol. Zákon o zvláštních řízeních soud-
ních. Komentář s důvodovou zprávou a judikaturou. Praha : Leges, 2016.
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rozsahu odpovědnosti je napadán jako ojedinělý a  v  jiných řádech se neobjevující. 
Oproti tomu však stojí úmysl zákonodárce posílit práva věřitelů za stavu vysoké míry 
zadlužení populace jako stejně relevantní argument odrážející konkrétní společenskou 
realitu. Dalšími problémy je provázena praktická proveditelnost záměru zákonodárce 
dát dědici možnost efektivní obrany před dluhy zatíženým dědictvím. Primární for
mou provedení soupisu je podoba vyplývající z ust. § 177 odst. 1, § 178 a179 ZŘS. 
Tato ustanovení stanovují poměrně přesné procesní postupy pro provedení soupisu 
na místě samém. Praktická realizace soupisu pozůstalosti byla již objektem rozho
dování Nejvyššího soudu ČR (NS ČR). V  rozhodnutí, sp. zn. 21 Cdo 122/2016, se  
NS ČR zabýval otázkou přípustnosti soupisu pozůstalosti provedeném proti vůli vlast
níka (nájemce) bytu nebo domu. V daném případě namítala nezákonnost postupu no
táře jako soudního komisaře pozůstalá manželka (která nedědila), která jej hodnotila 
jako zneužití práva dědici k získání výhod po uplatnění jiných nároků (nesouvisejících 
s pozůstalostí). NS ČR dospěl k závěru, že vlastník či nájemce bytu nebo domu je povi
nen soupis pozůstalosti strpět, přičemž argumentace NS ČR je v předmětném případě 
přesvědčivá. Vážným problémem faktického rázu je povinnost zajistit k  soupisu za 
podmínek ust. § 178 odst. 2 ZŘS dva svědky. Zatímco záměr zákonodárce zajistit vyšší 
míru neutrality je zřejmý, praktická neproveditelnost oslabuje autoritu konkrétního 
notáře, který řízení o pozůstalosti provádí v postavení soudce soudu první instance, 
ale i autoritu notářského úřadu obecně.

Lze tedy de lege ferenda uvažovat o  odstranění této podmínky, které spíše než 
k provedení soupisu na místě samém vede k nařízení soupisu tzv. náhradními způ
soby ve smyslu ust. § 177 odst. 1 ZŘS, tj. vytvořením seznamu majetku správcem po
zůstalosti s potvrzením všech dědiců nebo společným prohlášením o pozůstalostním 
majetku (i zde je výkladovou otázkou, jak posuzovat „společnost“ prohlášení a při
kláníme se k závěru, že nemusí jít o prohlášení učiněné v jeden okamžik, což nejen 
neodpovídá skutečnosti, že jde o jednostranné projevy vůle jednotlivých dědiců, a že 
notář má možnost posoudit obsah těchto jednotlivých prohlášení). K otázce nahraze
ní soupisu pozůstalosti společným prohlášením dědiců se vyjádřil Nejvyšší soud ČR 
v  rozhodnutí, sp. zn. 21 Cdo 3604/2017. V  projednávané věci bylo pro rozhodnutí 
odvolacího soudu významné (mimo jiné) vyřešení právní otázky, zda lze rozhodnout 
o nahrazení soupisu pozůstalosti dohodou dědiců o věcech, které by měly být před
mětem řízení o pozůstalosti, uzavřenou pouze mezi nimi v průběhu pozůstalostního 
řízení a předloženou pouze jedním z nich po nařízení soupisu pozůstalosti soudem. 
Uvedená právní otázka dosud nebyla v rozhodovací činnosti dovolacího soudu řešena. 
Byl tak vyjádřen názor NS ČR k některým klíčovým otázkám společného prohlášení 
dědiců nahrazujícím soupis pozůstalosti (např. k obsahu, času a účinkům na usnesení, 
kterým byl již soupis pozůstalosti nařízen). Český dovolací soud mj. vyjádřil právní 
názor, že dohoda sourozenců o věcech, které nepatří do dědického řízení ani nespl
ňuje náležitosti společného prohlášení dědiců o pozůstalostním majetku, kterým lze 
nahradit soupis pozůstalosti. Společné prohlášení dědiců sice nemusí tak, jako tomu 
není ani v posuzovaném případě (ale může), obsahovat ocenění majetku provedené 
dědici, nicméně dědicové by měli (na znamení společné vůle) jejich prohlášení soudu 
společně předložit a navrhnout, aby bylo přijato jako náhrada soupisu pozůstalosti.  
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To se však v posuzované věci nestalo, neboť dohodu sourozenců o věcech, které nepa
tří do dědického řízení předložil odvolacímu soudu pouze jeden z nich.

Nelze vyloučit, že český zákonodárce se navrátí ke konceptu omezené odpověd
nosti dědiců za dluhy zůstavitele. Naše pojednání však ukázalo, že s  nejvážnějšími 
problémy, které nová hmotněprávní i procesní úprava vyvolala, již česká právní pra
xe konfrontována byla a lze je řešit buďto interpretací provedenou vyššími soudními 
instancemi anebo dílčí novelizací, která povede ke snadnější realizaci soupisu v praxi 
a posílí autoritu notáře při zachování základního konceptu rozsahu odpovědnosti.
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Abstract: The actio pauliana occurs in national regulation, and is as well actual under 
succession law. There are even a  lex specialis regulations of actio pauliana, like in the 
event of rejection of the succession to the detriment of creditors. The aim of the consid
erations undertaken in this paper is to determine whether the heir’s declarations (the 
acceptance of the succession under benefit of inventory, the simple acceptance of the 
succession, rejection of succession) may lead to the exclusion or limitation of the pos
sibility of satisfying the heir’s current creditor. The conducted considerations lead to the 
conclusion that the interest of creditors of the debtorheir is not protected in the case of 
accepting the succession, either under benefit of inventory, or simple acceptance, even 
if worsen the situation of the current creditor. The legislator does not provide for special 
provisions, and the provisions of general regulation of actio pauliana due to their prem
ises will not apply. Contrary, on the basis of a special provision, the interest of creditors 
of the debtorheir is protected in the case of rejection of the succession. In this case, it is 
not about the debtorheir’s awareness of the fact of detriment of a creditor, nor about his 
or her “agreement” with a third party, but the justification and support for the construc
tion of the provision is the assumption that at the time of submitting the declaration, the 
heir decides to pass on to him or her at the time of the testator’s death. Thus, the decision 
of the debtorheir results in a return to the state of insolvency, which is not so much the 
cause of the debtor’s impoverishment, but the factor causing the failure to enrich him.
Keywords: actio pauliana, succession, heir’s declarations, debtor-heir

Introduction: The provision of art. 925 of the Act of April 23, 1964, of the Civil Code359 
provides that the estate is acquired by an heir on the opening of the succession, that is on 
the moment of death of the deceased (art. 924 of the PCC). The regulation aims to ensure 
the continuity of the property rights and obligations of the deceased from the moment of 
opening the succession. However, the acquisition of the estate at the time of opening is 
temporary360, because the heir (a civil law entity appointed to inherit), within six months 
of the date on which he or she learns of the title under which he is named, may submit 
a declaration of acceptance or rejection of the succession (Article 1015 § 1 of the PCC)361.
359 Act of April 23, 1964, The Civil Code (consolidated text, Journal of Law of 2020, item 1740, 

as amended), hereinafter: the PCC (Polish Civil Code). 
360 And in two cases, also conditional, i. e., succeed by a conceived child (Art.927 § 2 of the PCC) 

and by a foundation established by the testator in a testament (Art. 927 § 3 of the PCC); for 
example, under the testament of Wisława Szymborska, the Wisława Szymborska Foundation 
was established in April 2012; available at: https://www.szymborska.org.pl/fundacja/o
fundacji/ on 31. 10. 2021.

361 The legislator limited the category of entities entitled to reject the succession, stating that the 
municipality and the State Treasury cannot do so, which is related to the principle of non
existence of heirless successions (see: art. 1023 of the PCC). 
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The heir may accept the succession with limited liability, which is the socalled 
acceptance under benefit of inventory and is associated with the limitation of the heir’s 
liability for succession debts up to the value of the assets of the succession, or may 
accept the succession without limiting liability for debts, which is the socalled simple 
acceptance and means that the heir is liable for the debts of the succession without 
limitation with all his property (Art. 1012 of the PCC). The declaration of acceptance/
rejection of the succession is an irrevocable unilateral legal action, not addressed to any 
addressee, although submitted to a competent authority (court / notary, cf. Art.1018 § 
3 of the PCC, Art. 640 of the Act of November 17, 1964, Code of Civil Procedure362). 
The final acquisition of the succession becomes effective upon acceptance of the 
succession or the expiration of the deadline for rejection of the succession.

The aim of the considerations undertaken in this paper is to determine whether the 
heir’s declarations may lead to the exclusion or limitation of the possibility of satisfying 
the heir’s current creditor, which should be combined with the socalled detriment to 
creditors. The research goal outlined in this way makes it necessary to juxtapose the 
regulations of the succession law with the provisions concerning actio pauliana.

Actio pauliana, shaped in Roman law, is a wellknown and uptodate institution 
in European countries (mainly related to bankruptcy law), where it plays an important 
role363. Although individual legislation may differ as to the interpretation of, inter 
alia, the character of actio pauliana, its premises, types or principles, as an institution, 
it exhibits many common features in the international arena364. The issue of actio 
pauliana is also present and is actual under succession law365. General provisions on 
actio pauliana in Polish civil law can be found in Art. 527–534 of the PCC. In addition, 
the Polish legislator decided to regulate actio pauliana also as a lex specialis, inter alia, 
362 Act of November 17, 1964, Code of Civil Procedure (consolidated text, Journal of Law 2021, 

item 1805, as amended), hereinafter Code of Civil Procedure.
363 For example, see: SZCZEPANIAK, R., KRZYMUSKI, M. Polish, German and French 

Examples of the Application of Actio Pauliana to Tax Obligations. Reflections on the Sense 
of the Division into Public and Private Law. In Perspectives of Law and Public Administration 
8, no. 1 (May 2019), p. 5 – 23, POESEN, M. Once More unto the Breach: the Actio Pauliana 
is a Matter Relating to a Contract in EU Private International Law. In European Review of 
Contract Law. 1, 15 (2019), p. 58 – 65; TUULA LINNA: Actio Pauliana – Actio Europensis; 
Some CrossBorder Insolvency Issues. In Journal of Private International Law 10, no. 1 (April 
2014), p. 69 – 88; PUJA DWI PANGESTU: Actio Pauliana as the Rights Protection Efforts 
for Creditors in the Bankruptcy Case. In Journal of Private and Commercial Law 3. (1),  
p. 26 – 29.

364 KEAY, A. The Harmonization of the Avoidance Rules in European Union Insolvencies. In 
International and Comparative Law Quarterly 66, no. 1 (January 2017), p. 83, differently: 
TUULA LINNA, Actio Pauliana…, op. cit., p. 69.

365 For example, see: TUUNCER KAZANCI, I., OCAL APAYDIN, B. The Relationship 
between Actio Paullana and the Actions Dedicated to the Protection of Creditors of Heirs. 
In Journal of the Faculty of Law of Inonu University 6, no. Special 2 (January – December 
2015), p. 775 – 808; PETROV, V. Consequences of the Acceptance of the Inheritance under 
the Benefit of Inventory according to the Roman Law and to the Contemporary Civil Law. 
In Ius Romanum. 2020, No. 1 (2020), p. 326 – 335.
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in art. 1024 of the PCC, i.e., in the event of rejection of the succession to the detriment 
of creditors.

It is worth considering whether the acceptance of the succession under benefit of 
inventory, as well as the simple acceptance of the succession, may lead to the exclusion 
or limitation of the possibility of satisfying the creditor, and therefore whether they 
can be appealed by an actio pauliana. Moreover, it is worth analyzing whether the 
applicable provisions of the PCC, which provide for the possibility of using the 
actio pauliana in the event of rejection of the succession, are necessary, or whether, 
in contrast — as in case of the general regulation of actio pauliana — it constitutes 
statutory superfluum. Although the considerations carried out concern mainly Polish 
law, they may constitute the basis for a scientific discussion and exchange of ideas.

1. A declaration on accepting succession and the univesal regulation  
of actio pauliana366

1.1 Acceptance of succession under benefit of inventory

As presented, the heir may submit a declaration of acceptance of the succession 
under benefit of inventory. It should be noted that in the connection with the 
amendment to the PCC from 2015, in accordance with applicable regulations, the lack 
of the heir‘s declaration within the indicated 6month period from the opening of the 
succession is synonymous to accepting the succession under benefit of inventory (Art. 
1015 § 2 of the PCC)367. The justification for introducing the mentioned change is the 
need to protect heirs against unexpected liability for succession debts exceeding the 
value of the assets of the succession (minimizing the risk of inactivity of the heirs)368. It 
366 The considerations carried out in this paper do not exhaust the issue of actio pauliana, but 

refer to issues significant from the point of view of the subject of the study, more broadly 
on the actio pauliana see: JASIŃSKA, M: Skarga pauliańska. Ochrona wierzyciela w razie 
niewypłacalności dłużnika. Komentarz do art. 527-534 KC i przepisów powiązanych (KRO, 
PrUpN, KPC, KK), Warsaw : C. H. Beck 2014, p. 1 et seq.; SZANCIŁO, T. Istota skargi 
pauliańskiej na tle orzecznictwa sądowego. In Przegląd Sądowy. 2012, No. 9, p. 5 – 19.

367 Pursuant to the Act of March 20, 2015 amending the Act – Civil Code and certain other acts, 
Journal of Laws of 2015, No. 2015, item 539, the provision of Art. 1015 § 2 has ceased to apply; 
its content (not binding): Failure of the heir to make the declaration ithin the above period is 
tantamount to simple acceptance of succession. However, if the heir is a person who does not 
have full cpacity for legal acts or a perso with respect to whom there are grounds for full legal 
incapacitation, or a legal person, failure of the heir to make the declaration within the above 
period is tantamount to acceptance of the succession under benefit of inventory.

368 Justification of the draft act of March 20, 2015 amending the act – Civil Code and some 
other acts, Journal of Laws, No. 2015, item 539, access: Lex; compare: judgment of Court of 
Appeal in Wrocław from July 17, 2014, I ACa 516/13, OSAW 2014/4/312, where, the Court 
of Appeal in the thesis, assessed the currently nonbinding legal structure of the simple 
acceptance of the succession in the absence of submitting a declaration within the prescribed 
period, as it could violate the principles of social coexistence in the factual circumstances of 
a specific case.
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is worth emphasizing that the legislator also notices the interest of succession creditors, 
i.e., their proper satisfaction. Therefore, it provides for appropriate legal solutions 
being imposed on heirs who would like to profit from the benefit of inventory, the 
obligation to exercise due diligence when determining the status of the succession (cf. 
Art. 1031 et seq. of the PCC)369.

At the first moment, it may be assumed that, in principle, there are no negative 
consequences for the creditors of the debtorheir if he accepts the succession under 
benefit of inventory. After all, this type of acceptance of succession is associated with 
the limitation of the heir’s liability for the succession debts to the value of the succession 
assets. However, it is important to know that the condition for “exercising” the limited 
liability by the heir is determining the composition of the succession, i.e., making 
an official inventory specification or simplified private inventory specification of the 
estate’s assets (cf. Art. 1031 § 2 of the PCC)370. The limitation of liability does not apply 
if the heir has deceitfully omitted from the official inventory specification or failed to 
include in the simplified private inventory specification items belonging to the estate 
or objects of absolute legacy, or has deceitfully omitted from the official inventory 
specification or failed to include in the simplified private inventory specification, 
or has included in the simplified private inventory specification nonexistent debts 
(Art. 1031 § 2 sentence 2 of the PCC). Therefore, if the heir as the person obligation 
has knowingly improperly drawn up an official inventory specification or simplified 
private inventory, he or she is liable for the full amount of the debts. On the other 
hand, if the heir has paid off some of the succession debts but did not know and with 
due diligence could not find out about the existence of other debts, his or her liability 
for unpaid debts will still be limited by the value of the active status of the succession.

In practice, the limit of the heir’s liability for the succession debts is determined by 
the value of the succession and not its composition (amount limitation). The testator’s 
creditors may enforce the heir’s entire property, not necessarily the heir’s property in 
the first place. It can therefore be concluded that the debtorheir acquires the estate as 
a result of succession, and also becomes the debtor in place of the testator.

When analyzing the situation of the debtorheir from the point of view of his or 
her existing creditors, at least three variants of the situation can be distinguished. In 
the first one, if the estate’s assets exceed its liabilities, the debtorheir acceptance of the 
succession improves the situation of his or her creditors, because after the succession 
debts are paid, the debtor’s estate will increase. Secondly, if the succession is accepted 
under benefit of inventory and the official inventory specification or simplified private 
inventory is properly prepared, even if the succession debts exceed the assets of 
the succession, it will not adversely affect the situation of the debtorheir’s existing 
creditors. The debtor is not liable in excess of the amount of the assets of the succession. 
This situation is therefore neutral for existing creditors. Finally, when the succession 
is accepted under benefit of inventory, but the succession debts exceed the assets of 

369 Justification of the draft act of March 20, 2015 amending the act – Civil Code and some 
other acts, Journal of Laws, No. 2015, item 539, access: Lex.

370 Wider: NAWROT, F. Odpowiedzialność spadkobiercy za długi spadkowe w prawie polskim 
i włoskim. In Rejent 2017, No. 5, p. 38 – 57.
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the succession and the circumstances indicated in Art. 1031 § 2 sentence 2 of the PCC 
(i.e., there are irregularities in the official inventory specification or simplified private 
inventory), the liability of the debtorheir is not limited, which will result in or worsen 
his or her insolvency. The last of the indicated variants of accepting the succession 
under benefit of inventory is associated with the risk of harming the existing creditors 
of the debtorheir.

The legislator does not provide for any special provision that would protect the 
existing creditor in the situation described in the third variant. Therefore, it is justified 
to consider whether in such circumstances the general actio pauliana provisions of the 
PCC will apply for the creditor.

1.2 Simple acceptance

Another declaration that the heir may submit within 6 months after the succession 
is opened is its simple acceptance, which means that the heir is liable for the debts 
of the succession without limitation with all his assets. It should be emphasized 
that in accordance with the applicable regulations (Art. 1015 § 2 of the PCC), the 
simple acceptation of succession takes place only when the heir expressly submits 
a declaration of such an acceptance. It seems highly probable that such situations will 
be incidental. Namely, since the simple acceptance of succession is associated with the 
lack of limitation of liability for debts, the use of this option of accepting the succession 
does not bring any benefits. The circumstances justifying the simple acceptance of the 
succession are purely altruistic, moral and personal reasons, such as the heir‘s being 
carried away by honor, or — more realistically — the need to resign from publishing 
information about the status of the inheritance (which is necessary in connection 
with the obligation to make an official inventory specification or simplified private 
inventory in in the event of accepting the succession under benefit of inventory, cf. Art. 
1031 et seq. of the PCC).

Since the simple acceptance of the succession results in the heir’s liability for the 
succession debts with all his or her assets (both success and personal), then in a situation 
where the succession is overloaded with debts, its acceptance undoubtedly worsens the 
situation of the debtorheir’s current creditors. The current regulations, on the basis 
of which a simple acceptance of the succession can only take place in the case of an 
express declaration of the heir, lead to a stern thesis that the debtorheir’s declaration 
of simple acceptance the succession — when he or she is overburdened with debts — is 
intended to lead to insolvency or increase in the estate debtor’s insolvency. De lege lata 
— as in the case of accepting a succession under benefit of inventory — the legislator 
does not protect the existing creditors of the debtorheir against such action by any 
special provision. Therefore, also in this case, it is justified to consider whether in such 
circumstances the general actio pauliana provisions of the PCC will apply. 

1.3 Acceptance of succession and premises of actio pauliana

The purpose of actio pauliana is to counteract the conscious disposal of property 
by the debtor, which leads to the exclusion or limitation of the possibility of satisfying 
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the creditor. The essence and therefore the premises of actio pauliana are regulated 
by Art. 527 of the PCC371. These are: 1) the creditor’s detriment, if as a result of a legal 
action of the debtor a third party gains financial benefit; 2) the debtor acted knowingly 
to the creditor’s detriment; or 3) the third party knew or, having used due care, could 
have learned of the detriment of creditors372. The abovementioned conditions must be 
met cumulatively, and the burden of proving them lies with the creditor373.

As the first premise of the actio pauliana is mentioned the legal action of the debtor 
performed to the detriment of the creditor. The legal definition of such legal action 
contained Art. 527 § 2 of the PCC, which indicates the result of such legal action, namely 
the debtor’s insolvency or insolvency to a greater degree than the debtor was before the 
act. The verification of this definition in practice made it possible to formulate a thesis 
in the jurisprudence that the detriment of a creditor arises as a result of such a factual 
state of the debtor’s property that makes it impossible, difficult or delayed satisfying 
the creditor374. Therefore, if the debtor, in return for his or her performance, obtained 
an equivalent, which is in his or her property or was used by him or her to satisfy his 
creditors, the legal action cannot be considered to be detriment of creditor.

The Act does not specify the catalog of the debtor’s legal actions detrimental to 
the creditor. Therefore, the subject of a  complaint based on actio pauliana may be 
any legal action, regardless of whether they are, for example, oneway375 or twosided, 
paid or unpaid, obliging or disposing, etc. An action aimed at detriment of creditor 
may also be a simulated action376. The object of recognition as ineffective may also be 

371 Art. 527. § 1. If, as a result of a legal act performed by a debtor to the detriment of creditors, 
a  third party gains a  financial benefit, each of the creditors may demand that the said act 
be declared ineffective with respect to him, if the debtor acted knowingly to the creditors‘ 
detriment, and the third party knew or, having used due care, could have learned of it. § 2. 
A debtor‘s legal act is performed to the creditors‘ detriment if, as a result of such act, the debtor 
becomes insolvent or becomes insolvent to a greater degree than he was before performing the 
act. § 3. If, as a result of a debtor‘s legal act performed to the creditors‘ detriment, a financial 
benefit is gained by a person who is in a close relationship with the debtor, it is presumed that 
such person knew that the debtor had acted knowingly to the creditors‘ detriment.§ 4. If, as 
a result of a debtor‘s legal act performed to the creditors‘ detriment, a financial benefit is gained 
by an entrepreneur having permanent economic relations with the debtor, it is presumed that 
he knew that the debtor had acted knowingly to the creditors‘ detriment.

372 SYCHOWICZ, M. Commentary to art. 527. In Kodeks cywilny. Komentarz. Tom III. 
Zobowiązania. Część ogólna. J. Gudowski (ed.), Warsaw : Walters Kluwer Polska, 2018, 
access: Lex.

373 SZANCIŁO, T. Zabezpieczenie roszczenia ze skargi pauliańskiej. In Przegląd Sądowy. 2019, 
No. 4, p. 11.

374 Judgment of Supreme Court from November 28, 2001, IV CKN 525/00, Lex no 53110; 
judgment of Supreme Court from June 29, 2004, II CK 367/03, Lex no.174173.

375 For example, the waiver of a limited property right (Art. 246 § 1 of the PCC), renunciation 
of perpetual usufruct, compare: judgment of Supreme Court from April 29, 2015, IV CSK 
459/14, OSNC 2016/4, poz. 43.

376 LEWANDOWSKA, E. Pozorność oświadczenia woli. Studium cywilnoprawne. Olsztyn: 
Eseria Monografie Wydziału Prawa i Administracji UWM, 2018, p. 236.



ACCEPTANCE AND REJECTION OF SUCCESSION AND THE DETRIMENT OF CREDITORS

205

the failure to perform a  legal action increasing the debtor’s property or preventing 
it from decreasing (something that would have entered the debtor’s property if the 
action had been performed). On the other hand, the subject of actio pauliana may not 
be other — apart from legal actions — legal events and factual acts which, regardless 
of the will of the parties, have legal effects (e.g., a  tort377). In Polish jurisprudence, 
legal actions reducing or excluding the debtor’s solvency include, for example, the 
division of the joint property of the spouses378, failure to submit a request to establish/
terminate the maintenance obligation379, and division of the succession380. As shown 
above, in certain circumstances also a declaration of acceptance of succession may be 
considered in terms of detriment of creditors.

The analyzed legal action that is the subject of the challenge with the actio pauliana, 
must additionally constitute the basis for the third party gaining a financial benefit. 
This benefit may consist of acquiring an item or a right, or in being released from the 
obligation. It is about all “property transfers” between the debtor and a  third party, 
not only those as a result of which the third party, for example, purchases the item 
for a price lower than the value of the item. A financial benefit within the meaning of 
Art. 527 of the PCC is the acquisition by a third party of a property right representing 
a certain value, with the purchase price having secondary importance381. This element 
of the condition of actio pauliana constitutes a significant obstacle to relying on the 
provisions in question in the event of acceptance of a succession. Since the declaration 
of acceptance of the succession is an irrevocable unilateral legal act, not addressed to 
any addressee, although submitted to a competent authority (court/notary, cf. Art.1018 
§ 3 of the PCC, Art. 640 of the Code of Civil Procedure), we are not dealing here with 
the other party of a legal action that can be treated as a third party.

Another one, listed in Art. 527 of the PCC the premise of the actio pauliana is 
the debtor’s action with the awareness of the detriment of creditors. The debtor is 
not required to act to the detriment of creditors, i.e., to have a subjectively directed 
intention (direct or even indirect, possible). It is enough for the debtor to be attributed 
a general awareness of the detriment, not even a specific creditor382.

Finally, the third premise of the actio pauliana is the knowledge or the possibility 
— with due diligence — of a  third party finding out that as a  result of the debtor’s 

377 SYCHOWICZ, M. Commentary to art. 527, op. cit. access: Lex.
378 Judgment of Supreme Court from January 17, 2017, IV CSK 194/16, Lex no. 2237415.
379 Compare, for example: Resolution of Supreme Court from October 11, 1980, III CZP 

37/80, OSNC 1981/4/48; ZWIERZCHOWSKA, A. Niedostatek dziadków spadkodawcy. In 
Prawo alimentacyjne. Zagadnienia materialne. J. M. Łukasiewicz, I. Ramus (eds.), Toruń : 
Wydawnictwo A. Marszałek, 2015, p. 143.

380 Judgment of Court of Appeal in Katowice from October 19, 2017, I  ACa 452/17, Lex  
no. 2429645.

381 Compare: Judgment of Court of Appeal in Lodz from November 17, 2016, I ACa 600/16, 
Lex no. 2210932.

382 Judgment of Court of Appeal in Gdańsk from November 19, 2015, I  ACa 1013/14, Lex  
no. 2047200, wider: PATRYK, A. Rozumienie pojęcia „świadomość pokrzywdzenia 
wierzycieli” w rozumieniu art. 527 k. c., access: Lex 2021.
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deliberate actions, the creditors have been detrimental383. Due to the fact that it is not 
easy to prove this premise by the creditor referring to the actio pauliana, the legislator 
has introduced appropriate presumptions in further provisions, which facilitate 
evidence.

In summary, the premise for using the general regulation of actio pauliana is that 
a third party obtains financial benefits and his or her knowledge or possibility, with 
due diligence, to find out about the detriment of creditors. As a result, if the debtor
heir accepts the succession, either under benefit of inventory or simple acceptance, 
which, according to the circumstances described above, will lead to an increase in 
his insolvency, the existing creditor may not demand that this action be considered 
ineffective in relation to him (Art. 527 of the PCC). Such a  demand may be made 
by way of an action or a plea against a third party who, as a result of a  legal action 
performed with the debtor, obtained a  pecuniary advantage, demand that a  legal 
action considered as detriment to creditors is ineffective (Art. 531 of the PCC).

In may added here, that the creditor’s claim formulated on the basis of the actio 
pauliana is aimed at declaring the debtor’s legal action to the detriment of the creditors 
to be ineffective in relation to the creditor. Relative ineffectiveness consists in the fact 
that a  legal action of a disloyal debtor is treated as if it had not been performed384. 
As a  result of a  positive court decision, the legal action of the debtor detriment to 
creditors remains valid in relation to persons who did not challenge it, i.e., between 
the debtor and a third party who obtained a benefit, and in relation to other creditors 
(except joint and several creditors)385. The legislator sufficiently protects the interest 
of the creditor, as it grants him the possibility of satisfying himself with priority over 
thirdparty creditors with respect to property which, as a result of a fraudulent legal 
action of the debtor, left his property or did not enter it (Art. 532 of the PCC)386. The 
paulian creditor is therefore not entitled to satisfy the entire property of a third party, 
but only from the items covered by the ineffective legal action387. Only the legal action 
of the debtor may be ineffective, up to the maximum size of the debt owed to the 
claimant388.

The interest of the debtorheir’s existing creditors in the event of accepting 
a succession resulting in their detriment is not protected. Therefore, it can be assumed 

383 For example see: judgment of Supreme Court from June 25, 2020, II CSK 718/18, Lex  
no. 3161439.

384 More about civil sanction: RADWAŃSKI, Z. Sankcje wadliwej czynności prawnej. In System 
Prawa Prywatnego, T.2, Prawo cywilne – część ogólna. Z. Radwański (ed.), Warsaw : C. H. 
Beck, 2008, p. 429 – 461.

385 JASIŃSKA, M. Skarga pauliańska – istota idei zaskarżenia. I Prawo Spółek. 2004, No. 5, p. 48 
et seq.

386 LUTKOWSKI, M. Istota odpowiedzialności osoby trzeciej powstałej wskutek dokonania 
przez dłużnika wierzyciela pauliańskiego fraudacyjnej czynności prawnej. In Przegląd 
Sądowy. 2019, No. 3, p. 41.

387 JAKUBECKI, A. Glosa do uchwały SN z dnia 10 lutego 2006 r., III CZP 2/06. In Orzecznictwo 
Sądów Polskich. 2008, No. 6, p. 71 et seq.

388 SYCHOWICZ, M. Commentary to art. 527, op. cit., Lex.
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that the discussed area is not regulated and the signaled issues should be subjected to 
indepth analysis, including empirical research that would confirm or deny the need 
to introduce appropriate regulations. It seems that the solution may be not only be 
a regulation resembling an actio pauliana, but also others, e.g., a change in the scope of 
general provisions concerning the order in which creditors are satisfied (cf. Art. 1025 
of the Code of Civil Procedure).

2. Rejection of succession and the detriment of creditors (lex specialis)

A declaration that may be submitted by an heir (a civil law entity appointed to 
success) within six months from the date on which he learned about the title of his 
appointment is also the rejection of the succession (Art. 1015 § 1 of the PCC). Its 
effect is to exclude the heir from succession as if he did not survive the opening of 
the succession (Art. 1020 of the PCC). It should be understood that the declarant has 
never acquired a succession, therefore he is not entitled to any rights resulting from the 
succession, nor is he burdened with debts389. As a result, the circle of people coming 
into succession changed. However, these persons cannot be regarded as the typical 
third party referred to in the general provisions on actio pauliana.

The legislator treats the rejection of succession in a  special way, because in  
Art. 1024 of the PCC provides that such behavior by the heirs may detriment to 
creditors. It follows from the content of the aforementioned provision that if an heir 
rejects the succession to the detriment of creditors, each of the creditors whose claim 
existed at the time of the succession was rejected, may demand that the rejection of 
the succession be deemed ineffective with respect to him or her in accordance with the 
provisions on the protection of creditors in the event of the debtor’s insolvency (§ 1); 
a declaration that rejection of the succession is ineffective may be demanded within 
six months of learning of succession rejection, though no later than three years after 
the succession is rejected (§ 2).

It is worth noting that other special situations relating to the debtorheir, such as 
the sale of rights to the estate to a third party (after taking over), are not regulated. As 
a result — even if they lead to detriment to creditors — the application of the general 
provisions of Art. 527 et seq. of the PCC390. In the literature with regard to the rejection 
of succession, it is indicated that the application of the general provision — which is 
Art. 527 of the PCC — could be questionable due to “the sometimes personal nature 
of rejection of succession”391. There is no doubt that legal actions of a personal nature 

389 IGNACZEWSKI, J. Prawo spadkowe. Art. 922-1088 KC. Komentarz, Warsaw : C. H. Beck, 
2004, p. 254.

390 JASIŃSKA, M. Skarga pauliańska. Ochrona wierzyciela… op. cit. p. 151.
391 Zob. PYZIAKSZAFNICKA, M. Zaskarżenie odrzucenia spadku. In: Nowe Prawo. 1989, No. 

2 – 3, p. 37; hence the regulation of Art. 1024 of the PCC, which essentially duplicates the 
solution known from Art. 44 of not binding succession law; the thesis shares GORCZYŃSKI, 
G. Commentary to art. 1024. In Kodeks cywilny. Komentarz. Tom VI. Spadki (art. 922
1087), M. Fras, M. Habdas (eds.), Warsaw: Wolters Kluwer Polska 2019, Lex; interpretation 
of Art. 1024 of the PCC raises doubts, in particular as to the scope of the reference to the 
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(e.g., waiver of succession, Art. 10481050 of the PCC), regardless of whether and what 
their actual motives and negative consequences for the financial situation of the debtor 
(with the benefit of a third party at the same time), are not subject to challenge with 
an actio pauliana392In principle, the rejection of the succession is permissible under 
the applicable provisions, and only in a  specific situation may the heir’s actions be 
questioned. From a  legal point of view, it does not matter for what reason the heir 
decides to submit a declaration of acceptance or rejection of succession393. As a rule, 
the decision is based on economic reasons (the assessment of the succession content 
indicates that the downside debts exceed the estate’s assets). The will of a potential heir 
rejecting the succession may also be to make a donation for the benefit of other heirs, 
usually their own descendants, who should see success as a result of the rejection of 
the succession (rejecting the succession, the heir is not sure that the intended effect 
will be achieved; succession may take different forms, e.g., the descendant could reject 
succession or be deemed unworthy). After all, the motive for rejecting the succession 
may be the desire to protect the succession property against its “loss,” i.e., taking over 
in whole or in part the succession by the heir’s current creditors, and instead of keeping 
the succession “in the family,” e.g. , for further generations394. An heir who is burdened 
with debts (is insolvent) usually realizes that he or she will not use the succession 
property himself, because in such a situation the successed property will be used in the 
first place to pay off the existing liabilities. In the situation outlined above, the behavior 
of the heir rejecting the succession aimed at protecting the success property against its 
loss to the creditors is at the same time, in the opinion of the legislator, synonymous 
to being detrimental to creditors (the motive of “saving” the succession is identical to 
deliberately being detrimental to creditors).

At this point, it can be noticed a contradiction in the provisions of Art. 1024 of 
the PCC in accordance with the principle of succession law, namely in accordance 
with the guiding principle of succession law, one should strive to leave a succession 
in the family (as evidenced, for example, by expanding the circle of statutory heirs395), 
while the provision of Art. 1024 of the PCC contradicts this principle. Quoting after 
Bogudar Kordasiewicz, it can even be stated that “the edge of the regulation contained 
in Art. 1024 of the PCC is directed against agreements of an intrafamily nature that 
properly allocate the succession” 396. Why, then, did the legislator not make it necessary 

general provisions of Art. 527 et seq. of the PCC; compare: ŻAK, K., In Kodeks cywilny, t. 2, 
Komentarz. Art. 450 – 1088, M. Gutowski (ed.), Warsaw : C. H. Beck, 2016, p. 1762 – 1766 
and the literature referenced there.

392 KUBAS, A. Przedmiot zaskarżenia skargą pauliańską. In: Experientia docet. Księga 
jubileuszowa ofiarowana Pani Profesor Elżbiecie Traple, P. Kostański, P. Podrecki, T. Targosz 
(eds.), Warsaw : Wolters Kluwer Polska, Lex.

393 KORDASIEWICZ, B. Przyjęcie i odrzucenie spadku. In: System Prawa Prywatnego, T.10, 
Prawo spadkowe, B. Kordasiewicz (ed.), Warsaw : C.H. Beck, 2009, p. 401.

394 The succession of a closest one is often valuable material things – family heirlooms that also 
have a sentimental dimension.

395 See; art. 931 – 940 of the PCC.
396 KORDASIEWICZ, B. Przyjęcie i odrzucenie… op. cit., p. 412.
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to demonstrate an agreement between the rejecting heir and the reappointed person 
a  condition for appealing against the rejection of the succession? Obviously, such 
a solution would not only hinder the application of Art. 1024 of the PCC, but would 
even exclude its practical application. This, inter alia, justifies the special regulation of 
the actio pauliana in the case of rejecting the succession, i.e., primarily in comparison 
with the general regulation of the actio pauliana397 by departing from the premises 
relating to the subjective status of the debtor (awareness of detriment of creditor) who 
rejected the succession, or a third party (knowledge or, with due diligence, be able to 
find out), the succession of which eventually fell398.

The literature on the subject indicates that the constitution of Art. 1024 of the 
PCC is not to entitle creditors to demand a declaration of ineffectiveness of rejection 
of the succession due to the heir’s motive, but as a result of adopting the succession 
acquisition structure at the time of its opening. The explanation of the construction of 
the appeal for rejection of succession is the assumption that at the time of submitting 
the declaration, the heir decides on the property that was transferred to him or her at 
the time of the testator’s death. Thus, being previously insolvent, the debtor acquired 
assets that would satisfy his or her creditors when the estate was opened. His or 
her decision results in a  return to the state of insolvency, that is, to the detriment 
of creditors. “Detriment” here refers to a  situation where the heir’s property was 
not sufficient to cover all the debts, which in turn would have been possible had the 
succession not been rejected. Therefore, one can adopt a concept that derives from 
Roman law, that the rejection of a succession is not so much the cause of the debtor’s 
impoverishment, but a factor causing his failure to enrich him or her399. Therefore, it 
should be considered that the decisive criterion for the application of Art. 1024 of the 
PCC there is a specific composition of the estate (succession content), as it affects the 
legal situation of the debtor rejecting the estate400.

The basis for questioning the rejection of the succession by the debtorheir is 
the occurrence of damage to the property of the creditor in the form of insolvency 
or an increase in the insolvency401 of the debtor as a result of his or her declaration. 
There must be a  causal link between the rejection of succession, the state of the 
debtor’s insolvency and the detriment of a creditor. A contrario, when acceptance of 
the succession would not improve the debtor’s financial situation, the creditor has 

397 More on the distinctiveness of actio pauliana from Art. 1024 of the PCC in comparison with 
the general principles expressed in Art. 527 – 534 of the PCC see: PYZIAKSZAFNICKA, 
M. Ochrona wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika. In Studnia Prawnicze. 1994, No. 
1 – 4, p. 5 et seq. 

398 Wider: WILEJCZYK, M. Ochrona wierzycieli spadkobiercy w razie odrzucenia przez niego 
spadku. In Przegląd Sądowy. 2012, No. 11 – 12, p. 66 – 74, see also: judgment of Dictrict 
Court in Poznań from May 30, 2014, XII C 982/13, Lex no. 1892858.

399 Wider: WILEJCZYK, M. Ochrona wierzycieli…, op. cit. p. 66 – 74.
400 PYZIAKSZAFNICKA, M. Zaskarżenie..., op. cit., p. 39.
401 When the debtor‘s situation before the rejection of the succession was already bad, and the 

rejection of the succession resulted in his insolvency to a  greater extent; JASIŃSKA, M. 
Skarga pauliańska. Ochrona wierzyciela… op. cit., p. 151.
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no grounds to demand that the rejection of the succession be considered ineffective 
in relation to him or her.

The creditor challenging the rejection of the succession should bring an action 
against the heir, who finally accepted the succession, because he or she is a third party 
(passively legitimized) who obtained a financial benefit as a result of the debtor’s legal 
action402. If it is found by a court that the rejection of the succession was detrimental to 
creditors, the declaration of rejection becomes ineffective against the claiming creditor. 
This means that the claiming creditor will be able to seek satisfaction of his or her claim 
from items belonging to the estate which, as a result of rejection, did not belong to the 
property of the heir (debtor), but were included in the property of a third party — the 
second heir or the person to whom the latter succession was disposed of or succession 
share (if the conditions of Art. 531 § 2 of the PCC are met). The creditor of the debtor
heir will not, however, obtain priority in seeking satisfaction from the creditors of the 
succession. In turn, the rejection of the succession remains an important activity and 
affects the order of succession. Only for the purposes of satisfying the creditor who has 
challenged the rejection of the succession are the assets of the estate treated as if they 
belonged to the temporary heir403.

Conclusion

Although it is not wrong to claim that actio pauliana is an institution that is 
relatively rarely used by creditors, this is mainly because they have at best limited 
access to knowledge/information about the financial status of the debtor at the time 
of contracting and are not in a position to obtain information on specific legal actions 
made by the debtor to their detriment404. On the other hand, actio pauliana is a viable 
means of redress, and not just a theory405, as confirmed by a review of the jurisprudence.

The conducted considerations lead to the conclusion that accepting the succession, 
either under benefit of inventory or simple acceptance, may worsen the situation of the 
current creditor. It is then correct to say that the debtorheir’s actions lead to his or her 
insolvency or increase this status. Nevertheless, in these circumstances the legislator 
does not provide for special provisions providing for the protection of the interests 
of the existing creditors of the debtorheir, e. g., in line with Art. 1024 of the PCC. 
On the other hand, due to the premises of actio pauliana provided for in its general 
regulation, these provisions will not apply to the indicated situations. This determines 
that accepting the succession detriment of creditors is not subject to any regulation, 
which makes it desirable to search for new legal solutions in this area.

402 Judgment of District Court in Konin from May 11, 2015, I C 1266/14, Lex no. 2571635.
403 GORCZYŃSKI, G. Commentary to art. 1024. In Kodeks cywilny. Komentarz. Tom VI. 

Spadki (art. 9221087), M. Fras, M. Habdas (eds.), Warsaw : Wolters Kluwer Polska 2019, 
Lex.

404 NACZYŃSKA, J. Commenatry to art. 527. In: Kodeks cywilny. Komentarz. Tom III. 
Zobowiązania. Część ogólna (art. 353 – 534), M. Fras, M. Habdas (eds.), Warsaw : Wolters 
Kluwer Polska, 2018, Lex.

405 JASIŃSKA, M. Skarga pauliańska. Ochrona wierzyciela… op. cit., p. 19.
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It is confirmed, however, that the actio pauliana regulation in the event of rejection of 
the succession to the detriment of creditors, i.e., Art. 1024 of the PCC as lex specialis. In 
this case, it is not about the debtorheir’s awareness of the fact of detriment of a creditor, 
nor about his or her “agreement” with a third party, but the justification and support for 
the construction of the provision is the assumption that at the time of submitting the 
declaration, the heir decides to pass on to him or her at the time of the testator’s death. 
Thus, the decision of the debtorheir results in a return to the state of insolvency, which 
is not so much the cause of the debtor’s impoverishment, but the factor causing the 
failure to enrich him. Published court case law on Art. 1024 of the PCC (about appeal 
for rejection of succession) is not comprehensive406. It seems that imperfections in the 
regulation is not the reason, but rather the creditor’s lack of knowledge and the limited 
possibility of obtaining it as to the fact of succession by the debtorheir.
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ŽALOBA O URČENIE, ŽE VEC PATRÍ DO DEDIČSTVA, 
A OTÁZKA OKRUHU SPOROVÝCH STRÁN407

Mgr. Marek Ivančo, PhD.
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta

marek.ivanco@flaw.uniba.sk 

Abstrakt: Predmetom príspevku je posúdenie otázky vecnej legitimácie v spore o ur
čenie, že vec patrí do dedičstva. K jej posúdeniu autor dospieva po zohľadnení súvisia
cich teoretických východísk viažucich sa na žalobu o určenie, že vec patrí do dedičstva, 
v rámci ktorých autor neopomína ani otázku znenia petitu, resp. enunciátu súdneho 
rozsudku vydaného na základe predmetnej žaloby. V príspevku sa však autor sústre
ďuje na skutočnosť, v zmysle ktorej sa možno stretnúť s viacerými názormi na to, či by 
mali (a mohli) v konaní vystupovať všetci potenciálni dedičia. Uvedený problém súvisí 
aj s  otázkou procesného spoločenstva. Autor preto pertraktuje viacero argumentov 
v prospech i proti nerozlučnému, resp. nútenému spoločenstvu, výsledok čoho je zo
sumarizovaný v závere príspevku.
Kľúčové slová: žaloba o určenie, že vec patrí do dedičstva; vecná legitimácia; petit; 
nerozlučné spoločenstvo, nútené spoločenstvo

Abstract: The subjectmatter of the paper is the assessment of the issue of legal standing 
(locus standi) in the proprietary estoppel cases regarding the disputes resolving an 
action for a declaratory judgment, under which the property shall be included in the 
estate. The author draws conclusions after taking into account the required theoretical 
framework related to the aforementioned action, where the question of the form of 
order sought in the action or rather the operative part of the judgment based on the 
pertinent action has not been omitted. Nonetheless, the author pinpoints the fact that 
it is possible to come across several opinions as to whether all potential heirs should 
(and could) act in such proceedings. The issue also relates to the joinder of parties. 
Consequently, the author discusses several arguments both in favour and against the 
compulsory joinder, the result of which has been summarized at the conclusion of the 
paper.
Keywords: proprietary estoppel; legal standing (locus standi); order sought in the acti
on; compulsory (necessary) joinder; compulsory (indispensable) joinder

Úvod

Autor sa venuje žalobe o určenie, že vec patrí do dedičstva z pohľadu otázky okruhu 
sporových strán, a teda vecnej legitimácie ako determinantu úspechu tejto žaloby. Téma 
žaloby o určenie, že vec patrí do dedičstva, bola ako taká do určitej miery pertraktovaná 
odbornou právnou verejnosťou najmä z pohľadu vymedzenia predmetu konania tejto 
407 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 registračným č. 1/0610/21 s dobou riešenia v rokoch 2021 až 2023.
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žaloby a tiež formulácie petitu tejto žaloby v publikovaných príspevkoch Dr. Masláka408 
a Mgr. Fajnora409. Otázke vecnej legitimácie v kontexte žaloby o určenie, že vec patrí do 
dedičstva, však v rámci odbornej literatúry ďalej nebola venovaná užšia pozornosť.410

Ide nepochybne o zaujímavú tému, a to nielen vzhľadom na naďalej pretrvávajúce 
problémy v praxi, ale aj niektoré odlišné názorové tendencie badateľné v slovenskej 
a českej rozhodovacej praxi, ktorým sa autor v tomto príspevku ďalej venuje. Zaují
mavosť témy vyplýva tiež z praktickej situácie, keď sa určití dedičia – vzhľadom na 
nezhody medzi nimi – budú dištancovať od súdneho konania, resp. bude medzi nimi 
vážny konflikt záujmov.

Súdy v prípadoch konaní na podklade žaloby o určenie, že vec patrí do dedičstva, 
v zásade argumentujú, že dedičia v nich majú postavenie tzv. nerozlučných, resp. nú
tených spoločníkov. Bude preto možné uspieť so žalobou o určenie, že vec nepatrí do 
dedičstva, aj vtedy ak sa tohto konania nezúčastnia všetci dedičia alebo v danej veci 
pôjde o nedostatok vecnej legitimácie, na základe ktorého súd žalobu zamietne? Aké 
názorové prúdy k tejto otázke existujú, aké sú argumenty pre a proti a aké je prípadné 
východisko? Najmä týmto otázkam sa autor venuje ďalej vo svojom príspevku.

1. Teoretické východiská žaloby o určenie, že vec patrí do dedičstva

Žaloba o určenie, že vec patrí do dedičstva, je podľa doterajšej zaužívanej súdnej 
praxe špecifickou určovacou žalobou o  určení, či tu právo je alebo nie je, ak je na 
tom naliehavý právny záujem, podľa § 137 písm. c) zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný 
sporový poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej aj „CSP“), ktorej právny základ 
pramení v § 198 a v § 212 zákona č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok 
v znení neskorších predpisov (ďalej aj „CMP“). Uvedené v podstate potvrdil aj Najvyš
ší súd Slovenskej republiky (ďalej aj „Najvyšší súd SR“) v uznesení,411 keď uviedol, že 
nejde o inú, osobitnú žalobu, ktorá by v demonštratívnom výpočte § 137 CSP412 nebola 
uvedená, čo má naďalej nemalý význam z hľadiska preukazovania a následného posu
dzovania naliehavého právneho záujmu, ktorý tieto žaloby vyžadujú.

408 Pozri MASLÁK, M. Formulácia petitu žaloby v  konaniach o  určenie, že vec patrí do 
dedičstva. In Bulletin slovenskej advokácie. 2017, roč. 23, č. 12, s. 24 – 32.

409 Pozri FAJNOR, M. Žaloba o určenie, že vec patrí do dedičstva po poručiteľovi z hľadiska 
predmetu konania. In Súkromné právo. 2018, roč. 4, č. 3, s. 105 – 117.

410 Určitou výnimkou je diskusný príspevok otvárajúci túto tému od Dr. Gedru. Pozri GEDRA, 
M. Žaloba „že nehnuteľnosť patrí do dedičstva“ – K takejto žalobe je oprávnený ktorýkoľvek 
z  potencionálnych dedičov samostatne [online]. Lexforum.sk, 2014 [cit. 20220120]. 
Dostupné na: <https://www.lexforum.sk/489>.

411 Uznesenie Najvyššieho súdu SR zo 16. decembra 2008, sp. zn. 1 Cdo 26/2007.
412 Vzhľadom na dátum predmetného uznesenia NS SR, pochopiteľne, išlo o  § 80 zákona 

č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej aj „OSP“). 
I  keď predmetný zákon už aktuálne nie je platný a  účinný, uvedený z  neho vyplývajúci 
záver ostáva platným (aj vzhľadom na aktuálnu rozhodovaciu prax) aj po účinnosti nových 
civilnoprocesných kódexov, ktoré taktiež upravujú určovaciu žalobu, a  to práve v  §  137 
písm. c) CSP.
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Žaloba o určenie, že vec patrí do dedičstva, nachádza využitie najmä v situáciách, 
ak sa dedič, resp. dedičia nazdávajú, že určitá vec, resp. právo či iná majetková hod
nota patrí do dedičstva po poručiteľovi, no ako dedičstvo po poručiteľovi nebola pre
jednaná, a to z dôvodu, že v súčasnosti je evidovaná ako vlastníctvo inej, tretej osoby. 
Keďže dedičský súd413 na sporný majetok poručiteľa v zmysle § 198 ods. 1 CMP v zá
sade neprihliada, dotknutí dedičia nemôžu ani priamo iniciovať dodatočné dedičské 
konania a sú nútení postupovať podľa § 212 CMP, a teda domáhať sa spomínanou 
žalobou určenia, že vec patrí do dedičstva po poručiteľovi. Na vyriešenie toho, čo 
patrí do dedičstva, slúži totiž práve sporové konanie o určenie, či vec patrí alebo ne
patrí do dedičstva. Dedičský súd nemôže na sporný majetok poručiteľa pri výpočte 
čistej hodnoty dedičstva prihliadať, a to ani v prípade, ak by vykonaným dokázaním 
zistil, že zápis o  vlastníctve sporného majetku vo verejnom registri nezodpovedá 
skutočnosti. Môže sa len obmedziť na zistenie „spornosti“ určitého majetku, v zása
de však nemôže prejudiciálne riešiť, že zápis vo verejnom registri (či už pôjde o ka
taster nehnuteľností alebo evidenciu cenných papierov, patentový register alebo re
gister ochranných známok) je nesprávny a že vlastníkom veci je poručiteľ.414 Okrem 
uvedenej situácie, keď notár ako súdny komisár určitý majetok napriek zhodným 
tvrdeniam dedičov do súpisu podľa § 197 CMP nezaradí, poslúži žaloba o určenie, že 
vec patrí do dedičstva, aj ako prostriedok právnej ochrany v prípadoch, keď dedičský 
súd určitý majetok do súpisu podľa § 197 CMP nezaradí z dôvodu rozporu medzi 
samotnými dedičmi.

V prípade, ak sa konanie o dedičstve skončilo, avšak bola podaná žaloba o určenie, 
že vec patrí do dedičstva, a súd v sporovom konaní tejto žalobe vyhovel, môže sa na 
podklade takéhoto určenia súdu uskutočniť tzv. dodatočné konanie o dedičstve podľa 
§ 211 CMP. V tomto dodatočnom konaní o dedičstve sa už nebudú prehodnocovať 
skutkové či právne závery pôvodného konania o dedičstve, a  teda nejde v ňom ani 
o nápravu vád pôvodného konania o dedičstve, ani o nové, odlišné rozhodnutie o tom 
istom, keďže začatím konania o dedičstve sa neobnovuje vec ako taká.415 Dodatočné 
konanie o  dedičstve má význam vtedy, keď v  pôvodnom konaní o  dedičstve nebol 
prejednaný celý majetok poručiteľa buď pre to, že sa o  ňom nevedelo, alebo že bol 
sporný.416

Ako už bolo uvedené, skutočnosť, že sa na sporný majetok poručiteľa neprihliada, 
nebráni uplatneniu žaloby o určenie, že vec patrí do dedičstva. Túto žalobu je však 
možné podať nielen po skončení konania o dedičstve, a to podľa § 212 CSP, ako sme 
ilustratívne uviedli v predošlom výklade, ale aj pred skončením konania o dedičstve, 
čo možno vyvodiť zo znenia § 198 ods. 2 CMP.

413 Podľa § 161 ods. 1 CMP ide o súdom povereného notára, ktorý vystupuje ako súdny komisár.
414 Existujú však teoretické výnimky z  tohto pravidla. Bližšie pozri TOMAŠOVIČ, M. In 

SMYČKOVÁ, R., ŠTEVČEK, M., TOMAŠOVIČ, M., KOTRECOVÁ, A. a  kol. Civilný 
mimosporový poriadok. Komentár. Bratislava : C. H. Beck, 2017, s. 692 – 693.

415 Uznesenie Najvyššieho súdu SR z 26. mája 2015, sp. zn. 3 Cdo 168/2014.
416 MASLÁK, M. Formulácia petitu žaloby v konaniach o určenie, že vec patrí do dedičstva. In 

Bulletin slovenskej advokácie. 2017, roč. 23, č. 12, s. 24.
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1.1 Žalobný petit a určovací výrok rozsudku na základe žaloby o určenie,  
že vec patrí do dedičstva

Na margo otázky vecnej legitimácie v  kontexte týchto žalôb je dôležité uviesť, 
k akému časovému okamihu sa má viazať určovací výrok súdu v  týchto prípadoch, 
a teda, ako by mal byť formulovaný petit týchto žalôb. Ide totiž o veľmi dôležitú, i keď 
zdanlivo nenáročnú otázku, ktorej riešenie však bolo nemálo skomplikované uznese
ním Najvyššieho súdu SR, podľa právnej vety ktorého „[v] konaní o [žalobách o urče
nie, že vec patrí do dedičstva] ide o posúdenie, či poručiteľ bol v čase smrti vlastníkom 
tejto veci. Požadované určenie sa tu vzťahuje na deň smrti poručiteľa a okolnosti, ktoré 
nastali po tomto dni, nemôžu mať vplyv na rozhodnutie súdu.“417 Predmetným judiká
tom (ďalej aj „rozhodnutie R 32/2011“) bol vyslovený názor, v zmysle ktorého sa v ko
naní o určenie, že vec patrí do dedičstva, má skúmať to, či určitá vec bola vo vlastníctve 
poručiteľa v čase jeho smrti, a nie to, či určitá vec patrí do dedičstva ku dňu vyhlásenia 
rozhodnutia, čím bola ovplyvnená aj ďalšia rozhodovacia prax súdov. Dá sa povedať, 
že logické zdôvodnenie právneho názoru v rozhodnutí R 32/2011 možno nájsť v § 7 
ods. 2 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej 
aj „OZ“), v zmysle ktorého smrťou stráca poručiteľ spôsobilosť mať práva a povinnosti, 
a preto nie je možné určiť vlastnícke právo poručiteľa k okamihu po jeho smrti, pretože 
po smrti už poručiteľ, pochopiteľne, žiadne vlastnícke právo nemá. V neposlednom 
rade však možno konštatovať, že rozhodnutie R 32/2011 nadväzuje, resp. predostiera 
obdobný názor, ako aj judikát Najvyššieho súdu Českej republiky (ďalej aj „Najvyšší 
súd ČR“) a naň nadväzujúca rozhodovacia prax, podľa ktorého „[s]por o tom, zda so-
učástí dědictví po zůstaviteli je určitá věc (...) se v občanském soudním řízení typově řeší 
právě žalobou dědiců na určení, že zůstavitel byl v den svého úmrtí vlastníkem věci (...); 
je tomu tak právě proto, že je-li zde více dědiců a dědictví ohledně sporné věci nebylo 
vypořádáno, nemohou se dědicové bez dalšího domáhat určení, že jsou (spolu)vlastníky 
věci.“418

Problematickosť takto formulovanej právnej vety možno vnímať najmä v kontexte 
situácie, ak po smrti poručiteľa dôjde k nadobudnutiu vlastníckeho práva treťou oso
bou. Výrok rozsudku o určení, že vec patrí do dedičstva, za predpokladu, že takéto 
určenie sa má vzťahovať na deň smrti poručiteľa a okolnosti, ktoré nastali po tomto 
dni, nemôžu mať vplyv na rozhodnutie súdu, tak neodstraňuje neistotu v právnych 
vzťahoch. To znamená, že nadobudnutie vlastníckeho práva treťou osobou po poruči
teľovej smrti nebude v zmysle rozhodnutia R 32/2011 predstavovať relevantnú právnu 
skutočnosť pre rozhodnutie súdu v konaní o určenie, že vec patrí do dedičstva. Ak 
sa teda vyskytne takáto sporná vec, dedičia sa síce môžu domáhať určenia, že táto 
vec patrí do dedičstva, súd prejednávajúci danú vec sa však nebude venovať okolnos
tiam, ktoré nastali po poručiteľovej smrti. Následne prebehne aj dodatočné konanie 
o dedičstve, v ktorom sa určí, ktorý z dedičov, resp. ktorí dedičia nadobudne/ú vlast
nícke právo k naďalej „spornej“ veci, pričom ani v tomto konaní sa nebude prihliadať 
na okolnosti, ktoré nastali po poručiteľovej smrti. Preto až na základe rozhodnutia  

417 Uznesenie Najvyššieho súdu SR zo 16. decembra 2010, sp. zn. 3 Cdo 154/2010 (R 32/2011).
418 Rozsudok Najvyššieho súdu ČR zo 14. decembra 2000, sp. zn. 20 Cdo 1897/98 (R 61/2001).
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v dodatočnom konaní o dedičstve bude môcť oprávnený dedič žalovať o určenie vlast
níckeho práva tretiu osobu, ktorá nadobudla vlastnícke právo k veci po poručiteľovej 
smrti. To znamená, že na základe úspechu dedičov ako žalobcov, na základe ktorého 
súd určí, že poručiteľ bol v čase smrti vlastníkom veci, nedôjde k odstráneniu spor
nosti ohľadom predmetnej veci, ale iba k vyvolaniu ďalšieho súdneho konania. Mož
no teda konštatovať, že celý takýto postup je značne nehospodárny419, vytvára zjavne 
nadbytočné finančné náklady strán (dedičov, ako aj tretích osôb) na súdne konanie, 
prehlbuje ich pocit neistoty a je tiež v rozpore s účelom určovacej žaloby, ktorý spočíva 
v zamedzení vzniku ďalších sporov420, 421

.
Išlo však o značne polemický výrok aj z rýdzo pozitívnoprávneho hľadiska, a  to 

z dôvodu, že nie je prípustné určovať práva do minulosti.422 Najvyšší súd SR v  roz
hodnutí R 32/2011 taktiež odlišne riešil nastolenú právnu otázku, ktorou sa už v zá
sade v minulosti zaoberal vo svojom skoršom rozhodnutí .423 Postup súdu, ktorý bez 
vyčerpávajúceho odôvodnenia rieši v minulosti už vyriešenú právnu otázku odlišne, 
môže vykazovať znaky určitej arbitrárnosti.424 Navyše, podľa § 217 ods. 1 CSP platí, že 

419 Dedičia by boli v tomto prípade nútení absolvovať v podstate tri súdne konania, a to konanie 
o určenie, že vec patrí do dedičstva, následne dedičské konanie (v prípade, ak právoplatnosť 
rozsudku, ktorým sa vyhovelo žalobe o určenie, že vec patrí do dedičstva po poručiteľovi, 
nastala pred skončením konania o  dedičstve) a  napokon konanie o  určenie vlastníckeho 
práva k veci. V prípade, ak by právoplatnosť rozsudku, ktorým sa vyhovelo žalobe o určenie, 
že vec patrí do dedičstva po poručiteľovi nastala až po skončení konania o dedičstve, dedičia 
by museli absolvovať až štyri súdne konania, a to dedičské konanie, konanie o určenie, že vec 
patrí do dedičstva, dodatočné konanie o dedičstve a napokon konanie o určenie vlastníckeho 
práva k veci.

420 K tomu pozri rozsudok Najvyššieho súdu SR, sp. zn. 3Cdo/112/2004 (publikovaný v časopise 
Zo súdnej praxe. 81/2006) alebo tiež rozsudok Najvyššieho súdu SR z 11. decembra 2019, sp. zn. 
2ObdoV/11/2019 (R 47/2020), ktorý uvádza obsažný výpočet judikatúry k určovacej žalobe. 

421 MASLÁK, M. Formulácia petitu žaloby v konaniach o určenie, že vec patrí do dedičstva. In 
Bulletin slovenskej advokácie. 2017, roč. 23, č. 12, s. 27.

422 V uznesení Najvyššieho súdu SR zo 16. decembra 2008, sp. zn. 1 Cdo 26/2007 sa uvádza: „[u]
rčovacia žaloba musí zodpovedať právnemu vzťahu, resp. právu v prítomnom čase, t. j. stavu 
v čase vyhlásenia rozsudku. (...) Výrok s určovaním do minulosti sa javí na rozdiel od výroku, 
že určité veci patria do dedičstva po poručiteľovi, ako nepriliehavý, resp. nie zodpovedajúci 
úprave zakotvenej v § 80 písm. c/ O.s.p [teraz § 137 písm. c) CSP].“ V uznesení Najvyššieho 
súdu  SR z  28. septembra 2010, sp.  zn. 2 Cdo 252/2009 taktiež súd v  tejto súvislosti 
komplexne uvádza: „[p]rávo (právny vzťah), existenciu alebo neexistenciu ktorého určovací 
výrok vyslovuje, je týmto výrokom vždy určované len vo vzťahu k prítomnosti. Ako uvádza 
judikatúra (porovnaj napr. dôvody v rozsudkoch Najvyššieho súdu SR z 24. apríla 1985 sp. zn. 
2 Cz 18/85, z 26. augusta 1993 sp. zn. 1 Cdo 76/93, z 24. marca 1997 sp. zn. 2 Cdo 135/96), 
rozsudkom nemožno zásadne určiť existenciu (prípadne neexistenciu) právneho vzťahu alebo 
práva za dobu minulú. (...) Pre rozsudok súdu teda nemôže byť rozhodujúci stav, ktorý tu už 
nie je (porovnaj rozsudok Najvyššieho súdu SR z 25. novembra 2002 sp. zn. 2 Cdo 76/2002).“

423 Uznesenie Najvyššieho súdu SR zo 16. decembra 2008, sp. zn. 1 Cdo 26/2007.
424 Bližšie pozri WILFING, P. Kvantitatívne požiadavky na odôvodnenie súdneho rozhodnutia. 

Vybrané otázky. Pezinok : Via Iuris, 2013, s. 56 a nasl.
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pre rozsudok je rozhodujúci stav v čase jeho vyhlásenia, z čoho vyplýva, že rozsudok 
má určovať existenciu či neexistenciu práva ku dňu jeho vyhlásenia. Súčasne dikcia 
§ 137 písm. c) CSP znie na určenie práva v prítomnom čase (nie v minulom čase), 
a teda „či tu právo je alebo nie je, ak je na tom naliehavý právny záujem“. Napokon je 
potrebné uviesť, že v prípade určenia vlastníckeho práva poručiteľa ku dňu jeho smrti 
dedičia ako žalobcovia v žalobe o určenie, že vec patrí do dedičstva, nemôžu preukázať 
naliehavý právny záujem, ktorý je v zásade nutné preukázať pri žalobách podľa § 137 
písm. c) CSP, inak hrozí zamietnutie žaloby. Dedičia by totiž v takto iniciovanom ko
naní mohli dosiahnuť prípadnú zmenu v  katastri nehnuteľností jedine vtedy, ak by 
došlo k vyriešeniu sporných vlastníckych vzťahov v súčasnosti. Bez takéhoto určenia 
kataster nehnuteľností nemôže uskutočniť zmenu, keďže určenie vlastníckeho práva 
v  čase smrti poručiteľa nevylučuje, že predmetnú nehnuteľnosť medzičasom nado
budla do vlastníctva tretia osoba.425

Určité spresnenie však nasledovalo v relatívne krátkej dobe, keď v roku 2014 Naj
vyšší súd SR v  inom uznesení pripustil „[zmenu spočívajúcu] len v spresnení petitu, 
keď namiesto určenia, že nehnuteľnosti boli vo vlastníctve poručiteľa v čase jeho smrti, 
súd v súlade s návrhom žalobcu (ako aj súdnej praxe) pripustil petit o určenie, že nehnu-
teľnosti patria do dedičstva po poručiteľovi“.426 Tým došlo k čiastočnej korekcii názoru 
obsiahnutého v právnej vete rozhodnutia R 32/2011.

Rozpor však v podstate naďalej pretrvával, a to vo vzťahu k druhej časti právnej 
vety citovaného judikátu, podľa ktorej „[p]ožadované určenie sa tu vzťahuje na deň 
smrti poručiteľa a okolnosti, ktoré nastali po tomto dni, nemôžu mať vplyv na rozhodnu-
tie súdu.“ Ako výstižne poznamenáva aj dr. Maslák, „[n]a jednej strane Najvyšší súd SR 
potvrdil záver, že sú prípustné žaloby o určenie, že vec patrí do dedičstva (čo navodzuje 
dojem, že sa skúma stav v čase vyhlásenia rozsudku), no na druhej strane Najvyšší súd 
SR uvádza, že súd v konaniach o určení, že vec patrí do dedičstva, nemá prihliadať na 
skutočnosti, ktoré nastali po čase smrti poručiteľa, a teda nemá zohľadniť okolnosti, ktoré 
existujú v čase vyhlásenia rozsudku, no nastali po čase smrti poručiteľa (a preto možno 
povedať, že tu ide o skúmanie stavu v čase minulom).“427 To že nejde o (neprípustnú) 
určovaciu žalobu do minulosti ani napriek tomuto zdanlivo pretrvávajúcemu rozpo
ru, však možno ďalej odôvodniť aj tým, že podľa § 460 OZ platí práve delačný, nie 
adičný systém, a teda „dedičstvo sa nadobúda [už] smrťou poručiteľa“. Práve uvedené 
ustanovenie a delačný systém zrejme viedli k problematickým vyjadreniam v právnej 
vete rozhodnutia R 32/2011. V tomto kontexte zásadným a doposiaľ nespomenutým 
argumentom je skutočnosť, že ustanovenie § 217 ods. 1 CSP, ktoré zdanlivo predsta
vovalo kvázi protipiliér prípustnosti (a vhodnosti) petitu a et sequitur enunciátu vy
žadujúceho určenie, že poručiteľ bol v čase smrti vlastníkom spornej veci, „sa netýka 

425 Na základe určenia, že nehnuteľnosť bola v  čase smrti poručiteľa v  jeho vlastníctve, by 
mohli dedičia dosiahnuť maximálne zápis duplicitného vlastníka nehnuteľnosti v katastri 
nehnuteľností. Bližšie pozri Fajnor,  M. Žaloba o  určenie, že vec patrí do dedičstva po 
poručiteľovi z hľadiska predmetu konania. In Súkromné právo. 2018, roč. 4, č. 3, s. 110 – 111.

426 Uznesenie Najvyššieho súdu SR zo 16. apríla 2014, sp. zn. 6 Cdo 374/2013.
427 MASLÁK, M. Formulácia petitu žaloby v konaniach o určenie, že vec patrí do dedičstva. In 

Bulletin slovenskej advokácie. 2017, roč. 23, č. 12, s. 25.
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hmotnoprávnych predpisov, ktoré vznik, zmenu alebo zánik práv či povinnosti viažu na 
určitý okamih“. Inými slovami, závery v R 32/2011 vychádzajú síce z § 460 OZ, nie sú 
však v rozpore s § 217 ods. 1 CSP, z čoho možno vydedukovať určitú separáciu týchto 
ustanovení. Dôvodne sa nazdávame, že aj petit určený v prítomnom čase a zodpoveda
júci § 217 ods. 1 CSP by preto na základe skôr uvedeného tvrdenia nemal byť v rozpore 
s § 460 OZ. 

Prikláňame sa preto k skôr vyslovenému názoru dr. Masláka, že petit i výrok roz
sudku má znieť na určenie, že vec patrí do dedičstva, pričom súdy by mali zohľadňovať 
aj tie skutočnosti, ktoré nastali po čase smrti poručiteľa.428 Tým by nevznikali žiadne 
pochybnosti o tom, či v konaní o určenie, že vec patrí do dedičstva, ide alebo nejde 
o neprípustnú určovaciu žalobu do minulosti. Ak aj dôjde zo strany žalobcu k formu
lácii nesprávneho petitu žaloby v tomto konaní, súd by mal takéhoto žalobcu vyzvať 
na opravu petitu, určite by však nemal zamietať žalobu len z dôvodu, že ide podľa súdu 
o nesprávny petit, pretože by išlo o prílišný formalizmus.

Tieto závery napokon v zásade potvrdila aj judikatúra ústavného súdu Slovenskej 
republiky (ďalej aj „ústavný súd SR“), podľa ktorej, „ak má (...) určovacia žaloba okrem 
iného aj preventívny charakter (má predchádzať ďalším sporom), nemožno vidieť rozumný 
dôvod na to, aby sa otázka dobrej viery nadobúdateľa, ktorý je evidovaný v katastri nehnu-
teľností ako vlastník, neskúmala v konaní o určenie, že nehnuteľnosti patria do dedičstva 
po poručiteľovi, a aby všeobecné súdy v podstate umelo predlžovali stav právnej neistoty 
a nútili strany do podávania ďalších (zbytočných) žalôb, v ktorých by sa táto otázka násled-
ne riešila. Navyše, aj rozhodnutie o takomto určení musí deklarovať existenciu právneho 
vzťahu ku dňu vyhlásenia rozhodnutia podľa § 154 ods. 1 OSP (teraz § 217 ods. 1 CSP).“429 
Napriek tomu však naďalej nemožno definitívne vylúčiť zo strany súdnej praxe akcep
táciu obidvoch formulácií žalobného petitu, a  teda ani formuláciu podľa rozhodnutia 
R 32/2011, ktorá znie na určenie, že poručiteľ bol vlastníkom veci k dňu jeho smrti. 

2. Vecná legitimácia v spore o určenie, že vec patrí do dedičstva

Na podanie žaloby o určenie, že vec patrí do dedičstva, je aktívne vecne legitimo
vaný dedič, ktorý má záujem na tom, aby bol určitý majetok prejednaný ako dedičstvo 
po poručiteľovi, a teda tvrdí, že vec po poručiteľovi patrí do dedičstva. Ak je takýchto 

428 Možno sa stretnúť aj s názorom Mgr. Fajnora, ktorý je mierne odlišne formulovaný a podľa 
ktorého by sa v konaní o určenie, že vec patrí do dedičstva po poručiteľovi, mal žalobca 
domáhať určenia svojho dedičského práva vo vzťahu ku konkrétnej dosiaľ neprededenej 
veci, pričom v  danom konaní by súd v  rámci prejudiciálnej otázky mal skúmať, či vec 
patrila v  čase smrti poručiteľovi, ako aj to, či medzičasom od smrti poručiteľa nenastala 
zmena spôsobujúca zánik dedičského práva žalobcu, a  teda či vlastnícke právo k spornej 
veci nenadobudol iný subjekt. Aj podľa tohto názoru však postup súdu, ktorý odmieta 
zohľadňovať súčasný stav a  trvá na určení minulého stavu bez zohľadnenia neskorších 
zmien, nemá oporu v  zákone. Bližšie pozri Fajnor,  M. Žaloba o  určenie, že vec patrí do 
dedičstva po poručiteľovi z hľadiska predmetu konania. In Súkromné právo. 2018, roč. 4, 
č. 3, s. 114, s. 117.

429 Nález ústavného súdu SR z 3. mája 2017, sp. zn. I. úS 151/2016.
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dedičov viac, môžu vystupovať v aktívnom procesnom spoločenstve, teda na strane 
žalobcu. Keďže ide o určovaciu žalobu podľa § 137 písm. c) CSP, jej úspešné uplatne
nie vyžaduje preukázanie naliehavého právneho záujmu, ktorý je daný, ak sa spornosť 
určitého majetku zistila postupom podľa § 198 ods. 1 CSP.

Pasívne vecne legitimovaní sú ostatní dedičia, ktorí nevystupujú na strane žalobcu 
(ak ide o majetok sporný medzi dedičmi), alebo aj iná, tretia osoba, napríklad zapísaný 
vlastník nehnuteľnosti odlišný od dedičov (ak spornosť nastáva vo vzťahu k tejto tretej 
osobe). Ako však poukazujeme ďalej v texte, možno sa stretnúť s viacerými názormi 
ohľadom toho, či by mali byť žalovaní všetci ostatní dedičia, alebo iba tí, ktorí v kon
krétnom prípade namietali zaradenie majetku do súpisu. Táto otázka súvisí aj s vyme
dzením procesného spoločenstva, o ktoré ide, a odpoveď na ňu sa odvíja od judikatúry 
a rozhodovacej praxe najvyšších súdnych autorít. Pre komplexnejšie a ilustratívnejšie 
objasnenie tejto otázky sa preto v ďalšom texte venujeme taktiež sumarizácii kľúčo
vých rozhodnutí Najvyššieho súdu SR.430 

2.1 Náhľad na otázku vecnej legitimácie v spore o určenie, že vec patrí do dedič-
stva v ustálenej rozhodovacej praxi

2.1.1 Všeobecné východiská

Otázke okruhu sporových strán v konaní o určenie, že vec patrí do dedičstva, bola 
venovaná pozornosť už v judikáte R 49/1982.431 Keďže ide o stanovisko, najvyšší súd 
v ňom v stručnosti uvádza dva konkrétne prípady, z ktorých vychádzal pri vymedzení 
svojich záverov.

Prvý prípad sa týkal situácie, keď žalobu podali len dvaja zo štyroch aktívne legiti
movaných dedičov proti (piatej) dedičke, ktorá mala vlastniť vec patriacu do dedičstva. 
Prvoinštančný súd sa otázkou okruhu sporových strán nezaoberal a celé konanie pre
behlo len medzi tromi dedičmi z celkovo piatich.

Druhý prípad uvádzaný v  spomínanom stanovisku sa týkal situácie, keď došlo 
k podaniu žaloby zo strany žalobkyne domáhajúcej sa určenia, že poručiteľ vlastnil 
ku dňu svojej smrti ďalších pätnásť včelstiev umiestnených mimo včelína, a to proti 
dvom žalovaným, ktorí boli deťmi poručiteľa z druhého manželstva. Žalovaní vo svo
jom vyjadrení k  žalobe namietali nedostatok aktívnej vecnej legitimácie žalobkyne, 
a to z dôvodu, že žalobu mala žalobkyňa podať spolu s ďalším dedičom, pochádzajú
cim rovnako ako žalobkyňa z prvého manželstva poručiteľa. Prvoinštančný súd sa ani 
v tomto prípade nezaoberal otázkou vecnej legitimácie a nevyvodil žiadne následky zo 
skutočnosti, že poručiteľov syn z prvého manželstva žalobu nepodal.

430 Z hľadiska metodiky pri vymedzení toho, čo považujeme za ustálenú rozhodovaciu prax 
v tejto otázke, vychádzame z recentného uznesenia Najvyššieho súdu SR zo 16. mája 2019, 
sp.  zn. 8Cdo/94/2018, ktoré príkladmo uvádza niektoré dôležité rozhodnutia tvoriace jej 
súčasť. Tieto rozhodnutia ďalej kategorizujeme a  vyvodzujeme z  nich závery v  ďalších 
statiach tohto príspevku.

431 Stanovisko Najvyššieho súdu Českej socialistickej republiky z 18. júna 1982, sp. zn. Cpj 165/81 
(R 49/1982).
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Najvyšší súd vo svojom stanovisku vo vzťahu k obom prípadom konštatoval, že 
v týchto konaniach ide o nerozlučné procesné spoločenstvo, o ktoré môže ísť tak na 
strane navrhovateľov, ako aj na strane odporcov. Na tieto závery, napriek ich gene
ralizovanému zneniu, nadviazala ďalšia nami uvádzaná rozhodovacia prax, ktorá ich 
rozvinula aj vďaka komplikovanejším skutkovým okolnostiam.

2.1.2 Otázka vecnej legitimácie a neznámi dedičia

Na uvedený záver nadviazal a ďalej ho rozvinul Najvyšší súd SR v rozhodnutí432, 
v ktorom sa zaoberal otázkou okruhu sporových strán v spore o dedičské právo.433 Naj
vyšší súd konštatoval, že v takomto spore je taktiež potrebné považovať podľa povahy 
veci jednotlivé strany sporu za nerozlučných spoločníkov, a to ako na strane žalobcu, 
tak na strane žalovaného.

Rozvinutie spočívalo v tvrdení, že postavenie žalobcu je síce určené obsahom roz
hodnutia dedičského súdu v dedičskom konaní, ale ostatní dedičia musia v sporovom 
konaní vystupovať na strane žalovaného aj v prípade, ak sa niektorý z nich k spornej 
otázke nestaval odmietavo alebo ak vystupoval pasívne, či dokonca ak zatiaľ vôbec v ko
naní nevystupoval. Ak by sa sporového konania nezúčastnili všetci, súd by žalobe nemo
hol vyhovieť, a to pre nedostatok vecnej legitimácie. Posudzovaná situácia tu však, navy
še, bola zaujímavá tým, že v najvyšším súdom posudzovanom prípade až odvolací súd 
zistil, že existujú ďalšie osoby, o ktorých možno dôvodne predpokladať, že sú dedičmi 
poručiteľa, ktorí neboli účastníkmi dedičského konania. Pristúpenie týchto ďalších osôb, 
resp. dedičov poručiteľa však už vo fáze odvolacieho konania nebolo možné vzhľadom 
na ustanovenie § 378 ods. 2 CSP (predtým § 216 ods. 1 OSP).

Najvyšší súd aj napriek tomu konštatoval, že ak sa sporového konania nezúčastnili 
niektorí účastníci konania o dedičstve, nemôže byť žalobe v sporovom konaní vyhovené 
pre nedostatok vecnej legitimácie vyplývajúcej z hmotného práva.434 Zdôvodnil to tým, 
že dedičské konanie nie je právoplatne skončené a osoby, o ktorých sa možno dôvod
ne domnievať, že sú poručiteľovými dedičmi, sa môžu svojho práva domáhať v konaní 
o dedičstve.

2.1.3 Otázka vecnej legitimácie v prípade konfliktu medzi dedičmi

Mimoriadne zaujímavým z pohľadu posúdenia otázky vecnej legitimácie v spo
re o určenie, že vec patrí do dedičstva, bolo rozhodnutie Najvyššieho súdu SR so 

432 Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 27. júla 2000, sp. zn. 3 Cdo 131/99 (R 65/2003).
433 Nešlo síce ipso facto o spor vyvolaný žalobou o určenie, že vec patrí do dedičstva, no napriek tomu 

ide o významné rozhodnutie aj z hľadiska záverov pre spory o určenie, že vec patrí do dedičstva. 
Najvyšší súd SR totiž vo svojom recentnom uznesení zo 16. mája 2019, sp. zn. 8Cdo/94/2018, 
predmetné rozhodnutie R  65/2003 považuje za súčasť svojej ustálenej rozhodovacej praxe 
v riešení otázky okruhu sporových strán, aj ak ide o spory o určenie, že vec patrí do dedičstva.

434 To aj napriek tomu, že v tomto konkrétnom prípade išlo o spor vyvolaný postupom podľa 
§ 194 ods. 1 CMP (predtým § 175k ods. 2 OSP), pričom paradoxne na podanie žaloby boli 
dedičským súdom odkázaní len niektorí (nie všetci) dedičia poručiteľa.
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sp.  zn. 3  Cdo 222/2010.435 Išlo o  spor, ktorý eventuálne zahŕňal konflikt medzi 
dedičmi.

Žalobkyňa ako druhá manželka poručiteľa sa v ňom domáhala určenia, že nehnu
teľnosť po poručiteľovi patrí v podiele ½ do dedičstva po poručiteľovi. Keďže v katastri 
nehnuteľností bola ako vlastníčka rodinného domu zapísaná výlučne žalovaná, pričom 
nebolo preukázané, že by žalovaná vlastníctvo k  rodinnému domu, minimálne pre 
absenciu dobromyseľnosti držby, vydržala, okresný súd žalobe plne vyhovel.

Krajský súd však po odvolaní žalovanej prvostupňový rozsudok zmenil, a to tak, 
že žalobu zamietol. Vychádzal z toho, že ako ďalší dedič prichádzal do úvahy aj syn 
poručiteľa a žalovanej. Ak je pritom viac dedičov, ako aj bolo v tomto prípade, v čase 
od smrti poručiteľa až do rozhodnutia o  dedičstve sú považovaní všetci dedičia za 
vlastníkov celého majetku spadajúceho do dedičstva a  v  sporoch s  inými osobami, 
ktoré sa týkajú práv a povinností patriacich do dedičstva, majú postavenie nerozluč
ných spoločníkov. Je to tak z dôvodu, že dedičstvo sa v zmysle § 460 OZ nadobúda už 
smrťou poručiteľa. Rozhodnutie súdu v sporovom konaní o  tom, či určitá vec patrí 
do dedičstva, sa preto musí vzťahovať na všetkých dedičov. V tomto posudzovanom 
prípade sa to však nestalo, keďže prvoinštančné rozhodnutie sa vôbec nevzťahovalo na 
spomínaného syna poručiteľa a žalovanej, ktorý bol ďalším dedičom.

S  tým, prirodzene, nebola spokojná žalobkyňa, ktorá napadla rozhodnutie kraj
ského súdu dovolaním z dôvodu odňatia možnosti konať pred súdom zo strany od
volacieho súdu, ktorý neprihliadol na konflikt záujmov medzi ňou a ďalším dedičom 
– synom žalovanej – ktorý nemal majetkový záujem na určení, že rodinný dom patrí 
do dedičstva po poručiteľovi, pretože v prípade smrti žalovanej prichádzal do úvahy 
ako jediný potenciálny dedič. Viazanie možnosti podania žaloby aj na súhlas tohto 
dediča, resp. na jeho vystupovanie v konaní na strane žalobcu, považovala taktiež za 
v rozpore s dobrými mravmi.

Po preskúmaní veci sa však Najvyšší súd SR ako dovolací súd stotožnil so záverom 
krajského súdu, ktorý ďalej odôvodnil tým, že k nadobudnutiu dedičstva nedochádza 
len na základe smrti poručiteľa, ale právna úprava vychádza z princípu ingerencie štátu 
pri nadobúdaní dedičstva, a teda na základe rozhodnutia dedičského súdu o potvrdení 
dedičstva alebo o vyporiadaní dedičov sa dedičstvo nadobúda s účinnosťou ku dňu 
smrti poručiteľa. Preto v dobe od smrti poručiteľa až do potvrdenia dedičstva či uspo
riadania dedičov tu nemôže byť istota, s akým výsledkom sa konanie o dedičstvo skon
čí, či kto bude poručiteľovým dedičom. Ak poručiteľ zanechá viacerých dedičov, tí sú 
považovaní, ako už konštatoval v tejto veci krajský súd, za vlastníkov celého majetku 
patriaceho do dedičstva, a  sú oprávnení voči iným osobám spoločne a nerozdielne. 
Z toho dôvodu majú postavenie nerozlučných spoločníkov. Uvedené tvrdenie pritom 
platí aj vtedy, ak poručiteľ zanechal viacero dedičov a ak nebolo dedičstvo medzi nimi 
usporiadané. Najvyšší súd preto v podstate striktne z dôvodu, že ďalší dedič po po
ručiteľovi – syn žalovanej – nebol sporovou stranou, potvrdil správnosť dovolaním 
napadnutého rozhodnutia. Na škodu veci však je, že ďalej nerozvinul argumentáciu 
súvisiacu s konfliktom medzi dedičmi a jeho (bez)významnosti.

435 Rozsudok Najvyššieho súdu SR zo 14.marca 2011, sp. zn. 3 Cdo 222/2010.
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2.1.4 Otázka vecnej legitimácie v kontexte právnych nástupcov dediča

Najvyšší súd taktiež riešil právnu otázku, či v konaní o určenie, že nehnuteľnosti 
patria do dedičstva po poručiteľke, musia byť stranami sporu všetci právni nástupco
via po poručiteľke, či už na strane žalobcu, alebo žalovaného.436 Išlo o prípad, v rámci 
ktorého sa v prvoinštančnom konaní žalobkyňa domáhala určenia, že je vlastníčkou 
určitých parciel, ktoré získala darovaním ešte v roku 1938. Poukazovala na to, že v dô
sledku geometrického plánu boli vytvorené nové parcely s inými vlastníkmi, žalova
nými.

Žalobkyňa však v priebehu konania zomrela. Jej právni nástupcovia podali návrh 
na pripustenie zmeny žaloby a žiadali určiť, že sporné nehnuteľnosti patria do dedič
stva po poručiteľke – pôvodnej žalobkyni. Okresný súd návrh na zmenu žaloby pripus
til, avšak rozsudkom krátko nato žalobu zamietol.

Dôvodom boli podľa okresného súdu nedostatok vecnej legitimácie a  skutoč
nosť, že poručiteľka mala až osem detí, pričom tiež v dôsledku transmisie dedičstva 
po jednom z týchto detí pokračoval v konaní manžel zomrelej dedičky (i keď zomre
lá dedička poručiteľky mala až päť ďalších detí). V konaní o určenie, že nehnuteľ
nosti patria do dedičstva po poručiteľke, tak vo výsledku nefigurovali ako strany 
sporu dve z týchto ôsmich detí poručiteľky, ktoré údajne odmietli dedičstvo,437 ako 
ani všetkých päť detí po zomrelej dcére – dedičke poručiteľky. Keďže v danom kona
ní ide o nerozlučné spoločenstvo, súd žalobu zamietol. Zastával názor, že stranami 
konania napriek tomu mali byť nielen deti poručiteľky, ale tiež všetky deti zomrelej 
dcéry poručiteľky.

Odvolací súd sa stotožnil s názorom prvoinštančného súdu, pretože v konaní ne
bolo ničím preukázané, že dve poručiteľkine deti regulárne odmietli dedičstvo. Rov
nako nebolo preukázané, že jediným dedičom po zomrelej dcére poručiteľky bol iba 
jej manžel, a nie aj jej päť detí.

Žalobcovia následne v dovolaní argumentovali okrem iného tým, že odvolací súd 
mal vyzvať ďalšie potenciálne strany sporu, aby sa vyjadrili, či chcú participovať v da
nom konaní, a  taktiež ich mal poučiť. Dovolací súd však potvrdil rozhodnutia pr
voinštančného i odvolacieho súdu, a to s odkazom na argumentáciu už objasňovanú 
v predošlej subkapitole, ako aj ďalšie argumenty týkajúce sa odmietnutia dedičstva. Ak 
ide o vyčítané nedostatočné poučenie, dovolací súd pripomenul, že otázka vecnej legi
timácie vyplýva z hmotného práva, a preto súd v sporovom konaní nemôže ex offo od
strániť nesprávne určenie okruhu sporových strán a tiež nemôže o tomto nedostatku 
žalobcu poučiť, pretože súd poskytuje poučenie stranám iba v rozsahu ich procesných 
práv a povinností.

436 Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 31. júla 2012, sp. zn. 3 Cdo 197/2010.
437 Podľa rozhodnutia identifikovaného ako ZSP 69/2005 (rozhodnutie sa nám nepodarilo 

bližšie dohľadať) platí, že „v konaní o určenie, že určitý (sporný) majetok (§ 175k ods. 3 OSP) 
[teraz §  198 ods.  1  CMP] patrí do dedičstva, nie je vecne legitimovaný ten, kto dedičstvo 
odmietol; ten, kto dedičstvo odmietol, stratil postavenie účastníka konania – prestal byť totiž 
dedičom“.
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2.1.5 Otázka vecnej legitimácie vs. protiargumenty dovolateľov 

V rozhodnutiach Najvyššieho súdu SR uvedených v tejto stati sa zo strany jednot
livých dovolateľov objavujú aj protiargumenty vo vzťahu k tvrdeniu, že v konaní o ur
čenie, že vec patrí do dedičstva, ide o nerozlučné procesné spoločenstvo vyžadujúce 
účasť všetkých dedičov v tomto konaní. Aj napriek skutočnosti, že ide o rozhodnutia 
zaujímavé predovšetkým z pohľadu argumentácie dovolateľov, Najvyšší súd SR, ako 
už bolo uvedené, ich považuje za rozhodnutia tvoriace súčasť ustálenej rozhodovacej 
praxe. Preto ich v stručnosti sumarizujeme.

V jednom z týchto prípadov438 išlo o situáciu, keď spornú nehnuteľnosť – pozemok 
– získal starý otec žalobkyne od pôvodného vlastníka, pričom na tomto pozemku si 
postavil rodinný dom a po celý život sa správal ako vlastník a za vlastníka bol považo
vaný aj ostatnými susedmi. Túto spornú nehnuteľnosť následne nadobudla vydržaním 
matka žalobkyne, keďže bola dobromyseľná v tom, že jej patrí, pretože ju predtým uží
vali jej rodičia (starí rodičia žalobkyne). Odvolací súd však žalobu o určenie predmetu 
dedičstva po poručiteľke zamietol už štandardne z dôvodu, že poručiteľ zanechal viac 
dedičov (okrem žalobkyne aj jej brata), ktorí boli až do vyporiadania dedičstva pova
žovaní za vlastníkov spornej veci a z právnych úkonov tejto veci boli oprávnení a po
vinní spoločne a nerozdielne, a teda mali postavenie tzv. nerozlučných spoločníkov.

Proti rozhodnutiu odvolacieho súdu podala žalobkyňa dovolanie, ktoré je opro
ti iným tu pertraktovaným rozhodnutiam zaujímavé z dôvodu použitých argumen
tov žalobkyne a konkrétne jej nesúhlasu s  tvrdením, že v danom prípade ide o ne
rozlučné spoločenstvo. Uviedla, že takýto záver nevyplýva z platnej právnej úpravy. 
Každý z dedičov totiž podľa žalobkyne má samostatné právo na ochranu svojho vlast
níckeho práva, ktoré vyplýva z hmotnoprávnych ustanovení o nadobúdaní dedičstva 
dedením. Napokon tvrdila, že nemožno požadovať, aby stranami sporu boli v tomto 
prípade všetci dedičia, lebo ich práva takouto žalobou a ani prípadným rozhodnutím 
súdu nie sú dotknuté. Vymedzuje sa ňou len okruh dedičstva.

Najvyšší súd potvrdil dovolaním napadnuté rozhodnutie ako vecne správne a na 
škodu veci sa v podstate obmedzil na argumenty, ktoré sme uviedli už v predošlých 
statiach, a najmä strohú explikáciu, že všetci dedičia sú až do vyporiadania dedičstva 
ohľadom sporného majetku považovaní za vlastníkov sporného majetku, sú oprávnení 
a povinní spoločne a nerozdielne, a preto majú postavenie nerozlučných spoločníkov. 
Rozhodnutie je však zaujímavé z pohľadu protiargumentácie dovolateľky a z dôvodu 
snahy o komplexnosť sa mu v tomto príspevku taktiež venujeme.

Obdobnú argumentáciu zaujali aj dovolatelia v  inej kauze pred Najvyšším sú
dom SR.439 Tvrdili, že v konaní o určenie, že vec nepatrí do dedičstva, „v súlade s bež-
nou praxou“440 nejde o  nerozlučné spoločenstvo, a  to z  dôvodu, že ak súd určí, že 
nehnuteľnosť patrí do dedičstva po poručiteľovi, (až) v  ďalšom dedičskom konaní 
o novoobjavenom majetku je poverený notár povinný zistiť okruh všetkých dedičov, 
ktorí si v dedičskom konaní uplatnia svoj dedičský nárok, prípadne sa ho vzdajú, ale 

438 Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 27. októbra 2010, sp. zn. 4 Cdo 120/2009.
439 Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 31. marca 2009, sp. zn. 2 Cdo 45/2008.
440 Dovolatelia žiaľ nešpecifikovali, o akú konkrétnu, podľa nich, „bežnú“ prax ide.
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v dedičskom konaní budú vystupovať. Ďalej síce tento argument nie je nijako rozvede
ný, no najvyšší súd ho neakceptoval a prípad uzavrel s odkazom na rovnaké argumenty 
ako v prípade podľa predošlých odsekov uvedených v tejto stati. Na základe uvedené
ho sa však možno domnievať, že dovolatelia mali taký názor, že v konaní o určenie, 
že vec patrí do dedičstva, nejde o  nerozlučné spoločenstvo, pretože otázka okruhu 
dedičov má byť riešená v dedičskom konaní, a preto by súd nemal zamietnuť žalobu 
v sporovom konaní.

2.2 Rozhodnutie Najvyššieho súdu ČR, sp. zn. 28 Cdo 2375/2012 –  
„tŕň v oku“ slovenských súdov?

Z predošlých statí je možné vnímať, že s argumentáciou dôvodiacou výlučne ne
rozlučné spoločenstvo v rámci konania o určenie, že vec patrí do dedičstva, sa nesto
tožňuje časť právnej praxe – najmä advokátov, a  to z rôznych vyššie explicitne spo
mínaných alebo implicitne plynúcich argumentov. V niektorých prípadoch, ako sme 
poukázali, je problém zaktivizovať všetkých dedičov, a to aj pre početnosť ich právnych 
nástupcov a problémy späté s transmisiou dedičstva. V iných prípadoch nie všetci de
dičia sú známi už v čase podania žaloby o určenie, že vec patrí do dedičstva, a  ich 
okruh sa zistí až v odvolacom konaní, keď už pristúpenie ďalších subjektov do konania 
nie je možné. Inokedy jednoducho ide o objektívny konflikt záujmov medzi dedičmi 
či púhu právnu argumentáciu.

Považujeme však za potrebné upozorniť aj na rozhodnutie Najvyššieho súdu ČR,441 
ktoré prezentuje opačný názor, ako v tejto otázke pomerne konzistentný Najvyšší súd SR.

V predmetnom prípade žaloval žalobca o určenie, že sporný pozemok patril ku 
dňu smrti poručiteľky do jej vlastníctva, a  to aj napriek absentujúcej intabulácii do  
t. č. pozemkovej knihy. Prvoinštančný i druhoinštančný súd žalobcovi vyhovel.

Proti rozsudku podal žalovaný dovolanie. Jeho prípustnosť opieral o skutočnosť, že 
ide o rozhodnutie po právnej stránke zásadného významu, a to v otázke, či na podanie 
žaloby o určenie, že poručiteľ, ktorý po sebe nechal viac dedičov, resp. právnych ná
stupcov týchto dedičov, bol ku dňu svojej smrti vlastníkom určitej veci, majú aktívnu 
legitimáciu výhradne všetci potenciálni dedičia ako nerozluční spoločníci, alebo môže 
byť na podanie takejto žaloby aktívne legitimovaný hoci aj len jeden z nich.

Najvyšší súd  ČR konštatoval, že na posúdenie, či ide o  samostatné alebo nero
zlučné spoločenstvo, je rozhodujúca povaha konania vyplývajúca z hmotného práva. 
O nerozlučné spoločenstvo ide len v prípadoch, kde hmotné právo neumožňuje, aby 
bol nárok uplatnený samostatne ktorýmkoľvek zo spoločníkov. Ak z hmotnoprávnych 
predpisov nevyplýva, že by predmet konania nemohol byť (resp. ak z hmotnoprávnych 
predpisov vyplýva, že predmet konania môže byť) prejednaný vo vzťahu ku ktorému
koľvek zo spoločníkov samostatne, ide o samostatné procesné spoločenstvo.

Ak ide o konanie smerujúce k určeniu, či poručiteľ bol ku dňu svojej smrti vlast
níkom dotknutého majetku, Najvyšší súd ČR uzatvára, že k žalobe iniciujúcej také
to konanie je oprávnený ktorýkoľvek z  potenciálnych dedičov samostatne, preto
že ide o  fázu predchádzajúcu dodatočnému prejednaniu dedičstva po poručiteľke  

441 Rozsudok Najvyššieho súdu ČR z 9. januára 2013, sp. zn. 28 Cdo 2375/2012.
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a  výsledok tohto sporu nijakým spôsobom nedeterminuje postavenie žalobcu 
v rámci dedičského konania, ktoré bude následne o spornej nehnuteľnosti vedené. 
Nejedná sa tu preto o nerozlučné spoločenstvo. Aj s ohľadom na tieto závery preto 
Najvyšší súd ČR potvrdil právny záver odvolacieho súdu, podľa ktorého právo podať 
žalobu o určenie, že vec patrí do dedičstva, má jednotlivo každý potenciálny dedič 
ako správny.

Ide o mimoriadne dôležité rozhodnutie, ktoré je v podstate v priamom rozpore 
s názorovým prúdom reprezentovaným slovenským najvyšším súdom v tejto právnej 
otázke. Dá sa povedať, že aj skôr uvedené nami rozoberané problematické situácie by 
pri emancipovaní predmetného právneho názoru českého najvyššieho súdu pravde
podobne stratili opodstatnenie. Zrejme aj z tohto dôvodu sa k názoru českého najvyš
šieho súdu prikláňa časť právnej teórie: „[s]údna prax často chápe procesné spoločen-
stvo na strane žalovaného ako nútené spoločenstvo (§ 78 CSP) a vyžaduje, aby na strane 
žalovaného vystupovali všetci dedičia, ktorí nevystupujú na strane žalobcu. Zastávame 
názor, že nie je vždy nevyhnutné, aby bol žalovaný aj ten dedič, ktorý nepopiera zarade-
nie majetku do súpisu, avšak odmieta zúčastniť sa sporu na strane žalobcu.“442 Dr. Šorl 
v tomto zmysle konštatuje, že „[z]áver českého najvyššieho súdu sa javí byť správny, no 
stotožnenie sa s ním je skôr výsledkom intuície ako presvedčenia, ktoré by vyplynulo zo 
stotožnenia sa s jeho argumentáciou. Tušenie o jeho správnosti skôr vyplýva z toho, že 
dosiahnutie dohody všetkých potencionálnych dedičov na podaní žaloby o určenie, že vec 
patrí do dedičstva, môže byť v mnohých prípadoch neprekonateľnou prekážkou uplatne-
nia si individuálneho majetkového, konkrétne dedičského práva.“443 

Podobne aj dr. Maliar uvádza ďalšie nemenej podstatné argumenty, prečo by v ža
lobe o určenie, že vec patrí do dedičstva, nemalo ísť o nerozlučné (resp. nútené) spo
ločenstvo. 444 Niektoré z nich sa do istej miery prekrývajú s argumentmi, ktoré sme už 
uviedli. Môžeme uviesť niektoré, s ktorými sa stotožňujeme.

V prvom rade spor o určenie, že vec patrí do dedičstva, nie je sporom vyvolaným 
dedičským konaním. Súd preto nie je oprávnený vyhodnocovať, či subjekty, ktoré sa 
obrátili na súd s určovacou žalobou o určenie, že vec patrí do dedičstva, sú alebo nie 
sú v konečnom dôsledku dedičia poručiteľa. Táto otázka môže a má byť riešená len 
v rámci dedičského konania alebo v rámci sporu o dedičské právo, resp. sporu vyvo
laného dedičským konaním (podľa § 192 a nasl. CMP). V prípade sporu o určenie, že 
vec patrí do dedičstva, však o takýto spor nejde (nerozhoduje o ňom ani notár v po
stavení súdneho komisára). Súd v tomto sporovom konaní teda môže posúdiť otázku, 
či subjekty, ktoré sa naň obrátili na základe predmetnej určovacej žaloby iba v súvis
losti s posúdením otázky naliehavého právneho záujmu, ktorý sa pri týchto žalobách  

442 TOMAŠOVIČ, M. In SMYČKOVÁ, R., ŠTEVČEK, M., TOMAŠOVIČ, M., KOTRECOVÁ, 
A. a kol. Civilný mimosporový poriadok. Komentár. Bratislava : C. H. Beck, 2017, s. 691.

443 ŠORL, R. Procesné spoločenstvá v (ne)rekodifikovanej úprave. In CSACH, K. (ed.) Pluralita 
účastníkov právnych vzťahov v hmotnom a procesnom práve. Pezinok : Justičná akadémia 
Slovenskej republiky, 2019, s. 54. 

444 Pozri diskusiu ku GEDRA, M. Žaloba „že nehnuteľnosť patrí do dedičstva“. K takejto žalobe 
je oprávnený ktorýkoľvek z potencionálnych dedičov samostatne [online]. Lexforum.sk, 2014 
[cit. 2022. 02. 06]. Dostupné na: <https://www.lexforum.sk/489>.
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vyžaduje. Ak preto žalobu o  určenie, že vec patrí do dedičstva, podá (potenciálny) 
dedič, v zásade bude mať naliehavý právny záujem.

Napokon je zaujímavým aj argument súvisiaci s  vymedzením pojmu „spoločne 
a nerozdielne“ (z dôvodu čoho majú mať sporové strany podľa už uvedenej slovenskej 
„ustálenej rozhodovacej praxe“ postavenie nerozlučných spoločníkov) nadväzujúci na 
právnu úpravu § 513 OZ, v zmysle ktorého „[a]k je dlžník zaviazaný na rovnaké pl-
nenie niekoľkým veriteľom, ktorí sú podľa zákona, podľa rozhodnutia súdu alebo podľa 
zmluvy voči nemu oprávnení spoločne a nerozdielne, môže ktokoľvek z veriteľov žiadať 
celé plnenie (...).“

Dôvodne sa nazdávame, že na základe doposiaľ prezentovaných argumentov je 
evidentné, že rozhodnutie českého najvyššieho súdu v nastolenej otázke nie je celkom 
zanedbateľného významu. Otázkou v ďalšom texte tohto príspevku však ostáva, či ho 
vôbec zohľadnila slovenská rozhodovacia prax a do akej miery sa s ním vyrovnala.

2.3 Posledné trendy v rozhodovacej činnosti Najvyššieho súdu SR –  
definitívne riešenie?

Rozhodnutie Najvyššieho súdu ČR i argumenty v ňom si, pochopiteľne, našli cestu 
aj k advokátom na Slovensko. S uvedeným rozhodnutím sa vyrovnal senát 8C Najvyš
šieho súdu SR, a to najmä v dvoch rozhodnutiach vydaných v krátkej nadväznosti po 
sebe.445 Pre totožnosť argumentov v nich sa sústreďujeme (najmä) na posledné z týchto 
rozhodnutí, ktoré v stručnosti taktiež skutkovo približujeme.

Žalobcovia sa v predmetnom rozhodnutí domáhali určenia, že určitý spoluvlast
nícky podiel na sporných nehnuteľnostiach patrí do dedičstva po poručiteľoch. Okres
ný súd však ich žalobu zamietol (predovšetkým) na základe toho, že podľa jeho názoru 
rozhodnutie o  tom, že určitá vec patrí do dedičstva, sa musí vzťahovať na všetkých 
dedičov, pričom stranami sporu neboli všetci dedičia. Krajský súd správnosť tohto ná
zoru po odvolaní žalobcov potvrdil, pričom poukázal aj na niektoré v tomto príspevku 
spomínané rozhodnutia ako R 65/2003446, 4 Cdo 120/2009447 či 3 Cdo 222/2010448.

Proti rozhodnutiu odvolacieho súdu podali žalobcovia dovolanie, ktoré odôvodnili 
tým, že spočíva v nesprávnom právnom posúdení veci v otázke okruhu strán sporu, 
pretože v konaní o určenie, že vec patrí do dedičstva, nie je potrebné vyčerpať okruh 
strán sporu, ktorý by bol daný okruhom dedičov po poručiteľovi. Predmetom dovo
lateľmi vymedzenej právnej otázky malo byť posúdenie, „či stranami sporu v konaní 
o určenie, že vec patrí do dedičstva po poručiteľovi (nevyvolaného dedičským konaním) 
musia byť všetci dedičia poručiteľa, a  teda či sa v danom prípade jedná o nerozlučné 
[resp. podľa novej právnej úpravy v Civilnom sporovom poriadku (§ 78) o nútené pro-
cesné spoločenstvo].“ Táto právna otázka podľa ich názoru doposiaľ nebola vyriešená, 
keďže „v každom z doposiaľ prejednávaných prípadov sa totiž vychádzalo zo situácie, 

445 Ide o uznesenie Najvyššieho súdu SR z 27. marca 2019, sp. zn. 8 Cdo 28/2019 a uznesenie 
Najvyššieho súdu SR zo 16. mája 2019, sp. zn. 8 Cdo 94/2018.

446 Pozri subkapitolu 2.1.2 (Otázka vecnej legitimácie a neznámi dedičia).
447 Pozri subkapitolu 2.1.5 (Otázka vecnej legitimácie vs. protiargumenty dovolateľov).
448 Pozri subkapitolu 2.1.3 (Otázka vecnej legitimácie v prípade konfliktu medzi dedičmi).
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keď medzi stranami konania došlo k sporu o dedičské právo v zmysle § 175 O. s.p. (v sú-
časnosti v zmysle § 192 a nasl. CMP)“.

Taktiež uviedli, že ustanovenie § 77 ods. 1 CSP týkajúce sa nerozlučného spolo
čenstva upravuje len účinky rozhodnutia na strany konania, žiadnym spôsobom však 
z neho nevyplýva povinnosť vyčerpať okruh sporových strán v konaní o určenie, že vec 
patrí do dedičstva, a preto je v rozpore s právom na spravodlivý proces, ak nad rámec 
procesnej úpravy súd extenzívnym výkladom stanovuje formalistické procesné pre
kážky. Dovolatelia tiež spomenuli ďalšie zo skôr uvedených argumentov, ktoré uvádza 
aj dr. Maliar, a síce, že súdu neprináleží posudzovať definitívny okruh dedičov, keďže 
táto otázka má byť riešená až v následnom dodatočnom prejednaní dedičstva. Výrok 
súdu v konaní o určenie, že vec patrí do dedičstva, taktiež nie je spôsobilý prejaviť sa 
v zápise vo verejnom registri a v konečnom dôsledku tak žiadna strana konania žiadne 
práva nenadobúda.449 Dovolatelia napokon poukázali na kľúčové, nami už spomínané, 
rozhodnutie Najvyššieho súdu ČR, sp. zn. 28 Cdo 2375/2012.

Keďže dovolatelia vyvodili prípustnosť dovolania podľa § 421 ods. 1 písm. b) CSP, 
podľa ktorého „[d]ovolanie je prípustné proti rozhodnutiu odvolacieho súdu, ktorým sa 
potvrdilo alebo zmenilo rozhodnutie súdu prvej inštancie, ak rozhodnutie odvolacieho 
súdu záviselo od vyriešenia právnej otázky, ktorá v rozhodovacej praxi dovolacieho súdu 
ešte nebola vyriešená“, dovolací súd sa najprv musel zaoberať tým, či táto otázka sku
točne v jeho rozhodovacej praxi ešte nebola vyriešená. Dovolací súd však konštatoval, 
že táto otázka už bola v rozhodovacej praxi riešená,450 a to tým spôsobom, že v konaní 
o určenie, že určitá vec patrí do dedičstva po poručiteľovi, musia byť stranami sporu 
všetci dedičia poručiteľa, a to z dôvodu, že až do vyporiadania dedičstva sú ohľadom 
tejto veci všetci dedičia považovaní za vlastníkov tejto veci. Dedičský podiel týchto 
dedičov pritom vyjadruje mieru, akou sa podieľajú na právach a povinnostiach voči 
iným osobám, a preto majú postavenie tzv. nerozlučných, resp. nútených spoločníkov. 
To platí aj vtedy, ak nebolo vyporiadané dedičstvo ohľadom veci, ktorá je sporná v sú
vislosti s tretími osobami (t. j. ak sa spornosť netýka len samotných dedičov).

Dôležité však, navyše, bolo aj to, že najvyšší súd nepovažoval za podstatné, či spor 
bol alebo nebol vyvolaný samotným dedičským konaním, čo bol aj jeden z podstat
ných argumentov (ktoré rozvádzame v predošlej subkapitole), ak ide o to, prečo pod
ľa názoru dovolateľov táto právna otázka doposiaľ v jeho rozhodovacej praxi nebola 
riešená. Súd totiž uviedol, že ak sa dedičia domáhajú určenia, že vec patrí do dedič

449 Konkrétne sa s týmto argumentom ďalej Najvyšší súd SR nevyrovnal, no, ako sme už uviedli 
v kapitole 1. (Teoretické východiská žaloby o určenie, že vec patrí do dedičstva), z daného 
pravidla existujú teoretické výnimky.

450 Ako ustálenú rozhodovaciu prax v tejto otázke Najvyšší súd SR uviedol stanovisko Najvyššieho 
súdu Českej socialistickej republiky z 18. júna 1982, sp. zn. Cpj 165/81 (R 49/1982), rozsudok 
Najvyššieho súdu SR z 27. júla 2000, sp. zn. 3 Cdo 131/99 (R 65/2003), (nedohľadateľné) 
rozhodnutie 3  Cdo 178/2006, rozsudok Najvyššieho súdu  SR zo 14. marca 2011, sp.  zn.  
3 Cdo 222/2010, rozsudok Najvyššieho súdu SR z 31. júla 2012, sp. zn. 3 Cdo 197/2010, 
rozsudok Najvyššieho súdu  SR z  27. októbra 2010, sp.  zn. 4  Cdo 120/2009, rozsudok 
Najvyššieho súdu  SR z  31. marca 2009, sp.  zn. 2  Cdo 45/2008 a  uznesenie Najvyššieho 
súdu SR z 27. marca 2019, sp. zn. 8 Cdo 28/2019.
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stva, nedomáhajú sa svojho práva „z dedičstva“, ale „k dedičstvu“, t. j. riešenia otázky  
okruhu dedičstva. Rozsudok v tomto konaní by nemal význam, ak by uvedené „určenie 
bolo vykonané len medzi jedným z dedičov a treťou osobou, pretože by sa určovali práva 
s dopadom aj na iné osoby bez toho, že by rozsudok voči týmto osobám bol účinný (§ 228 
CSP)“. S týmto argumentom nemožno nesúhlasiť, i keď vo vzťahu k ostatným prípad
ným neoprávneným dedičom právna úprava počíta so žalobou na ochranu oprávne
ného dediča podľa § 485 OZ – prípadný nežiaduci vplyv iné osoby, resp. iných dedičov 
by preto bolo možné účinne napraviť.

Najvyšší súd ďalej uviedol, že predmetom konania o určenie, že vec patrí do de
dičstva, je celá vec, prípadne spoluvlastnícky podiel na veci, a do rozhodnutia o de
dičstve treba za vlastníkov veci považovať na základe §  460  OZ všetkých do úvahy 
pripadajúcich dedičov. To znamená, že nemožno žalovať o určenie, že do dedičstva po 
poručiteľovi patrí iba dedičský podiel žalobcu k takejto veci, keďže ho v danom štádiu 
nemožno vymedziť. Práve a najmä z tohto dôvodu musia v konaní na základe žaloby 
o určenie, že vec patrí do dedičstva, vystupovať všetci dedičia, a to v postavení núte
ných procesných spoločníkov podľa § 78 CSP.451

Napokon sa Najvyšší súd  SR vyjadril aj k  odkazu dovolateľov na problematické 
rozhodnutie Najvyššieho súdu  ČR, sp.  zn. 28  Cdo 2375/2012. Najvyšší súd  SR síce 
neposudzoval a ani nemohol posudzovať správnosť tohto rozhodnutia či argumentov 
v ňom použitých, vyjadril sa však k pojmu ustálená rozhodovacia prax (v zmysle CSP), 
pod ktorú vzhľadom na teritoriálnu pôsobnosť CSP nemožno zaradiť rozhodovaciu 
prax Najvyššieho súdu ČR.452

Uvedené argumenty obsiahol Najvyšší súd SR aj napriek tomu, že v tomto prípa
de je presvedčený, že v dovolateľmi nastolenej otázke okruhu sporových strán v spore 
o určenie, že vec patrí do dedičstva, už existuje ustálená rozhodovacia prax, od ktorej 
sa – navyše – ani odvolací súd neodklonil. Nebol preto splnený predpoklad prípust
nosti dovolania, z dôvodu čoho bolo dovolanie odmietnuté.

Musíme konštatovať, že v oboch recentných prípadoch týkajúcich sa otázky vecnej 
legitimácie strán v konaní o určenie, že vec patrí do dedičstva, ide na rozdiel od znač
nej časti predošlých rozhodnutí Najvyššieho súdu SR v tejto otázke o veľmi komplexne 
odôvodnené rozhodnutia. I  keď niektoré argumenty nemusia konečným spôsobom 

451 Podotýkame, že uvádzali aj to, že má ísť tiež o nerozlučných spoločníkov. Predmetné tvrdenie 
vychádza najmä z  rozhodovacej praxe pred účinnosťou Civilného sporového poriadku, 
ktorá nútené procesné spoločenstvo neupravovala. I  keď v  súčasnosti poznáme nielen 
nerozlučné, ale aj nútené procesné spoločenstvo, je vhodné pripomenúť, že ak ide o nútené 
procesné spoločenstvo, teda o takú procesnú situáciu, keď si hmotnoprávna úprava vyžaduje 
existenciu procesného spoločenstva na úspech v  konaní, pôjde vždy aj o  spoločenstvo 
nerozlučné. Z veľkej miery sa obe tieto procesné spoločenstvá prekrývajú. Tvrdenie súdu 
v  tu analyzovanom rozhodnutí, podľa ktorého v  súčasnosti ide (iba) o  nútené procesné 
spoločenstvo, preto nie je celkom presné. Podobne pozri ŠTEVČEK, M. In ŠTEVČEK, M., 
FICOVÁ, S., BARICOVÁ, J., MESIARKINOVÁ, S., BAJÁNKOVÁ, J., TOMAŠOVIČ, M. 
a kol. Civilný sporový poriadok. Komentár. Praha : C. H. Beck, 2016, s. 266.

452 K  tomu tiež bližšie pozri uznesenie Najvyššieho súdu  SR zo 6. marca 2017, sp. zn.  
3 Cdo 6/2017.



ŽALOBA O URČENIE, ŽE VEC PATRÍ DO DEDIČSTVA, A OTÁZKA OKRUHU SPOROVÝCH STRÁN

231

uzatvárať diskusiu k pertraktovaným otázkam, ktoré v tejto súvislosti vyvstali a kto
rým sme sa v  tomto príspevku venovali (čo, nepochybne, zrejme ani nikto nemôže 
legitímne očakávať), tieto rozhodnutia, resp. v tejto stati analyzované rozhodnutie, cel
kovo pôsobia značne presvedčivým dojmom, a to aj napriek skutočnosti, že v oboch 
prípadoch ide (iba) o procesné rozhodnutia (odmietajúce uznesenia). Možno preto 
uzavrieť, že v otázke okruhu sporových strán v konaní o určenie, že vec patrí do de
dičstva, panuje v rámci slovenskej rozhodovacej praxe pomerne „vzácna“ zhoda, ktorú 
nenarušilo ani rozhodnutie Najvyššieho súdu ČR s nemenej zaujímavým, i keď roz
dielnym pohľadom na nastolenú otázku.

Záver

Žaloba o určenie, že vec patrí do dedičstva, je podľa záverov doterajšej rozhodovacej 
praxe špecifickou určovacou žalobou podľa § 137 písm. c) CSP. Na jej podanie je aktívne 
vecne legitimovaný dedič, ktorý má záujem, aby bol určitý majetok prejednaný ako dedič
stvo po poručiteľovi, a teda tvrdí, že vec patrí do dedičstva. Ak je takýchto dedičov viac, 
môžu vystupovať na strane žalobcu v aktívnom procesnom spoločenstve. Pasívne vecne 
legitimovaní sú ostatní dedičia, ktorí nevystupujú na strane žalobcu (ak ide o spornosť 
medzi dedičmi), alebo aj iná, tretia osoba, napríklad v katastri zapísaný vlastník nehnuteľ
nosti odlišný od dedičov (ak spornosť nastáva vo vzťahu k tejto tretej osobe).

V príspevku sme poukázali na to, že sa možno stretnúť s viacerými názormi súvi
siacimi so skutočnosťou, či by mali v konaní vystupovať všetci (ostatní) dedičia, alebo 
prípadne iba tí, ktorí v konkrétnom prípade namietali zaradenie majetku do súpisu, 
resp. nie sú v konaní pasívni. Uvedený problém súvisí s otázkou procesného spolo
čenstva a odpoveď na ňu sa odvíja aj od judikatúry a ustálenej rozhodovacej praxe. 
V niektorých prípadoch, na ktoré bolo v tomto príspevku poukázané, je problém za
ktivizovať všetkých dedičov, a to aj pre početnosť ich právnych nástupcov a problémy 
späté s transmisiou dedičstva. V iných prípadoch nie všetci dedičia sú známi už v čase 
podania žaloby o určenie, že vec patrí do dedičstva, a ich okruh sa zistí až v odvolacom 
konaní, keď už pristúpenie ďalších subjektov do konania nie je možné. Inokedy jedno
ducho ide o objektívny konflikt záujmov medzi dedičmi.

Problematické je aj rozhodnutie Najvyššieho súdu ČR, sp. zn. 28 Cdo 2375/2012, 
ktoré prezentuje opačný názor v  tejto otázke, ako pomerne konzistentný Najvyšší 
súd SR. V zmysle tohto názoru je k žalobe o určenie, že vec patrí do dedičstva, legiti
movaný ktorýkoľvek z potenciálnych dedičov samostatne, pretože ide o fázu predchá
dzajúcu dodatočnému prejednaniu dedičstva po poručiteľke, a výsledok tohto sporu 
nijakým spôsobom nedeterminuje postavenie žalobcu v  rámci dedičského konania, 
ktoré bude nasledovať. Podľa pertraktovaného rozhodnutia Najvyššieho súdu  ČR 
v  týchto prípadoch nejde o nerozlučné spoločenstvo. Dá sa povedať, že aj v našom 
príspevku rozoberané problematické situácie by pri emancipovaní právneho názoru 
českého najvyššieho súdu zrejme stratili opodstatnenie (i keď je pravdepodobné, že by 
sa objavili problémy iné). Predstavuje však riešenie prezentované českým najvyšším 
súdom riešenie pre slovenskú rozhodovaciu prax?

S uvedenou otázkou sa potýkal Najvyšší súd SR vo svojich dvoch stále pomerne 
recentných rozhodnutiach, v ktorých rámci konštatoval, že otázka, či stranami sporu 



DEDIČSKé PRÁVO V HMOTNOPRÁVNYCH A PROCESNOPRÁVNYCH SúVISLOSTIACH

232

v konaní o určenie, že vec patrí do dedičstva po poručiteľovi, musia byť všetci dedičia 
poručiteľa, a  teda či ide o  nerozlučné, resp. nútené procesné spoločenstvo, už bola 
v jeho rozhodovacej praxi riešená.

Riešenie Najvyššieho súdu SR spočíva v tom, že stranami sporu musia byť všetci 
dedičia po poručiteľovi, a to z dôvodu, že až do vyporiadania dedičstva sú všetci de
dičia považovaní za vlastníkov tejto veci a majú postavenie tzv. nerozlučných, resp. 
nútených spoločníkov podľa § 78 CSP. To znamená, že nemožno žalovať o určenie, že 
do dedičstva po poručiteľovi patrí iba dedičský podiel žalobcu k takejto veci, keďže ho 
v danom štádiu nemožno vymedziť.

Vo vzťahu k rozhodnutiu Najvyššieho súdu ČR, sp. zn. 28 Cdo 2375/2012 Najvyšší 
súd SR uviedol, že ho nemožno subsumovať pod pojem ustálená rozhodovacia prax 
v zmysle CSP, a preto zo záverov tohto rozhodnutia Najvyšší súd SR nevychádza.

V príspevku sme uviedli viacero problematických situácií i relatívne húfnu argumen
táciu vyplývajúcu z nemalého počtu rozhodnutí najvyšších súdov. Musíme však kon
štatovať, že pomerne recentné rozhodnutie Najvyššieho súdu SR v tejto otázke pôsobí 
ako značne komplexné a odôvodnené. I keď niektoré argumenty nemusia konečným 
spôsobom uzatvárať diskusiu k pertraktovaným otázkam, ktoré v tejto súvislosti vyvstali 
a ktorým sme sa v tomto príspevku venovali (čo, nepochybne, zrejme ani nikto nemôže 
legitímne očakávať), predmetné rozhodnutie pôsobí dostatočne presvedčivým dojmom.

Možno preto uzavrieť, že v otázke okruhu sporových strán v konaní o určenie, že 
vec patrí do dedičstva, panuje v rámci slovenskej rozhodovacej praxe pomerne „vzác
na“ zhoda, ktorú nenarušilo ani rozhodnutie Najvyššieho súdu ČR s nemenej zaujíma
vým, i keď rozdielnym pohľadom na nastolenú otázku.

Dodávame pritom, že ak v konaní o určenie, že vec patrí do dedičstva, predsa len 
dôjde z dôvodu nedostatku vecnej legitimácie k zamietnutiu žaloby (nech už je príčina 
akokoľvek legitímna), existuje pomerne jednoduché, i keď určite nie bezproblemové 
riešenie, ktoré pripomína ústavný súd SR. V zmysle tohto riešenia neúspešnému ža
lobcovi nebude nič brániť podať správne novú žalobu o určenie, že sporná vec, resp. 
nehnuteľnosť patrí do dedičstva po poručiteľovi, a to tak, že stranami sporu budú (už) 
všetci do úvahy prichádzajúci dedičia, ktorých procesné postavenie pritom reálne 
bude závisieť od toho, či majú rovnaký alebo odlišný názor vo veci samej.453 Inými 
slovami, ak aj existujú pochybnosti o vhodnosti toho, či by malo v konaní o určenie, že 
vec patrí do dedičstva, ísť o nerozlučné, resp. nútené procesné spoločenstvo, uvedené 
pomerne elegantné riešenie tieto pochybnosti ďalej do značnej miery marginalizuje.
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Okresný súd Bratislava I, Bratislava

robert.bardac@justice.sk

Abstrakt: Príspevok sa zameriava na charakteristiku procesných aspektov súdnych 
konaní, v ktorých sa rozhoduje o tom, či určitá vec patrí do dedičstva po poručiteľo
vi. Žalobcovia sa súdnej ochrany prostredníctvom tejto žaloby môžu domáhať aj bez 
splnenia podmienky naliehavého právneho záujmu. Autor odmieta závery odbornej 
literatúry, podľa ktorých by súd mal alebo môže v týchto konaniach skúmať okolnosti, 
ktoré nastali po smrti poručiteľa. Zo znenia právnej úpravy vyplýva, že tieto skutoč
nosti je potrebné skúmať v samostatnom súdnom konaní. Tieto závery činí v kontexte 
záverov ústavného súdu Slovenskej republiky z 11. júla 2018, sp. zn. I. úS 151/2016. 
Autor tiež navrhuje úpravy právnej úpravy de lege ferenda.
Kľúčové slová: zaradenie vecí do dedičstva, dedič, súdna ochrana, naliehavý právny 
záujem

Abstract: The article focuses on characteristics of procedural aspects of court 
proceedings, where decisions are taken if a particular thing belongs to the inheritance 
after the benefactor. Petitioners can claim their court protection in the form of this 
petition also without meeting the condition of urgent legal interest. The author refuses 
conclusions from the expert literature, according to which the court is supposed to or 
can, in such proceedings, review circumstances that occurred after the decease of the 
benefactor. The wording of the legislation implies that it is necessary to review such 
facts in a separate court proceeding. Such conclusion has been arrived at in the context 
of conclusions of the Constitutional Court of the Slovak Republic of 11 July 2018, case 
file no. I. úS 151/2016. The author also proposes adaptation of the legislation de lege 
ferenda.
Key words: inheritance of things, heir, court protection, urgent legal interest

Úvod

Dedičské konanie je mimosporové konanie. V dedičskom konaní sa preto neod
straňujú sporné otázky. Spor o dedičské právo môže vzniknúť kedykoľvek počas trva
nia dedičského konania. Za spor o dedičské právo možno považovať nesúlad medzi 
účastníkmi o tom, kto je dedičom a čo z majetku, patriacemu poručiteľovi, patrí do de
dičstva.454 Ak nastane medzi dedičmi spor o tom, čo patrí do dedičstva, súdny komisár 
podľa § 198 zákona č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok (ďalej aj „CMP“) 
skonštatuje spornosť a  viac na ne neprihliada. V  takom prípade riadne pokračuje  

454 RAKOVÁ, K. Spôsoby uplatnenia dedičského práva prostredníctvom žaloby. In GEŠKOVÁ, 
K. (ed.). Žalobné právo. Zborník z medzinárodného vedeckého kongresu Trnavské právnické 
dni 2020 s názvom Právna politika a legislatíva zo dňa 24. a 25. septembra 2020. Trnava : 
Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2020, s. 108.
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v dedičskom konaní.455 Súdnu ochranu účastníkovi konania, ktorý namieta nezarade
nie majetku do dedičstva, zaručuje § 212 ods. 1 CMP, podľa ktorého „nezaradenie ma-
jetku alebo dlhov, ktoré boli medzi účastníkmi sporné, do dedičstva nebráni účastníkom, 
aby sa domáhali svojho práva žalobou“. Súdna prax pripúšťa žaloby o určenie, že vec 
patrí do dedičtva;456 právna úprava o nej explicitne nehovorí. Význam uvedenej súdnej 
ochrany treba vidieť v kontexte čl. 11 ods. 1 tretia veta Listiny základných práv a slo
bôd č. 23/1991 Zb., podľa ktorého „dedenie sa zaručuje“.457 Porušenie prístupu k súd
nej ochrane alebo ústavne nekonformná intepretácia právnej úpravy dedenia môže 
zasiahnuť do základného práva dediča na súdnu ochranu a na dedenie.

V príspevku sa zameriavame na vybrané poznatky zo súdnej praxe týkajúce sa ža
loby o určenie, že vec patrí do dedičstva. V súvislosti s touto žalobou sa opakovane 
v súdnej praxi vyskytujú otázky, ktoré sú podľa nášho názoru nesprávne interpretova
né. Ide o (i) (ne)zaradenie veci do dedičstva, (ii) naliehavý právny záujem, (iii) okruh 
účastníkov a (iv) možnosť skúmať skutočnosti, ktoré nastali po smrti poručiteľa.

1. Nezaradenie vecí do dedičstva

Dedičstvo (majetok) sa uvádza ako jeden z predpokladov dedenia.458 Inými slovami, 
„k dedeniu dôjde iba za predpokladu, že poručiteľ v čase smrti bol subjektom majetkových 
práv a povinností, ktoré jeho smrťou nezanikli a sú dediteľné“.459 Dedičstvo tvoria majetko
vé práva a povinnosti (aktíva a pasíva) poručiteľa, ktoré jeho smrťou nezanikli alebo kto
rých prechod na iné osoby sa neuskutočňuje podľa dedičského práva.460 Predpokladom 
na využitie procesnej ochrany podľa § 212 ods. 1 CMP je nezaradenie majetku alebo dl
hov do dedičstva. Rôzne aspekty má uvedené pri hnuteľných a pri nehnuteľných veciach.

1.1 Hnuteľné veci

Spornosť zaradenia určitej hnuteľnej veci do dedičstva počas dedičského kona
nia v  pravom zmysle nastáva málokedy. Výnimočne sa stane, že dedičia namietajú  
455 VALOVÁ, K. § 212. In SMYČKOVÁ, R., ŠTEVČEK, M., TOMAŠOVIČ, M., KOTRECOVÁ, 

A. a kol. Civilný mimosporový poriadok. Komentár. Bratislava : C. H. Beck, 2017, s. 735.
456 Napríklad rozsudky Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 27. júla 2000. sp. zn. 3 Cdo 131/99 

(publikovaný v Zbierke stanovísk najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov Slovenskej republiky 
pod č. R 65/2003); z 27. októbra 2010, sp. zn. 4 Cdo 120/2009; z 30. mája 2011, sp. zn. 1 Cdo 
183/2009; z 31. júla 2012, sp. zn. 3Cdo/197/2010; zo 14. marca 2011, sp. zn. 3Cdo/222/2010.

457 S účinnosťou ústavného zákona č. 100/2010 Z. z. od 1. januára 2011 už nie je pôvodná tretia 
veta čl. 20 ods. 1 ústavy Slovenskej republiky („Dedenie sa zaručuje“) súčasťou výslovnej 
úpravy ústavy. Dedenie zaručuje text Listiny základných práv a slobôd č. 23/1991 Zb. Bližšie 
DRGONEC, J. Ústava Slovenskej republiky. Teória a prax. 2. vyd. Bratislava : C. H. Beck, 2019, 
s. 531 – 532.

458 Napríklad VOJČÍK, P. a kol. Občianske právo hmotné. 3. vyd. Plzeň : Aleš Čeněk, 2021, s. 363.
459 BAJÁNKOVÁ, J. § 460. In ŠTEVČEK, M., DULAK, A., BAJÁNKOVÁ, J., FEČÍK, M., 

SEDLAČKO, F., TOMAŠOVIČ, M. a kol. Občiansky zákonník II. § 451 – 880. Komentár.  
2 vyd. Praha : C. H. Beck, 2019, s. 1760.

460 Prehľad týchto práv je dostupný napríklad v diele cit. v pozn. 5, s. 1761.
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(ne)zaradenie hnuteľnej veci do dedičstva. Ide o hnuteľné veci (zväčša veci väčšej hod
noty, napr. umelecké diela z obydlia poručiteľa, prípadne peňažné prostriedky), v prí
pade ktorých dedičia tvrdia, že do dedičstva patria, pričom ostatný dedič alebo dedičia 
namietajú, že vec im za života poručiteľ daroval, predal a pod., prípadne, že peňažné 
prostriedky patria len im. Ide tu o spornosť priamo medzi dedičmi. Zaradenie veci 
do dedičstva tiež nevylučuje možnosť domáhať sa vlastníctva zo strany tretích osôb. 
V takom prípade však nejde o žalobu podľa § 212 ods. 1 CMP, ale o vlastnícku žalobu.

Zákon predpokladá v § 212 ods. 1 CMP výslovne spornosť medzi dedičmi. Uplat
nenie žaloby o určenie, že vec patrí do dedičstva, v praxi najčastejšie predpokladá chá
panie tejto spornosti v širšom zmysle.

Máme tým na mysli, že zaradenie veci do dedičstva nie je sporné medzi dedičmi, 
ale ide o spor medzi dedičmi a treťou osobou. Napríklad, poručiteľ daroval umelecké 
dielo tretej osobe, čo ale dedičia namietajú a domáhajú sa určenia, že vec do dedič
stva patrí. V tomto prípade však nie je vylúčené, že vec notár do dedičstva zahrnie, 
pretože v pravom zmysle nepôjde o spor medzi dedičmi a môže nastať situácia, že na 
zaradení do dedičstva budú mať dedičia záujem. Takýto záver však nezaväzuje tretie 
osoby. Podľa súdnej praxe „zaradenie určitej veci do aktív dedičstva nie je nezvratným 
dôkazom vlastníctva toho, kto vec nadobudol na základe schválenej dohody dedičov. Do-
hoda o vyporiadaní dedičstva rieši iba vzťahy medzi účastníkmi konania o dedičstve; 
iné osoby, ktoré neboli účastníkmi konania o dedičstva sa môžu domáhať svojho práva 
k veci, ktorá bola zaradená do aktív dedičstva po poručiteľovi, v občianskom súdnom 
konaní.“461 Dedičia sa v takom prípade po skončení dedičského konania musia svojho 
práva domáhať vlastníckou žalobou. 

1.2 Nehnuteľné veci

Spornosť môže nastať aj v prípade nehnuteľností. Nehnuteľnosťami sú podľa ust.  
§ 119 ods. 2 Občianskeho zákonníka (i) pozemky a  (ii) stavby spojené so zemou 
pevným základom. V prípade nehnuteľností evidovaných v katastri nehnuteľností je 
otázne, do akej miery môže byť sporné zaradenie nehnuteľnej veci do dedičstva.

Pri nehnuteľnostiach, ktoré sú evidované v katastri na osobu poručiteľa ako vlast
níka (spoluvlastníka), podľa nás takýto problém nastať nemôže a súdny komisár za
radí vec do dedičstva. Do dedičstva by mal teda zaradiť aj vec, o ktorej dedič tvrdí, 
že nepatrí do dedičstva, avšak z katastra nehnuteľností vyplýva, že je vo vlastníctve 
poručiteľa. Východiskom by mala byť vyšetrovacia zásada, ktorá vychádza z  § 35  
a § 36 CMP a ust. § 70 ods. 1 zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápi
se vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „katastrálny zákon“), podľa ktorého sa predpokladá hodnover
nosť údajov katastra, ak sa nepreukáže opak. Súd takúto vec do dedičstva zaradí. Za 
rozhodujúci treba považovať dátum smrti poručiteľa.462 Stretli sme sa aj so situáciou, 

461 Rozhodnutie publikované v  Zbierke súdnych rozhodnutí a  stanovísk pod č. R  14/1992, 
rozsudok Najvyššieho súdu Českej republiky z 31. januára 1990, sp. zn. 3 Cz 5/90.

462 Treba však povedať, že v praxi sa uvedené môže realizovať ťažko vtedy, ak k zmene vlastníctva 
dôjde krátko po smrti poručiteľa. Napríklad, stretli sme sa so situáciou, keď k  prevodu 
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že súdny komisár so súhlasom dedičov do dedičstva nezahrnul viaceré pozemky evi
dované v katastri nehnuteľností.463 Dôvodom bola zrejme snaha zjednodušiť rozhodo
vanie o dedičstve, ktoré zahŕňalo desiatky spoluvlastníckych podielov na bezcenných 
pozemkoch. Takýto postup ale považujeme za chybný a je v rozpore s § 35 CMP.

Ak by išlo o nehnuteľnú vec neevidovanú v katastri nehnuteľností, nevylučujeme 
jej zaradenie do dedičstva, ak to nie je medzi účastníkmi sporné, ale domnievame sa, 
že bude potrebné geometrické určenie tejto veci (stavby) prostredníctvom geometric
kého plánu. Spornosť nastane, ak jeden z dedičov nebude súhlasiť.

Do dedičstva by, naopak, nemala byť zahrnutá vec, ktorej zápis vlastníctva nesved
čí v prospech poručiteľa, ale podľa dedičov by mala do dedičstva byť zahrnutá. V tom
to prípade je potrebné opäť vychádzať z § 70 ods. 1 katastrálneho zákona a súd vec do 
dedičstva nezaradí. Práve v  týchto prípadoch najčastejšie v  praxi nastáva dôvod na 
uplatnenie žaloby podľa ust. § 212 ods. 1 CMP.

Z našich skúseností ide o dva okruhy situácií. Prvá je situácia, že žalobca (poru
čiteľ) sa domáha za života určenia vlastníctva k určitej nehnuteľnosti. Počas konania 
však zomrie. Dedičia, ktorí vstúpia do konania namiesto žalobcu, môžu v konaní po
kračovať,464 no sú nútení zmeniť žalobu a namiesto pôvodného určenia vlastníctva sú 
nútení domáhať sa, že predmetná nehnuteľnosť patrila do dedičstva po poručiteľovi. 
V opačnom prípade by súd musel žalobu zamietnuť,465 pretože dedičia nemôžu „obísť“ 
dedičské konanie a priamo sa domáhať vlastníctva. Druhá situácia nastáva, ak poru
čiteľ (spravidla vo vyššom veku už nespôsobilý nakladať s nehnuteľnosťami) vykoná 
právny úkon a prevedie nehnuteľnosť na niektorého z dedičov alebo na tretiu osobu 
stojacu mimo rodinného kruhu. Po úmrtí poručiteľa sa môžu dotknutí dedičia do

vlastníctva z poručiteľa na tretiu osobu došlo 9 dní po úmrtí poručiteľa. Súdny komisár pri 
prejednaní dedičstva nemal ako zistiť, že v čase smrti poručiteľa bola nehnuteľnosť ešte vo 
vlastníctve poručiteľa, pretože si zabezpečil výpisy z  listu vlastníctva ku dňu prejednania 
dedičstva, nie ku dňu smrti poručiteľa.

463 Uznesenie Okresného súdu Košiceokolie zo 17. júla 2020, sp. zn. 20D/243/2020 (nepubli
kované).

464 Napríklad podľa českej súdnej praxe, „ak je dedič z  titulu svojho dedičského nároku vecne 
legitimovaný na podanie žaloby o určenie, že poručiteľ bol ku dňu svojej smrti vlastníkom veci, 
tomuto určeniu nemôže prekážať okolnosť, že aj tento dedič zomrel a určovaciu žalobu namiesto 
neho podávajú jeho dedičia“ (Rc 61/2001, cit. podľa VALOVÁ, K. § 212. In SMYČKOVÁ, R., 
ŠTEVČEK, M., TOMAŠOVIČ, M., KOTRECOVÁ, A. a kol. Civilný mimosporový poriadok. 
Komentár. Bratislava : C. H. Beck, 2017, s. 736).

465 K  tomu došlo vo veci riešenej Krajským súdom v  Žiline. V  rozsudku z  25. novembra 
2015, sp. zn. 6Co/444/2015641 (dostupné na www.slovlex.sk), dospel k  záveru, že  
„… navrhovatelia nemôžu svojím žalobným návrhom obísť dedičské konanie, ale jediným 
procesne prípustným prostriedkom by mohla byť žaloba o  určenie, že sporná nehnuteľnosť 
patrí do dedičstva po poručiteľovi (…). Ak je po poručiteľovi viac dedičov a dedičstvo ohľadne 
spornej veci nebolo vyporiadané, nemôžu sa dedičia bez ďalšieho domáhať, že sú (spolu)
vlastníkmi veci. S poukazom na skôr uvedenú argumentáciu nemôže byť návrh navrhovateľov, 
ktorí odvodzovali svoje spoluvlastnícke právo k spornej nehnuteľnosti u každého v podiele 1/3 
tým, že spornú nehnuteľnosť nadobudli do podielového spoluvlastníctva sčasti dedením po 
svojom právnom predchodcovi (…), dôvodný.“
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máhať určenia, že daná nehnuteľnosť patrí do dedičstva po poručiteľovi. Do úmrtia 
poručiteľa dedičia žalobný titul nemajú, určenia vlastníctva by sa mohol domáhať len 
sám dotknutý poručiteľ.

V  skratke: spornosť pri uplatnení ust. § 212 ods. 1 CMP treba vnímať v  širšom 
zmysle, pretože tá nemusí nastať len medzi dedičmi navzájom, ale v  praxi nastáva 
častejšie medzi dedičmi a tretími osobami. Situáciu týkajúcu sa nezaradenia veci do 
dedičstva treba odlišovať od situácie, že sa do dedičstva nezahrnie vec, ktorá v čase 
prejednania nie je známa. Ide o  prípad, ktorý sa musí riešiť v  dodatočnom konaní 
o dedičstve podľa § 211 CMP.

2. Naliehavý právny záujem

Hoci konanie o dedičstve je nesporovým konaním, žaloba o určenie, že vec patrí 
do dedičstva, vychádza z úpravy ust. § 212 ods. 1 CMP a patrí do skupiny incidenč
ných žalôb, teda žalôb vyvolaných v súvislosti s dedičským konaním. Konanie môže 
prebiehať a začať najskôr súčasne s dedičským konaním. Nevylučuje sa, že sa skončí 
skôr ako dedičské konanie, ale zo súdnej praxe sa stáva takmer vždy, že konanie o ur
čenie, že vec patrí do dedičstva, prebieha až po právoplatnom skončení dedičského 
konania, často aj po desiatkach rokov.466 Prebiehajúce konanie podľa § 212 ods. 1 CMP 
nezakladá dôvod na prerušenie dedičského konania.

Najčastejšia výhrada účastníkov žalovaných v konaniach o určenie, že vec patrí do 
dedičstva, sa týka nedostatku naliehavého právneho záujmu. Namietajú, že žalobca 
nemá naliehavý právny záujem na požadovanom určení, resp. že požadované určenie 
nezmení postavenie žalobcu na jeho právach. K požiadavke na preukázaní naliehavé
ho právneho záujmu sa priklonil aj ústavný súd, podľa ktorého „predpokladom úspeš-
nosti žaloby o určenie, či tu právny vzťah alebo právo je či nie je, je to, že účastníci majú 
vecnú legitimáciu, a  že žalobca má na určení naliehavý právny záujem. O  naliehavý 
právny záujem môže zásadne ísť iba vtedy, ak by bez súdom vysloveného určenia, že 
právny vzťah alebo právo existuje, bolo buď ohrozené právo žalobcu, alebo by sa jeho 
právne postavenie stalo neistým“.467 ústavný súd „nevidí žiaden rozumný dôvod, pre-
čo by sa otázka dobrej viery sťažovateľov, ktorí tvrdia, že nadobudli predmetné nehnu-
teľnosti dobromyseľne, nemohla (nemala) skúmať v konaní o určenie, že nehnuteľnosti 
patria do dedičstva po poručiteľovi, a  to cez splnenie procesnej podmienky, ktorou je 
naliehavý právny záujem na určení. Uvedené platí zvlášť za situácie, že sťažovatelia tento 
argument v konaní efektívne uplatnili.“ S preukázaním tejto požiadavky nesúhlasíme, 
pretože táto požiadavka podľa nás už nezodpovedá právnej úprave a bola prekonaná 
už v čase publikovania tohto judikátu.

466 Napríklad vo veci vedenej Krajským súdom v Trnave pod sp. zn. 11 Co/123/2016 nastali 
okolnosti prevodu nehnuteľností, ktoré založili podanie žaloby v  r. 1984 (pozri rozsudok 
z 23. augusta 2017, sp. zn. 11 Co/123/2016); vo veci vedenej Krajským súdom v Nitre pod 
sp. zn. 25Co/255/2013 nastali okolnosti dokonca po druhej svetovej vojne v  súvislosti 
s presídľovaním obyvateľstva (pozri rozsudok z 22. apríla 2015, sp. zn. 25 Co/255/2013).

467 Nález ústavného súdu Slovenskej republiky z  3. mája 2017, sp. zn. I. úS 151/2016; 
publikovaný pod č. 25/2018 v časopise Zo súdnej praxe, 2018, č. 3, s. 115 – 116.
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Publikované rozhodnutie ústavného súdu sa týkalo konania prebiehajúceho ešte 
za účinnosti zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení účinnom do 
30. júna 2016 (ďalej aj „OSP“). Pri určovacích žalobách podľa § 80 písm. c) OSP sa 
vyžadovalo preukázanie naliehavého právneho záujmu. V prípade jeho nepreukáza
nia bol daný dôvod na zamietnutie žaloby. Súdna prax však dospela do záveru, že ak 
určenie určitej skutočnosti vyplýva zo zákona (t. j. zákon predpokladá priamo určenie 
určitej právnej skutočnosti), vyplýva naliehavý právny záujem na požadovanom ur
čení priamo zo zákona, a taký naliehavý právny záujem nie je potrebné dokazovať.468 
To našlo odraz v súčasnej konštrukcii určovacej žaloby podľa ust. § 137 písm. c) zá
kona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej 
aj „CSP“). 

Súčasná právna úprava konštruuje určovacie žaloby ako určovaciu žalobu (i) o ur
čenie, či tu právo je alebo nie je, a (ii) o určenie právnej skutočnosti. V prípade žaloby 
podľa § 137 písm. c) CSP sa vyžaduje preukázanie naliehavého právneho záujmu; nie 
je potrebné ho preukázať v prípade, ak to vyplýva z osobitného predpisu. Nepreukáza
nie naliehavého právneho záujmu je dôvodom na zamietnutie žaloby tzv. pre tentokrát. 
V prípade žaloby podľa § 137 písm. d) CSP podmienka existencia naliehavého právneho 
záujmu nie je vôbec relevantná, ak určenie právnej skutočnosti vyplýva z osobitného 
predpisu. Domnievame sa, že ak zákon neumožňuje a  nevyžaduje skúmať naliehavý 
právny záujem, nie je dôvod na to, aby sa ním súd zaoberal a skúmal ho. Z tohto dôvodu 
vnímame závery nálezu ústavného súdu z 3. mája 2017, sp. zn. I. úS 151/2016 za roz
porné s právnou úpravou.

Určenie, že určitá vec patrí do dedičstva, nie je určením, či tu právo je alebo nie 
je (nejde o určenie vlastníckeho práva), ale o určenie právnej skutočnosti. Nejde ani 
o žalobu, ktorou by sa určovalo, či tu dedičské právo je alebo nie je, pretože tieto 
skutočnosti je oprávnený skúmať len dedičský súd v konaní o dedičstve podľa § 158 
CMP.

Určenie, že vec patrí do dedičstva, je určením právnej skutočnosti. „Právna sku-
točnosť je vlastne predpoklad, ktorý keď nastane, vznikne nejakému subjektu právo ale-
bo povinnosť nejako konať.“469 Inými slovami, právna skutočnosť je skutočnosť, ktorá 
podľa zákona musí nastať, aby sa niekto stal subjektom oprávnení alebo povinností, 
ktoré sú pre určitú skutkovú situáciu stanovenú v zákone.470 V danom prípade je poža
dované určenie predpokladom toho, aby mohlo byť takéto objavené dedičstvo prero
kované v konaní podľa § 211 CMP, čiže aby sa naplnil jeden z predpokladov dedenia 
(existencia dedičstva) a aby sa dedič stal subjektom oprávnení súvisiacich s objaveným 
dedičstvom.

Možno teda uzavrieť, že žaloba o určenie, že vec patrí do dedičstva, je žalobou o ur
čenie právnej skutočnosti podľa § 137 písm. d) CSP, v ktorej prípade sa nepredpokladá 
naplnenie požiadavky naliehavého právneho záujmu na požadovanom určení.

468 Napr. ŠTEVČEK, M., FICOVÁ, S. Občiansky súdny poriadok. Komentár. Praha : C. H. Beck, 
2009, s. 191.

469 PROCHÁZKA, R., KÁČER, M.Teória práva. Bratislava : C. H. Beck, 2013, s. 264.
470 KNAPP, V. Teorie práva. Praha : C. H. Beck, 1995, s. 141.
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3. Aktívna a pasívna vecná legitimácia

Komentárová literatúra uvádza, že v prípade konania podľa ust. § 212 ods. 1 CMP 
„účastníkmi takéhoto konania sú všetci dedičia“,471 resp. „aktívne legitimovaní na poda-
nie žaloby sú účastníci dedičského konania (…). Pasívne legitimovaní sú všetci ostatní 
dedičia (ktorí žalobu nepodali), inak bude žaloba zamietnutá pre nedostatok pasívnej 
legitimácie.“472 

Uvedené zodpovedá súdnej praxi, podľa ktorej pre sporové konanie treba pova
žovať všetkých účastníkov konania v  dedičstve za nerozlučných spoločníkov, a  to 
ako na strane žalobcov, tak i na strane žalovaných.473 Súdna prax vychádza z toho, 
že „nadobudnutie dedičstva vychádza z princípu ingerencie štátu, teda, že dedičstvo 
musí byť súdom prejednané. Dodáva, že v dobe od smrti poručiteľa až do potvrdenia 
dedičstva alebo vyporiadania dedičov právoplatným rozhodnutím súdu nemôže byť 
istota, s akým výsledkom konanie o dedičstvo skončí, kto bude poručiteľovým dedičom 
a ako bude dedičstvo vyporiadané. K tomu ešte formuluje zo zákona jasne nevyplý-
vajúci, v zásade však akceptovaný, no bližšie nezdôvodnený záver o hmotnoprávnom 
postavení dedičov, podľa ktorého sú dedičia až do  právoplatného rozhodnutia súdu 
vlastníkmi c elého majetku poručiteľa a z právnych úkonov týkajúcich sa spoločných 
vecí alebo majetkových práv patriacich do dedičstva sú oprávnení voči iným osobám 
spoločne a nerozdielne.“474

Šorl teda k tomu dodáva, že z „hmotnoprávneho pohľadu sa nedá dospieť k záveru, 
že žaloba musí byť podaná všetkými potenciálnymi dedičmi“.475 Uvedenú úvahu pova
žujeme za dôležitú pre prípadnú úpravu podmienok žaloby podľa § 212 ods. 1 CMP. 
Vychádza sa z tézy, že vyriešenie otázky, či určitá vec patrí do dedičstva, nijako nepre
zumuje záver o tom, ako bude vec vyriešená (usporiadaná) v dedičskom konaní. Inými 
slovami, také určenie ešte neznamená, že konkrétny dedič vec aj nadobudne (môže 
s dedičmi uzavrieť dedičskú dohodu, podľa ktorej vec napokon nenadobudne, a pod.). 
Určenie, že vec patrí do dedičstva, na podnet jedného z dedičov, by ostatných prípad
ných dedičov z dedenia samo osebe nevylučovalo. Otázne je, kto by v takom prípade 
mal byť žalovaným, čo súvisí s primárnou otázkou, medzi kým by nastala spornosť 
v otázke, či daná vec patrí do dedičstva.

471 HORVÁTH, E., ANDRÁŠIOVÁ, A. Civilný mimosporový poriadok. Komentár. Bratislava : 
Wolters Kluwer, 2016, s. 317.

472 VALOVÁ, K. § 212. In SMYČKOVÁ, R., ŠTEVČEK, M., TOMAŠOVIČ, M., KOTRECOVÁ, 
A. a kol. Civilný mimosporový poriadok. Komentár. Bratislava : C. H. Beck, 2017, s. 735 – 736.

473 Rozsudky Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z  27. júla 2000, sp. zn. 3 Cdo 131/99 
(publikovaný tiež v  Zbierke stanovísk Najvyššieho súdu a  rozhodnutí súdov Slovenskej 
republiky pod č. R 65/2003); z 27. októbra 2010, sp. zn. 4 Cdo 120/2009; z 30. mája 2011, 
sp. zn. 1 Cdo 183/2009; z 31. júla 2012, sp. zn. 3Cdo/197/2010; zo 14. marca 2011, sp. zn. 
3Cdo/222/2010.

474 ŠORL, R. Procesné spoločenstvá v (ne)rekodifikovanej úprave. In CSACH, K. (ed.) Pluralita 
účastníkov právnych vzťahov v hmotnom a procesnom práve. Pezinok : Justičná akadémia 
Slovenskej republiky, 2019, s. 51. 

475 Tamže, s. 53.
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Uvedené by však mohlo uľahčiť priebeh a dĺžku konaní o žalobách o určenie, že 
vec patrí do dedičstva. Spravidla (keďže zväčša ide o spory v prípade nehnuteľnos
tí) ide o žaloby s účasťou viacerých účastníkov (dedičov), či už na strane žalobcov 
alebo žalovaných. Často sa stáva, že časom dôjde k úmrtiu niektorého z účastníkov, 
čo vyžaduje potrebu rozhodnúť o ďalšom postupe podľa § 63 CSP. Počas toho spra
vidla súd nekoná, vyčkáva na skončenie dedičského konania a následne pokračuje 
v konaní s dedičom účastníka konania. To celé konanie predlžuje. Na druhej strane, 
vylúčenie môže pripraviť účastníka konania o možnosť obrany, keďže dôvodom na 
iniciovanie konania podľa § 212 ods. 1 CMP je práve spornosť zaradenia veci do 
dedičstva.

Zmienené pohľady na pasívnu vecnú legitimáciu v konaní o určenie, že vec patrí 
do dedičstva, však nekorešpondujú so súdnou praxou, ktorá akceptuje za žalované
ho aj osobu vlastníka, ktorý je vlastníkom veci v čase podania žaloby. Uvedené vy
chádza z pohľadu na spornosť ako spornosť danú medzi dedičmi a tretími osobami, 
čiže spornosť v širšom zmysle, ako sme ju už skôr spomenuli. Ide o prípady, keď ide 
o (i) žalobu žalobcov, ktorými sú všetci dedičia, proti žalovanému, ktorý tvrdí, že je 
vlastník veci alebo je ako vlastník zapísaný napr. v katastri nehnuteľností, alebo o (ii) 
žalobu niektorých dedičov proti spoločenstvu, ktoré tvoria zvyšní dedičia a súčasne 
vlastník veci. Podporuje to vo svojich záveroch aj Najvyšší súd Slovenskej republiky, 
ktorý „v súlade so svojou doterajšou rozhodovacou praxou (…) nemení nič na závere 
o prípustnosti určovacieho návrhu, že konkrétna vec (hnuteľná alebo nehnuteľná) patrí 
do dedičstva po poručiteľovi, ktorým návrhom sa môže v sporovom konaní takéhoto 
určenia domáhať ten, kto je dedičom poručiteľa (resp. do úvahy prichádzajúcim de-
dičom), prípadne jeho právnym nástupcom, voči inej osobe ako dedičovi (ktorá nie je 
poručiteľovým dedičom)“.476 S poukazom na už uvedenú argumentáciu nemôže ta
káto tretia osoba namietať, že nie je vecne legitimovaná s odôvodnením, že otázka, 
či daná vec patrila do dedičstva po poručiteľovi, je spornou otázkou, ktorá môže 
vzniknúť len medzi dedičmi.

4. Vecné námietky

Doterajšia súdna prax akceptovala žaloby, „ktorými sa dedič domáha určenia, že 
tá-ktorá vec patrí do dedičstva po poručiteľovi. V konaní o  takých žalobách ide o po-
súdenie, či poručiteľ bol v  čase smrti vlastníkom tejto veci. Požadované určenie sa tu 
vzťahuje ku dňu smrti poručiteľa a okolnosti, ktoré nastali po tomto dni, nemôžu mať 
vplyv na rozhodnutie súdu.“477 Vychádzalo sa z toho, že „po smrti poručiteľa môžu vo 
všeobecnosti nastať právne skutočnosti, s ktorými právny poriadok spája vznik vlastníc-
tva niekoho iného; v konaní, v ktorom sa zisťuje, či určitá vec bola v čase smrti poruči-
teľa v  jeho vlastníctve, sú však takéto (neskoršie) skutočnosti právne bezvýznamné.“478 

476 Uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo 16. decembra 2008, sp. zn. 1Cdo/26/2007.
477 Uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo 16. decembra 2010, sp. zn. 3Cdo/154/2010, 

publikované v  Zbierke stanovísk Najvyššieho súdu a  rozhodnutí súdov SR 3/2011 pod 
č. R 32/2011.

478 Uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 11. augusta 2011, sp. zn. 3Cdo/29/2010.
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V zmysle spomenutých záverov ústavného súdu479 je v konaní podľa § 212 ods. 1 CMP 
súd v rámci otázky naliehavého právneho záujmu oprávnený a povinný riešiť otázky 
týkajúce sa prípadnej dobromyseľnosti osoby, ktorá je vlastníkom veci. Ako to však má 
súd vykonať, ak už v čase publikovania tohto rozhodnutia procesná úprava naliehavý 
právny záujem skúmať neumožňovala, už zrejmé nie je. Ako sme uviedli, na určení 
právnej skutočnosti, že vec patrí do dedičstva, je daný naliehavý právny záujem zo 
zákona a úprava § 137 písm. d) CSP ho neumožňuje skúmať.

Ak dedičia žalobcovia predpokladajú spor s vlastníkom zapísaným v katastri ne
hnuteľností, nemajú žiaden dôvod, aby za žalovaného označili osobu súčasného vlast
níka nehnuteľnosti. Spor môžu viesť takpovediac formálne medzi sebou. V sporovom 
konaní, ktorým sa samotné konanie podľa § 212 ods. 1 CMP riadi, nepredpokladá, že 
by súd mal vykonávať dôkazy nenavrhnutné účastníkmi, pretože podľa § 185 ods. 2 
veta za bodkočiarkou CSP „iné dôkazy bez návrhu nevykoná, ak tento zákon neusta-
novuje inak“. Takto by sa otázky týkajúce sa nadobudnutia veci súčasným vlastníkom 
riešili až v konaní o určenie vlastníctva (alebo o vydanie veci, ak by išlo o hnuteľnú vec) 
po skončení dodatočného dedičského konania. Ak by za žalovaného označili aj súčas
ného vlastníka a takýto žalovaný by do konania vniesol námietky týkajúce sa jeho na
dobúdacieho titulu (najčastejšie sa namieta vydržanie a dobromyseľnosť), súd by mal 
riešiť len otázky, ktoré nastali do momentu smrti poručiteľa (rieši sa totiž otázka, či 
určitá vec patrila do dedičstva), na ostatné by prihliadať nemal. Určite ich však nemôže 
a nemá ako skúmať v rámci otázok naliehavého právneho záujmu, keďže prípustnosť 
z tohto dôvodu v konaní podľa § 137 písm. d) CSP skúmať nemôže.

Spornosť otázky, kto je vlastníkom, preto možno podľa nášho názoru definitívne 
vyriešiť až po tom, čo prebehnú (i) konanie o určenie, že vec patrí do dedičstva podľa 
§ 212 ods. 1 CMP, a to medzi dedičmi vzájomne alebo medzi dedičmi a treťou oso
bou, (ii) dodatočné konanie o dedičstve podľa ust. § 211 ods. 1 CMP a (iii) následne 
konanie o určenie vlastníctva k veci, v ktorom bude jednoznačne pasívne vecne legiti
movaným súčasný vlastník nehnuteľnosti. Iný postup neumožňuje katastrálny zákon. 
V zmysle ustanovení § 36a ods. 1 a 3 katastrálneho zákona na podklade rozhodnutia 
z konania podľa ust. § 212 ods. 2 CMP, ani na podklade rozhodnutia z dedičského 
konania (jeho účastníkom nie je vlastník zapísaný v katastri nehnuteľností) nemôže 
byť zapísané vlastníctvo do katastra nehnuteľností. Takým môže byť len rozhodnutie, 
ktorým bolo určené právo k nehnuteľnosti.

Záver

Zastávame názor, že žaloba o určenie, že vec patrí do dedičstva, má svoju oporu  
v § 212 ods. 1 CMP, a z tohto dôvodu ide v konaní o tejto žalobe o určenie právnej sku
točnosti vyplývajúcej zo zákona. Nie je potrebné, aby žalobca v konaní o takejto žalobe 
preukazoval existenciu naliehavého právneho záujmu podľa § 137 písm. d) CSP. Keďže 
nemôže ani skúmať tento záujem, nemôže sa v rámci neho zaoberať otázkou, či má 
určenie „praktický“ význam pre žalobcu, pretože po smrti poručiteľa došlo k vzniku 

479 Nález ústavného súdu Slovenskej republiky z  3. mája 2017, sp. zn. I. úS 151/2016; 
publikovaný pod č. 25/2018 v časopise Zo súdnej praxe. 2018, č. 3, s. 115 – 116.
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skutočností, ktoré vylučujú možnosť dedičov stať sa vlastníkom. Závery rozhodnutia 
ústavného súdu vo veci so sp. zn. I. úS 151/2016 preto možno považovať za prekonané 
už v čase jeho publikovania.480 Výsledkom konania o žalobe o určenie, že vec patrí do 
dedičstva, nie je určenie vlastníctva. Následkom tejto žaloby je len možnosť, v prípade 
úspechu v konaní, prejednať objavené dedičstvo v konaní podľa § 158 a § 211 CMP.

Skutočnosti, ktoré nastali po smrti poručiteľa, je možné riešiť len v konaní o ur
čenie vlastníctva v prípade, ak nedôjde medzi dedičmi a aktuálnym vlastníkom k inej 
dohode. Potvrdzuje to aj § 36a katastrálneho zákona. V prípade úspechu žalobcov títo 
môžu prejednať dedičstvo. Súdny komisár vydá uznesenie o dedičstve. Ak ide o ne
hnuteľnosť, musí byť vykonaná zmena v katastri nehnuteľností záznamom. účastní
kom dedičského konania podľa § 158 CMP však nie je vlastník (v tom čase stále za
písaný v katastri nehnuteľností). Dedičské rozhodnutie je preto rozhodnutím, ktoré 
túto osobu nezaväzuje. Podľa § 36a ods. 3 katastrálneho zákona v takom prípade „… 
okresný úrad záznam nevykoná…. Okresný úrad zároveň vyzve toho, komu svedčí právo 
k nehnuteľnosti podľa súdneho rozhodnutia, aby v uvedenej dvojmesačnej lehote podal 
na súde žalobu o určenie práva k nehnuteľnosti.“ V takom prípade by sa preto i tak vy
žadovalo podanie žaloby o určenie práva k nehnuteľnosti.

Z rozhodnutia ústavného súdu, sp. zn. I. úS 151/2016 možno vyvodiť, že súd 
bol vedený k prijatému záveru, ktorý formuloval v záujme predísť predlžovaniu sta
vu právnej neistoty a množeniu sporov. Súčasná právna úprava však neumožňuje iný 
postup ako právne uplatnenie postupnosti konaní: 1. konanie o určenie, že vec patrí 
do dedičstva podľa § 212 ods. 1 CMP, 2. dodatočné konanie o dedičstve podľa § 211  
ods. 1 CMP a 3. následne konanie o určenie vlastníctva k veci.

Záujem o podporu právnej istoty a nemnožení sporov by sa dal, podľa nás, per
spektívne prekonať úpravami § 212 ods.  1 CMP: (i) ustanovenie by bolo vhodné 
upraviť tak, aby sa neviazala spornosť na spornosť len medzi účastníkmi,481 (ii) zne
nie úpravy by sa mohlo doplniť o vetu, že ak tretia osoba tvrdí, že je vlastníkom veci 
alebo je zapísaná vo verejnom registri ako vlastník, je žalovaným aj takáto tretia osoba,  
(iii) žalobu môže podať aj len jeden z dedičov, (iv) doplnil by sa do § 212 ods. 1 CMP 
odkaz na § 137 písm. d) CSP pre vylúčenie pochybností, či sa môže alebo nemôže 
naliehavý právny záujem skúmať a (v) v § 166 CMP by sme navrhli doplniť, že účast
níkom dedičského konania je aj vlastník nehnuteľnosti, ak dedičskému konaniu pred
chádzalo konanie podľa § 212 ods. 1 CMP.482 Takéto dedičské rozhodnutie by následne 

480 Uvedené vnímame ako súčasť súčasného trendu, keď sa judikatúra používa bez kontextu 
skutkových a právnych okolností, za ktorých vznikla. Bližšie SMEJKALOVÁ, T., NOVOTNÁ, 
T. Studie dekontextualizace v používaní judikatury. In Právník., 2021, č. 12, s. 1001, a tam 
citovaná judikatúra.

481 Mohlo by ísť napríklad o formuláciu: „nezaradenie majetku alebo dlhov, ktorých zaradenie 
do dedičstva bolo sporné, nebráni účastníkom, aby sa domáhali svojho práva žalobou“ alebo 
o formuláciu: „nezaradenie majetku alebo dlhov, ktoré nemožno zaradiť do dedičstva, nebráni 
účastníkom, aby sa domáhali svojho práva žalobou“.

482 Od dediča je potrebné odlišovať účastníka dedičského konania, pretože nie každý účastník 
konania je aj dedičom. účastníkom dedičského konania preto môže byť aj ten, kto nie 
je dedičom. Porov. RAKOVÁ, K. Spôsob a  rozsah zastúpenia dediča – hmotnoprávne 
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mohlo byť spôsobilé na zápis do katastra nehnuteľností v zmysle § 36a ods. 3 katastrál
neho zákona aj bez potreby určenia vlastníctva.
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Abstrakt: Článok analyzuje problematiku sporu o predmet dedičstva so špecifickým 
zameraním na nehnuteľnosti. Autorka sa v príspevku zaoberá praktickými otázkami 
z pohľadu advokátskeho povolania, ktoré v prípade „žaloby o určenie, že vec patrí do 
dedičstva po poručiteľovi“ nie je možné opomenúť. Simultánne analyzuje aj výkladové 
nedostatky z teoretickoprávneho pohľadu na aktuálnu právnu úpravu.
Kľúčové slová: nehnuteľnosť, sporný predmet dedičstva, procesné spoločenstvo, trovy 
právneho zastúpenia, poznámka v katastri nehnuteľností, návrh na vydanie neodklad
ného opatrenia, petit, miestna príslušnosť, súdny poplatok

Abstract: The submitted paper analyzes the issue of dispute over the subject of 
inheritance with a specific focus on immovables. The author deals with practical issues 
from the point of view of the attorney, which cannot be neglected in the case of an 
“action for a declaration of inheritance after legator.” It also simultaneously analyzes 
interpretive shortcomings from a teoretical point of view on current legislation.
Key words: immovables, disputed object of inheritance, procedural community, costs 
of legal representation, cadastral note, proposal for issuing an interim measures, petit, 
local jurisdiction, court fee

Úvod

Problematika žalôb o určenie, že nehnuteľná vec patrí do dedičstva, nie je ku dňu 
vyhotovenia tohto príspevku vyriešená zo strany rozhodovacej činnosti Najvyššieho 
súdu SR s konečnou platnosťou. Neustále vyvoláva relevantné otázky najmä vo vzťahu 
k určeniu charakteru žaloby, vo vzťahu k formulácii žalobného návrhu, trovám práv
neho zastúpenia, aktívnej a pasívnej legitimácii v spore, vo výške súdneho poplatku 
či v postupe katastra nehnuteľností k zápisu duplicitného vlastníctva do katastra ne
hnuteľností a v ďalších parciálnych otázkach. Vzhľadom na rozdielnu rozhodovaciu 
prax Najvyššieho súdu SR a ústavného súdu SR dlhoročne vládne stav názorovej ne
jednotnosti. Ako problematický vnímame nedostatok argumentačného vyrovnania so 
skoršími súdnymi rozhodnutiami a nedostatok presvedčivého odôvodnenia odklonov 
Navyššieho súdu SR v rozhodnutí publikovanom pod spisovou značkou R 32/2011. 
Práve na predmetné rozhodnutie, ktoré z nášho pohľadu nie je z viacerých ohľadov 
vecne správne, nadväzuje následná parciálna rozhodovacia činnosť všeobecných sú
dov. K žalobe o určenie, že nehnuteľná vec patrí do dedičstva, sa okrajovo opakovane 
vyjadril aj ústavný súd SR, ktorý v prevažnej väčšine svojich nálezov nie je názorovo 
483 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 registračným č. 1/0610/21 s dobou riešenia v rokoch 2021 až 2023.



NEHNUTEĽNOSŤ AKO SPORNÝ PREDMET DEDIČSTVA

247

súladný s  rozhodnutím R  32/2011. Vzhľadom na aktuálny stav rozhodovacej praxe 
je žalobca vystavený právnej neistote, pretože nie je možné vopred určiť, ku ktorému 
názorovému prúdu sa prikloní príslušný sudca rozhodujúci v jeho veci. Pri následnom 
iniciovaní konania pred ústavným súdom SR nemusí byť sťažovateľ rovnako úspešný, 
lebo ústavný súd SR „vo svojej judikatúre konštantne zdôrazňuje, že pri uplatňovaní 
svojej právomoci nezávislého súdneho orgánu ochrany ústavnosti (čl. 124 ústavy) nemô-
že zastupovať všeobecné súdy, ktorým predovšetkým prislúcha interpretácia a aplikácia 
zákonov, a že jeho úloha sa obmedzuje na kontrolu zlučiteľnosti účinkov takejto inter-
pretácie a aplikácie s ústavou alebo kvalifikovanou medzinárodnou zmluvou o ľudských 
právach a  základných slobodách najmä v  tom smere, či závery všeobecných súdov sú 
dostatočne odôvodnené, resp. či nie sú arbitrárne s priamym dopadom na niektoré zo 
základných ľudských práv.“484 Z uvedeného vyplýva, že ústavný súd SR „sa obmedzuje 
iba na posúdenie ústavnej akceptovateľnosti napadnutého rozhodnutia, a nie na polemi-
ku, ktorý z viacerých možných výkladov uprednostniť, pretože zjednocovanie judikatúry 
všeobecných súdov nie je v jeho právomoci“.485 Predmetnú otázku by mal kvalifikovane 
vyriešiť veľký senát Najvyššieho súdu SR, do ktorého kompetencie sa zjednocovanie 
judikatúry zaraďuje.

Berúc do úvahy všetky aktuálne názorové a výkladové prúdy zastávame názor, že 
výsledok sporu o určenie, že nehnuteľná vec patrí do dedičstva, sa stáva pre žalobcu 
neistým a len samotná formulácia žalobného návrhu (v otázke, v ktorej panuje nejed
notnosť) môže pre žalobcu znamenať prehru v sporovom konaní. Jednotlivým parciál
nym otázkam a aplikačným problémom sa budeme venovať v nasledujúcich častiach 
tohto príspevku.

1. Žaloba o určenie, že vec patrí do dedičstva – spor ne/vyvolaný  
dedičským konaním?

Žaloba o určenie, že vec patrí do dedičstva, nie je v zmysle aktuálnej prevalent-
nej rozhodovacej praxe súdov a odbornej spisby žalobou o určenie vlastníckeho 
práva. Uvedené vyplýva z požiadaviek na formuláciu žalobného návrhu, ako aj násled
nej súslednosti krokov, ktoré je nevyhnutné zrealizovať na určenie vlastníckeho práva 
právnych nástupcov po poručiteľovi. V podstate ide o osobitný druh žaloby, ktorý sa 
charakterom odlišuje od žaloby o  určenie vlastníckeho práva. Časť rozhodovacej 
praxe poukazuje len na „prejudiciálne“ určenie vlastníckeho práva poručiteľa ku dňu 
jeho smrti, čo následne rezultuje k iniciovaniu riadnej žaloby o určenie vlastníckeho 
práva právnych nástupcov po poručiteľovi, a to po zrealizovanom dedičskom konaní 
(resp. dodatočnom konaní o dedičstve) a vydaní uznesenia o dedičstve. Uvedenú kon
štrukciu podrobíme kritike v ďalších častiach tohto príspevku.

484 I. úS 19/02, I. úS 27/04, I. úS 74/05 In Nález ústavného súdu SR zo 17. októbra 2006, sp. zn. 
I. úS 204/0625.

485 ČENTÍK, T. Diskrepancia judikatúry Najvyššieho súdu SR a  Ústavného súdu SR. 17. júla 
2019. Dostupné na <http://www.ulpianus.sk/blog/diskrepanciajudikaturynajvyssieho
sudusraustavnehosudusr/>. ISSN 2644528X.
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Jej praktické využitie nachádzame najmä v situáciách, keď sa jeden alebo viacero 
právnych nástupcov po poručiteľovi domnieva, že predmet dedičstva mal byť širší, t. j. 
že predmetom dedičstva mala byť v kontexte tohto príspevku nehnuteľná vec, ktorá 
v súpise aktív dedičstva absentuje najčastejšie z dôvodu, že ako vlastník nehnuteľnos
ti je v katastri nehnuteľností evidovaný odlišný subjekt, t. j. odlišná fyzická alebo práv
nická osoba. Notár ako súdny komisár nie je v týchto prípadoch oprávnený zahrnúť 
nehnuteľnosť do súpisu aktív dedičstva, a to ani v prípade, keď sám zistí rozpor so zá
pisom v katastri nehnuteľností.486 Rovnako nie je oprávnený prejudiciálne riešiť správ
nosť zápisu vo verejnom registri. Následkom uvedeného je, že na sporný majetok sa 
pri výpočte čistej hodnoty dedičstva v dedičskom konaní v zmysle § 198 ods. 1487 
zákona č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok v znení neskorších predpisov 
(ďalej aj „CMP“) neprihliada. Na ochranu subjektívnych práv právnych nástupcov po 
poručiteľovi ponúka právny poriadok dedičom odlišné možnosti vo forme iniciovania 
žaloby o určenie, že nehnuteľná vec patrí do dedičstva po poručiteľovi. Z časového 
hľadiska nie sú právni nástupcovia po poručiteľovi limitovaní, žalobu môžu iniciovať 
pred skončením konania o dedičstve (§ 198 ods. 2 CMP), ako aj po skončení konania 
o dedičstve (212 ods. 1 CMP). Ak právoplatnosť rozsudku, ktorým sa vyhovelo žalo
be o určenie, že majetok patrí do dedičstva po poručiteľovi, nastala až po skončení 
konania o dedičstve, prejedná sa tento majetok ako dedičstvo v dodatočnom konaní 
o dedičstve.488

Žaloba, v ktorej zmysle sa právni nástupcovia po poručiteľovi domáhajú určenia, 
že nehnuteľná vec patrí do dedičstva po poručiteľovi, nie je sporom vyvolaným dedič-
ským konaním. Nejde o prípad sporu o dedičské právo podľa § 192 CMP, v ktorého 
zmysle, ak niekto pred potvrdením nadobudnutia dedičstva tvrdí, že je dedičom a po
piera dedičské právo iného dediča, ktorý dedičstvo neodmietol, ide o spor o dedič
ské právo. K predmetnému určeniu preto nedochádza v konaní o dedičstve, ktorého 
účastníkmi môžu byť len dedičia, resp. tí, o ktorých sa možno dôvodne domnievať, že 
sú poručiteľovými dedičmi. Notár nepostupuje v zmysle § 194 CMP. Na rozdiel od 
konania o dedičstve je rozhodovanie v konaní o určenie, že vec patrí do dedičstva 
po poručiteľovi, sporovým konaním. Rozhodnutie vydané v nesporovom dedičskom 
konaní zaväzuje výlučne účastníkov tohto dedičského konania.489

Príspevok sme rozčlenili na parciálne otázky, ktoré advokátovi v procese zastupo
vania klienta v predmetných konaniach môžu vzniknúť. Rovnako sme sa zamerali na 
súslednosť a právne následky procesných krokov, ktoré je v záujme klienta nevyhnutné 
zrealizovať.

486 TOMAŠOVIČ, M. § 198 [Sporný majetok a sporné dlhy poručiteľa]. In KOTRECOVÁ, A., 
SMYČKOVÁ, R., ŠTEVČEK, M., TOMAŠOVIČ, M. a kol. Civilný mimosporový poriadok. 
Bratislava : C. H. Beck, 2017, s. 692.

487 Ustanovenie § 198 ods. 1 CMP: „Ak sú majetok alebo dlhy medzi účastníkmi sporné, obmedzí 
sa súd len na zistenie ich spornosti; pri výpočte čistej hodnoty dedičstva na ne neprihliada.“

488 TOMAŠOVIČ, M. § 198 [Sporný majetok a sporné dlhy poručiteľa]. In KOTRECOVÁ, A., 
SMYČKOVÁ, R., ŠTEVČEK, M., TOMAŠOVIČ, M. a kol. Civilný mimosporový poriadok. 
Bratislava : C. H. Beck, 2017, s. 692, marg. č. 4.

489 Rozhodnutie Najvyššieho súdu SR z 16. decembra 2008, sp. zn. 1 Cdo 26/2007.
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1.1 Miestna príslušnosť v spore o určenie,  
že vec patrí do dedičstva po poručiteľovi

V procese posudzovania miestnej príslušnosti súdu v spore o určenie, že vec patrí 
do dedičstva po poručiteľovi, sa zameriame na posúdenie nasledujúcich druhov miest
nej príslušnosti, ktoré by potenciálne mohli prichádzať do úvahy:

a) Všeobecnej miestnej príslušnosti podľa § 13 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný 
sporový poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej aj „CSP“): „Na konanie 
v prvej inštancii je miestne príslušný všeobecný súd žalovaného, ak nie je ustano-
vené inak.”

b) Výlučnej miestnej príslušnosti podľa § 20 písm. a) CSP: „Namiesto všeobecného 
súdu žalovaného je na konanie príslušný výlučne súd (a) v ktorého obvode je ne-
hnuteľnosť, ak sa spor týka vecného práva k nej.”

c) Výlučnej miestnej príslušnosti podľa § 20 písm. b) CSP: „Namiesto všeobecného 
súdu žalovaného je na konanie príslušný výlučne súd (b) v ktorého obvode prebie-
ha konanie o dedičstve, ak ide o spor v súvislosti s konaním o dedičstve.”

Na účely tohto príspevku budeme postupovať vylučovacou metódou so stručným 
zdôvodnením právneho názoru, ktorý v tejto súvislosti zastávame. Prioritne posúdime 
výlučnú miestnu príslušnosť, pretože tá má prednostnú aplikáciu pred všeobecnou 
miestnou príslušnosťou.

úvodom vylučujeme aplikáciu miestnej príslušnosti podľa § 20 písm. b) CSP, 
a  teda výlučnú miestnu príslušnosť v  sporoch súvisiacich s  dedičským konaním.  
Dr. Strapáč k predmetnému druhu príslušnosti uvádza: „výlučná miestna príslušnosť 
sa bude aplikovať v prípade, ak existuje v rámci dedičského konania spor, pričom musí 
ísť o spor, ktorý vznikol a trvá ešte v čase priebehu dedičského konania“.490 Ako sme už 
uviedli v úvodných častiach tohto príspevku, žaloba o určenie, že vec patrí do dedič
stva po poručiteľovi, nie je sporom vyvolaným dedičským konaním, a teda nejde o prí
pad § 192 CMP. Navyše, iniciovať predmetnú žalobu možno aj po skončení dedičského 
konania. Z uvedeného dôvodu zastávame názor, že na konanie vo veci nie je miestne 
príslušný súd podľa § 20 písm. b) CSP.

V prípade aplikácie výlučnej miestnej príslušnosti podľa § 20 písm. a) CSP v spore 
o určenie, že vec patrí do dedičstva, musia byť splnené kumulatívne dve podmienky, 
medzi ktoré zaraďujeme: (a) existenciu nehnuteľnej veci, (b) existenciu sporu týkajúcu 
sa vecného práva k nej. Prvá podmienka je vymedzená pomerne jasne, problematické 
je vymedzenie charakteru žaloby o určenie, že vec patrí do dedičstva po poručiteľo
vi. Názory sa v predmetnej otázke líšia – žaloba o určenie vlastníckeho práva? žaloba 
o určenie dedičského práva? obdoba vlastníckej žaloby alebo osobitná žaloba sui generis?

Ak vychádzame zo záverov rozhodnutia Najvyššieho súdu SR, sp. zn. R 3/2011, 
v  ktorého zmysle: „súdna prax akceptuje žaloby, ktorými sa dedič domáha určenia, 
že tá – ktorá vec patrí do dedičstva po poručiteľovi. V  konaní o  takých žalobách ide  

490 STRAPÁČ, P. § 20 [Výlučná miestna príslušnosť]. In ŠTEVČEK, M., FICOVÁ, S., BARICOVÁ, 
J., MESIARKINOVÁ, S., BAJÁNKOVÁ, J., TOMAŠOVIČ, M. Civilný sporový poriadok. 
Praha : C. H. Beck, 2016, marg. č. 2.
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o posúdenie, či poručiteľ bol v čase smrti vlastníkom tejto veci,“ potom by sme mohli ne
priamo vyvodiť záver, že ide o žalobu o určenie vlastníckeho práva poručiteľa k určitej 
(doposiaľ) neprededenej veci ku dňu jeho smrti.491 Keďže vlastnícke právo je základné 
vecné právo, splnili by sme aj druhú podmienku výlučnej miestnej príslušnosti podľa  
§ 20 písm. a) CSP. Berúc do úvahy celý neefektívny postup, v ktorého zmysle je primár
ne potrebné určiť, že vec patrí do dedičstva po poručiteľovi ku dňu jeho smrti, násled
ne je potrebné iniciovať dedičské konanie a až v poslednom kroku konanie o určenie 
vlastníckeho práva. Uvedené evokuje, že žaloba o určenie, že vec patrí do dedičstva, 
nie je žalobou o určenie vlastníckeho práva.

V nadväznosti na takto formulovaný predmet konania si súčasne dovoľujeme pou
kázať na rozhodovaciu prax ústavného súdu SR, ktorý v kontexte trov právneho zastú
penia (tejto problematike sa budeme venovať v ďalších častiach tohto príspevku) uvádza, 
že je nevyhnutné vysporiadať sa so skutočným obsahom predmetu konania, t. j. s tým, 
aké účinky má pre sporové strany meritórne rozhodnutie súdu v predmetnom konaní. 
Navyše, ústavný súd SR sa súhlasne vyjadril k záverom všeobecných súdov: „vzhľa-
dom na predmet sporu – o určenie, že veci patria do dedičstva – nemožno pri stanovení 
odmeny za poskytnuté právne služby vychádzať z hodnoty veci, ktorá má patriť do de-
dičstva, nakoľko predmetný spor nebol sporom o určenie vlastníckeho práva. Výsledok 
konania o určenie, že určitá vec patrí do dedičstva po poručiteľovi (ak je žaloba úspešná) 
nezakladá priamo vlastnícke právo úspešných navrhovateľov (dedičov), t. j. klientov, kto-
rým advokát poskytoval právne služby. Vo svojej podstate možno právne účinky tohto 
rozhodnutia okresného súdu v príslušnom konaní charakterizovať ako vyriešenie pred-
bežnej otázky, ktorá je relevantná pre následný priebeh dedičského konania.“492 Ústavný 
súd SR teda vyjadril názor, že nejde o spor o určenie vlastníckeho práva žalobcov. 
Poukázal len na predbežnosť vo vzťahu k dedičskému konaniu, neurčil priamo pred
met sporového konania. Obdobný záver prijal ústavný súd SR aj pod spisovými znač
kami II. úS 295/201312493 a IV. úS 187/2018.494

Keďže výsledkom predmetného konania nie je určenie vlastníckeho práva žalob
cov a výsledkom nie je ani určenie aktuálneho vlastníckeho práva poručiteľa (pretože 
ten smrťou stratil právnu subjektivitu), prikláňame sa k  názoru, že nejde o  žalobu 
o určenie vlastníckeho práva, a preto bude na konanie miestne príslušný všeobecný 
súd žalovaného podľa § 13 CSP.

Predmetom sporu je síce nehnuteľnosť, výsledok sporu sa však priamo netýka 
vecného práva k nej. Len notár ako súdny komisár môže v konaní o dedičstve, resp. 
dodatočnom konaní o dedičstve deklaratórne určiť vlastnícke právo právnych ná
stupcov po poručiteľovi, ktoré nadobudli smrťou poručiteľa v zmysle § 460 zákona  
č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej aj „Občian
sky zákonník“).

491 FAJNOR, M. Žaloba o určenie, že vec patrí do dedičstva po poručiteľovi z hľadiska predmetu 
konania. In Súkromné právo. 3/2018, 106 s. 

492 Uznesenie ústavného súdu SR z 23. septembra 2013, sp. zn. IV. úS 574/201315.
493 Uznesenie ústavného súdu SR z 22. mája 2013, sp. zn. II. úS 295/201312.
494 Nález ústavného súdu SR z 21. júna 2018, sp. zn. IV. úS 187/2018.
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1. 2 Aktívna a pasívna vecná legitimácia v spore o určenie,  
že vec patrí do dedičstva po poručiteľovi

Ďalšou parciálnou otázkou, ktorej sa v  rámci tohto príspevku budeme venovať, 
avšak len v základných rysoch, je otázka aktívnej legitimácie a pasívnej vecnej legiti
mácie v spore o určenie, že vec patrí do dedičstva po poručiteľovi.

Z odbornej literatúry aj rozhodovacej praxe Najvyššieho súdu SR vyplýva, že ak-
tívne vecne legitimovaný subjekt v spore o určenie, že vec patrí do dedičstva po po-
ručiteľovi, je dedič poručiteľa (resp. do úvahy prichádzajúci dedič), prípadne jeho 
právny nástupca. Naopak, pasívne vecne legitimovaný subjekt môže byť dedič, ale 
aj iná osoba, ktorá nie je poručiteľovým dedičom.495 Naliehavý právny záujem na 
podaní určovacej žaloby, že určitý majetok patril do dedičstva po poručiteľovi, môže 
mať aj veriteľ poručiteľa.

Ako problematickú vnímame najmä otázku aktívnej vecnej legitimácie v  spore. 
V prípade, ak je dedičov viac, musia totiž podať žalobu všetci spoločne. Ide o ustálenú 
rozhodovaciu prax slovenských súdov. Súdy žaloby pre nedostatok aktívnej vecnej le
gitimácie zamietajú. Dôvody, pre ktoré vyžadujú, aby na strane žalobcov vystupovali 
všetky subjekty, však majú viaceré nedostatky, na ktoré poukážeme v tejto časti prís
pevku.

Krajský súd v Prešove sa v rozhodnutí pod sp. zn. 12 Co 21/2010 zaoberal otázkou 
aktívnej vecnej legitimácie v sporoch o určenie, že vec patrí do dedičstva po poručite
ľovi. Dospel k záveru, že v sporoch týkajúcich sa vecí alebo majetkových práv patria
cich do dedičstva prichádzajú do úvahy výlučne dedičia v postavení tzv. nerozlučných 
spoločníkov. V opačnom prípade je potrebné žalobu zamietnuť. Najvyšší súd SR 
rozsudkom zo 14. marca 2011, sp. zn. 3 Cdo 222/2010 zamietol dovolanie voči rozsud
ku Krajského súdu Prešov, čím potvrdil rovnaký právny názor vo veci. Voči uvedeným 
rozhodnutiam bola následne podaná ústavná sťažnosť, ktorá bola ústavným súdom 
SR uznesením z 9. júna 2011, sp. zn. II. úS 260/201113 rovnako odmietnutá. V tej
to súvislosti stručne zhrnieme argumentačnú líniu, s ktorou sa stotožnil ústavný súd 
SR: „… o spoločné práva a povinnosti, ohľadne ktorých sa musí rozhodnutie vzťahovať 
na všetkých účastníkov konania, ktorí vystupujú na jednej strane, ide vtedy, ak podľa 
ustanovení hmotného práva je právo alebo povinnosť, o ktoré v konaní ide, nedeliteľ-
nej povahy.” Podľa názoru ústavného súdu SR k nadobudnutiu dedičstva dochádza 
v zmysle § 460 Občianskeho zákonníka smrťou poručiteľa, avšak dedič pre potvrdenie 
dedičského práva nevyhnutne potrebuje získať uznesenie o dedičstve. V medziobdobí 
medzi smrťou poručiteľa a vydaním uznesenia o dedičstve nie je úplná istota ohľa

495 Rozhodnutie Najvyššieho súdu SR zo 16. decembra 2008, sp. zn. 1 Cdo 26/2007: „...v súlade 
so svojou doterajšou rozhodovacou praxou (porovnaj k  tomu napr. rozsudky Najvyššieho 
súdu SR z 11. decembra 2008 sp. zn. 3Cdo 44/2008, z 30. 06. 2008 sp. zn. 5 Cdo 147/2007,  
z 29. januára 2008 sp. zn. 1Cdo 43/2007, z 26. júla 2007 sp. zn. 3Cdo 25/2007) nemení nič na 
závere o prípustnosti určovacieho návrhu, že konkrétna vec (hnuteľná alebo nehnuteľná) patrí 
do dedičstva po poručiteľovi, ktorým návrhom sa môže v  sporovom konaní takého určenia 
domáhať ten, kto je dedičom poručiteľa (resp. do úvahy prichádzajúcim dedičom) prípadne 
jeho právnym nástupcom, voči inej osobe ako dedičovi (ktorá nie je poručiteľovým dedičom).”
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dom výsledku konania o dedičstve, t. j. najmä v otázke osoby dediča a konkrétneho 
rozdelenia predmetu dedičstva. Z uvedeného dôvodu sa za vlastníkov celého majetku 
považujú všetci dedičia, ktorí majú postavenie podielových spoluvlastníkov. Z práv
nych úkonov týkajúcich sa vecí patriacich do dedičstva sú zaviazaní všetci dedičia 
spoločne a nerozdielne. Ich dedičský podiel vyjadruje mieru, akou sa podieľajú na 
právach a povinnostiach, a z toho dôvodu majú podľa názoru Ústavného súdu SR 
postavenie tzv. nerozlučných spoločníkov podľa § 77 CSP. Zamietnutie žaloby pre 
nedostatok aktívnej vecnej legitimácie nezakladá res iudicata, a preto je možné kona
nie iniciovať opäť s potrebným počtom oprávnených subjektov.496

Za problematickú považujeme situáciu, keď pre konflikt záujmov alebo vyostrené 
vzájomné vzťahy nie sú ochotní všetci dedičia podať spoločne žalobu o určenie, že vec 
patrí do dedičstva po poručiteľovi. ústavný súd SR v tejto súvislosti uviedol: „V závis-
losti od toho, či ten-ktorý dedič má rovnaký alebo odlišný názor vo veci samej, ako má 
sťažovateľka, môže sa stať žalobcom alebo žalovaným. V každom prípade však musí byť 
účastníkom konania, keďže rozsudok musí byť záväzný pre všetkých dedičov.”497 Civilné 
sporové konanie sa totiž vyznačuje dispozičnou zásadou, pričom žalobca vystupuje 
ako dominus litis, čo sa prejavuje okrem iného tým, že on rozhoduje o tom, či sa 
stane žalobcom, a stáva sa ním z vlastnej vôle.498 Nikoho nemožno nútiť stať sa ža
lobcom v sporovom konaní.

Napriek uvedenému je pri tvorbe právneho záveru o tzv. nerozlučnom spoločen
stve podľa § 77 CSP potrebné vychádzať z nasledujúcich skutočností:

 Žalobca musí v žalobe uviesť dôvody, z ktorých mu svedčí dedičské právo (t. j. 
zákon alebo závet). Súd však nemôže objektívne zhodnotiť, či osoby, ktoré 
podali žalobu o určenie, že vec patrí do dedičstva, sa skutočne aj stanú de-
dičmi po poručiteľovi v zmysle uznesenia o dedičstve. Otázka okruhu dedi
čov bude s konečnou platnosťou vyriešená až priamo v dedičskom konaní pred 
dedičským súdom (notárom ako súdnym komisárom). Súd rozhodujúci o ža
lobe o určenie, že vec patrí do dedičstva, nemá na uvedené rozhodnutie právo
moc. Súd je preto maximálne oprávnený predbežne posúdiť, či žalobcovia 
prichádzajú do  úvahy ako dedičia. 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 poručiteľovi. Žalobca rovnako nemusí 

496 Uznesenie ústavného súdu SR z 5. novembra 2019, sp. zn. III. úS 93/2019: „V spore o určenie 
predmetu dedičstva sú dedičia v čase smrti poručiteľa oprávnení voči iným osobám spoločne 
a nerozdielne, majú teda postavenie tzv. nerozlučných spoločníkov. Účastníkmi konania musia 
byť všetci do úvahy prichádzajúci dedičia, pretože rozhodnutie v danej veci sa vzťahuje na 
každého z  nich.“ V  predmetnej veci však ústavný súd nevyslovil vlastný právny názor, 
poukázal len na to, že: „argumentácia najvyššieho súdu je z  hľadiska ústavných limitov 
dostačujúca, výstižná a  presvedčivá. Uznesenie najvyššieho súdu preto nemožno považovať 
za arbitrárne či zjavne neodôvodnené.“ K českej judikatúre sa ústavný súd SR vyjadril ako 
k právne nezáväznej na území SR.

497 Uznesenie ústavného súdu SR z 9. júna 2011, sp. zn. II. úS 260/201113.
498 Rozhodnutie Najvyššieho súdu SR z 30. septembra 2009, sp. zn. 1M Obdo V 2/2007.
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disponovať ich identifikačnými údajmi. Žalobu o určenie, že vec patrí do dedič
stva, je totiž možné podať aj pred skončením konania o dedičstve, a teda pred 
určením okruhu dedičov notárom ako súdnym komisárom.

 Vzhľadom na postavenie dedičov, ktorých právna teória považuje v období medzi 
smrťou poručiteľa a vydaním uznesenia o dedičstve za podielových spoluvlastní
kov, majú podieloví spoluvlastníci v prípade iniciovania žaloby o určenie, že 
vec patrí do dedičstva po poručiteľovi, postavenie solidárnych veriteľov. Pre 
aktívnu solidaritu je príznačná pluralita subjektov na strane veriteľa, totožnosť 
plnenia a existencia deliteľného alebo solidárne nedielneho plnenia. Na posúde
nie typu spoločenstva je nevyhnutné uviesť, že každý zo solidárne oprávnených 
veriteľov má právo domáhať sa splnenia celého dlhu, pričom obsah ich prípadné
ho vnútorného vzťahu je irelevantný.499 Uspokojenie ktoréhokoľvek z nich má za 
následok zánik záväzku voči ostatným. Keďže nárok môžu voči dlžníkovi uplat-
ňovať aj samostatne, nemajú v konaní postavenie nerozlučných spoločníkov. 
Ide o  prípad samostatného spoločenstva, s  výnimkou prípadu usporiadania 
podielového spoluvlastníctva súdom. K uvedenému uvádza aj prof. Števček, že: 
„sporný sa môže javiť charakter procesného spoločníctva v prípadoch solidárnych 
záväzkov podľa hmotného práva. Domnievame sa, že spravidla pri solidárnych zá-
väzkoch pôjde o samostatné procesné spoločenstvo.“500

Navyše, výrok súdneho rozhodnutia ako výsledok iniciovania žaloby o určenie, že 
vec patrí do dedičstva po poručiteľovi, nie je spôsobilý priamo vyvolať zápis v katastri 
nehnuteľností a vyznačuje sa výlučne predbežnosťou k fáze dedičského konania, resp. 
dodatočného dedičského konania. Výsledok tohto konania nijakým spôsobom neo
vplyvňuje postavenie ktoréhokoľvek právneho nástupcu po poručiteľovi v dedičskom 
konaní, resp. dodatočnom konaní o dedičstve.501

S  plnou vedomosťou odlišnej rozhodovacej praxe Najvyššieho súdu SR502 
a Ústavného súdu SR zastávame vzhľadom na uvedené argumenty právny názor, že 
499 SEDLAČKO, F. § 513 [Aktívna solidarita]. In BAJÁNKOVÁ, J., DULAK, A., FEČÍK, M., 

SEDLAČKO, F., ŠTEVČEK, M., TOMAŠOVIČ, M. a  kol. Občiansky zákonník II. 2. vyd. 
Praha : C. H. Beck, 2019, s. 1918, marg. č. 1.

500 ŠTEVČEK, M. § 77 [Nerozlučné spoločenstvo]. In ŠTEVČEK, M., FICOVÁ, S., BARICOVÁ, 
J. MESIARKINOVÁ, S., BAJÁNKOVÁ, J., TOMAŠOVIČ, M. Civilný sporový poriadok. 
Praha : C. H. Beck, 2016, marg. č. 3.

501 Rozhodnutie Najvyššieho súdu ČR z 9. januára 2013, sp. zn. 28 Cdo 2375/2012: „Odvolací 
soud dospěl ke správnému právnímu závěru, dovodil-li, že právo podat žalobu o určení, že 
zůstavitel byl ke dni svého úmrtí vlastníkem majetku, má jednotlivě každý potencionální 
dědic. Předmětné řízení směřovalo k určení, že právní předchůdkyně žalobce byla ke dni své 
smrti vlastníkem dotčeného majetku. K takové žalobě je oprávněn kterýkoli z potencionálních 
dědiců samostatně, neboť jde pouze o  fázi předcházející dodatečnému projednání dědictví 
po zůstavitelce a  výsledek předestřeného sporu nijak nepředjímá postavení žalobce v  rámci 
dědického řízení, jež bude ohledně sporné nemovitosti následně vedeno. V tomto směru se tedy 
o nerozlučné společenství podle § 91 odst. 2 o. s. ř. nejedná.”

502 Rozhodnutie Najvyššieho súdu SR, sp. zn. 5 Cdo 264/2007: „Pre sporové konanie, začaté 
na základe návrhu podaného odkázanými dedičmi (§ 175k ods. 2 O. s. p.), treba považovať 
všetkých účastníkov konania v dedičstve za nerozlučných spoločníkov v zmysle ustanovenia 
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dedičia by mali mať v konaní o určenie, že vec patrí do dedičstva po poručiteľovi, 
postavenie samostatných spoločníkov, pričom žalobu môže iniciovať ktorýkoľvek, 
aj len jeden z nich. S odkazom na hmotné právo vyjadrujeme názor, že neexistuje 
právne relevantný dôvod, prečo by malo dôjsť k zamietnutiu žaloby ktoréhokoľvek 
zo solidárne zaviazaných veriteľov (dedičov).

Vzhľadom na rozhodovaciu prax súdov bude potrebné nami prezentovaný právny 
názor v záujme klienta opomenúť a v snahe eliminovať šance na zamietnutie žaloby 
pre nedostatok aktívnej vecnej legitimácie označiť všetkých dedičov, o ktorých existuje 
vedomosť. Vzhľadom na citované rozhodnutie ústavného súdu SR a zásadu dominus 
litis bude potrebné dedičov, ktorí so žalobou nesúhlasia, označiť ako žalovaných, čo 
rovnako nepovažujeme za právne konformné riešenie.

1.3 Návrh na nariadenie neodkladného opatrenia a zápis poznámok  
do katastra nehnuteľností

Nevyhnutým primárnym krokom advokáta v konaniach o určenie, že vec patrí do 
dedičstva po poručiteľovi, je iniciovanie návrhu na nariadenie neodkladného opatre
nia podľa § 324 a nasl. CSP, ktorým sa žalobca domáha zákazu scudzenia, zaťaženia 
alebo akéhokoľvek iného presne špecifikovaného nakladania s nehnuteľnosťou, a to až 
do právoplatného skončenia konania o žalobe o určenie, že vec patrí do dedičstva po 
poručiteľovi.

Iniciovanie konania o nariadenie neodkladného opatrenia možno vyznačiť v ka
tastri nehnuteľností poznámkou podľa § 38 zákona č. 162/1995 Z. z. o  katastri ne
hnuteľností a o zápise vlastníckych a  iných práv k nehnuteľnostiam v znení neskor
ších predpisov (ďalej aj katastrálny zákon). Návrh na zápis poznámky musí obsahovať 
nasledujúce prílohy: (a) originál podania s elektronickým podpisom, (b) potvrdenie 
o prijatí podania na súd z elektronickej schránky, (c) plnomocenstvo advokáta na za
stupovanie opatrené zaručenou konverziou.503 Poznámka má len informačný charak-
ter a nebráni povoleniu vkladu vlastníckeho práva.

K  výmazu poznámky dochádza na základe nariadenia neodkladného opatrenia 
alebo vydania uznesenia súdu o zamietnutí alebo odmietnutí návrhu na nariadenie 
neodkladného opatrenia.

§ 91 ods. 2 O. s. p., a to ako na strane navrhovateľov, tak i na strane odporcov (R 65/2003). 
Procesným dôsledkom nerozlučného spoločenstva je, že a) rozhodnutie sa týka všetkých 
spoločníkov (s rovnakým výsledkom), b) práva a  povinnosti spoločníkov sú nerozlučné,  
c) procesné dôsledky rozhodnutia sa týkajú všetkých spoločníkov, čoho dôsledkom je aj to, že 
procesný úkon niektorého zo spoločníkov sa týka všetkých spoločníkov. Dôsledky nerozlučného 
spoločenstva vyplývajú z hmotnoprávneho vzťahu účastníkov, bez zreteľa na ich vôľu. Preto 
ide o  nútené spoločenstvo. Vo vzťahu k  tretím subjektom procesný úkon čo len jedného zo 
spoločníkov (napr. podanie odvolania) je účinný aj vo vzťahu k ostatným spoločníkom.“

503 Vzhľadom na to, že povinnosťou advokáta je v zmysle § 82l zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov komunikovať so súdmi elektronicky, v prevažnej 
väčšine prípadov realizujú advokáti aj úkony k ostatným orgánom verejnej moci elektronicky. 
Z uvedeného dôvodu sme sa na účely tohto príspevku obmedzili len na elektronické podanie. 
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Po nariadení neodkladného opatrenia sa do katastra nehnuteľností zapíše podľa  
§ 38 katastrálneho zákona poznámka o nariadení neodkladného opatrenia. Zápis po
známky o nariadenom neodkladnom opatrení sa zapisuje do časti B listu vlastníctva. 
Predmetná poznámka má obmedzujúci charakter, a  preto počas trvania neod-
kladného opatrenia nemôže príslušný katastrálny odbor okresného úradu povoliť 
vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. Zaujímavá otázka vzniká v tejto 
súvislosti so záznamovými konaniami.504

V prípade, ak by sme do katastra zapísali len poznámku o prebiehajúcom súdnom 
spore, táto poznámka má výlučne informatívny charakter, ktorý neobmedzuje vlast
níka v nakladaní s nehnuteľnosťou: „zápis informatívnej poznámky do katastra nehnu-
teľností o  prebiehajúcom súdnom konaní je prostriedkom ochrany tretích osôb. Tretie 
osoby tak budú mať vedomosť o prebiehajúcom konaní týkajúcom sa nehnuteľnosti.“505 
Následkom je tzv. rozšírená záväznosť rozsudku podľa § 228 ods. 2 CSP.

1. 4 Formulácia žalobných návrhov v spore o určenie,  
že vec patrí do dedičstva

(a) Všeobecne k určovacej žalobe podľa § 137 písm. c) CSP
Žaloba o určenie, že vec patrí do dedičstva po poručiteľovi, je určovacou žalobou 

podľa ust. § 137 písm. c) CSP, pri ktorej je potrebné preukázať naliehavý právny 
záujem, pretože ten nevyplýva z osobitného právneho predpisu.

V zmysle staršej rozhodovacej praxe súdov „nejde o tzv. inú žalobu, ktorá v ustano-
vení § 80 O. s. p. nie je uvedená, ale ide o žalobu podľa § 80 písm. c) O. s. p., ktorá sleduje 
ochranu vlastníckeho práva.”506 Aplikujúc uvedené na súčasné civilnoprávne kódexy 
nejde o žalobu na určenie právnej skutočnosti podľa § 137 písm. d) CSP, pretože pred
metnú žalobu možno aplikovať výlučne v prípade, ak takáto možnosť vyplýva z oso
bitného predpisu, primárne z hmotného práva.507 Vzhľadom na to, že nejde o spor vy
volaný dedičským konaním, keď v zmysle § 194 CMP možno žalovať o určenie právnej 
skutočnosti, tento typ žaloby nie je možné v zmysle aktuálnej právnej úpravy v našom 
prípade použiť.

Žalobca má naliehavý právny záujem na určení, či tu právo je alebo nie je, vte
dy, „ak je určovacia žaloba schopná odstrániť existujúcu neistotu medzi stranami sporu 
a poskytnúť pevný základ pre ich právny vzťah, za predpokladu, že túto neistotu nie je 
možné odstrániť iným prostriedkom ochrany práv“.508 Naliehavý právny záujem musí 
byť daný aj v čase rozhodnutia súdu, pričom „je spravidla daný v prípade, ak by bez 

504 Online  [citované 16. 2. 2022]; <http://www.skgeodesy.sk/files/system/slovensky/ugkk/
katasternehnutelnosti/aktuality/pravnicke_dni_032017/zapispoznamoksuvislosti
neodkladnymopatrenimsudu.pdf>.

505 Rozhodnutie Najvyššieho súdu SR zo 17. júna 2019, sp. zn. 6Sžo 221/2008.
506 Rozhodnutie Najvyššieho súdu SR zo 16. decembra 2008, sp. zn. 1 Cdo 26/2007.
507 TOMAŠOVIČ, M. § 137 [Obsah žaloby]. In ŠTEVČEK, M., FICOVÁ, S., BARICOVÁ, J. 

MESIARKINOVÁ, S., BAJÁNKOVÁ, J., TOMAŠOVIČ, M. Civilný sporový poriadok. Praha :  
C. H. Beck, 2016, marg. č. 12.

508 Rozhodnutie Najvyššieho súdu SR z 11. decembra 2019, sp. zn. 2ObdoV/11/2019.



DEDIČSKé PRÁVO V HMOTNOPRÁVNYCH A PROCESNOPRÁVNYCH SúVISLOSTIACH

256

tohto určenia bolo právo žalobcu ohrozené alebo ak by sa bez tohto určenia stalo jeho 
právne postavenie neistým“.509 Naliehavosť sa viaže na to, čoho sa žalobca domáha (pe
tit), a súd musí posúdiť, či žalobca len zbytočne nevyvoláva konanie, po ktorom bude 
musieť aj tak nasledovať iné konanie, v ktorom sa vec vyrieši s konečnou platnosťou.510

Určovacia žaloba by sa mala použiť za účelom eliminácie stavu ohrozenia práva 
alebo eliminácie stavu neistoty v právnom vzťahu, ak ku zodpovedajúcej náprave 
nemožno dospieť inak. Použiť by sa mala rovnako v prípadoch, keď je určovacia žalo-
ba účinnejšia ako iné právne prostriedky a prostredníctvom nej možno dosiahnuť 
úpravu tvoriacu určitý právny rámec, ktorý predstavuje záruku odvrátenia budú-
cich sporov strán sporu.511

Žalobný návrh určovacej žaloby smeruje k určeniu, či „tu právo je alebo tu právo 
nie je“. Určovací výrok nedisponuje vlastnosťou vykonateľnosti podľa § 232 CSP, a pre
to nepredstavuje spôsobilý exekučný titul. účinky určovacieho výroku sú relatívne 
a záväznosť je subjektívna.

Na určenie časového okamihu naviazania akéhokoľvek určovacieho výroku zdô
razňujeme, že v zmysle odbornej literatúry je formuláciu určovacieho výroku potrebné 
realizovať tak, aby súd konajúci vo veci určil aktuálny právny stav veci ku dňu vyhlá
senia rozhodnutia vo veci podľa ust. § 217 ods. 1 CSP: „pre rozsudok je rozhodujúci 
stav v čase jeho vyhlásenia“. Z uvedeného dôvodu nie je prípustné určovať práva do 
minulosti, ak tieto už zanikli, resp. mohli zaniknúť.

Všeobecnú právnu teóriu k určovacím výrokom v ďalších častiach príspevku apli
kujeme na varianty určovacích výrokov v žalobách o určenie, že nehnuteľnosť patrí do 
dedičstva po poručiteľovi.

(b) Časový okamih naviazania určovacieho petitu v konaniach o určenie, že vec 
(nehnuteľnosť) patrí do dedičstva po poručiteľovi

Problematickým aspektom určenia, že vec (nehnuteľnosť) patrí do dedičstva po 
poručiteľovi, je časový okamih naviazania určovacieho žalobného návrhu. V ďal
šom texte tohto príspevku budeme analyzovať vhodnosť formulácie žalobného návrhu 
a jeho spôsobilosť na zápis do katastra nehnuteľností.

Názory súdnych autorít sa v časovom horizonte posledných rokov výrazne menili. 
Nejednotnosť možno vidieť aj v rozhodovacej praxi Najvyššieho súdu SR, Najvyššieho 
súdu ČR a ústavného súdu SR.

Ako sme už uviedli, ide o klasický určovací výrok, ktorý musí spĺňať všeobecné 
požiadavky pre určovacie výroky súdnych rozhodnutí. V tejto súvislosti budeme ana
lyzovať správnosť nasledujúcich určovacích žalobných návrhov žaloby o  určenie, že 
nehnuteľnosť patrí do dedičstva po poručiteľovi:
a)  „Súd určuje, že byt č. X nachádzajúci sa na ulici XX, vo vchode č. XX, na XX p. 

bytového domu so súpisným číslom XX postavenom na pozemku XX, s výmerou XX 
m2, druh pozemku: XX, zapísanom na LV č. XX, pre katastrálne územie XX, patrí do 
dedičstva po poručiteľovi.” 

509 Rozhodnutie Najvyššieho súdu SR, sp. zn. R 17/1972.
510 Rozhodnutie Najvyššieho súdu SR z 1. januára 2004, sp. zn. 3Cdo/112/2004.
511 Rozhodnutie Najvyššieho súdu SR z 11. decembra 2019, sp. zn. 2ObdoV/11/2019.
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b) „Súd určuje, že poručiteľ je vlastníkom bytu č. X nachádzajúceho sa na ulici XX, 
vo vchode č. XX, na XX p. bytového domu so súpisným číslom XX postavenom na 
pozemku XX, s výmerou XX m2, druh pozemku: XX, zapísanom na LV č. XX, pre 
katastrálne územie XX.”

c)  „Súd určuje, že byt č. X nachádzajúci sa na ulici XX, vo vchode č. XX, na XX p. byto-
vého domu so súpisným číslom XX postavenom na pozemku XX, s výmerou XX m2, 
druh pozemku: XX, zapísanom na LV č. XX, pre katastrálne územie XX, bol ku dňu 
smrti vo vlastníctve poručiteľa.”

Žalobný návrh pod písm. a) vyhovoval požiadavkám staršej rozhodovacej praxe 
slovenských súdov a spomedzi uvedených žalobných návrhov ho považujeme za naj
správnejší z hľadiska všeobecných požiadaviek na určovacie výroky (zdôvodníme ďa
lej v texte príspevku). Bol prezentovaný napríklad v rozhodnutí Najvyššieho súdu SR 
zo 16. decembra 2008, sp. zn. 1 Cdo 26/2007, ktoré vychádza z premisy, že určovacia 
žaloba s  výrokom súdneho rozhodnutia, že vec patrí do dedičstva po poručiteľovi, 
vyhovuje zákonnej podmienke, že určovacia žaloba musí zodpovedať právnemu vzťa-
hu, resp. právu v prítomnom čase, t. j. stavu v čase vyhlásenia rozsudku. V zmys-
le uvedeného musel súd skúmať, či vec patrí do dedičstva po poručiteľovi v čase 
vyhlásenia rozhodnutia, a teda musel analyzovať aj ďalšie prípadné nadobúdacie 
tituly tretích osôb v čase od smrti poručiteľa do vyhlásenia súdneho rozhodnutia 
(napr. vydržanie, nadobudnutie vlastníckeho práva výnimkou zo zásady nemo plus 
iuris). Najvyšší súd SR v pertraktovanom rozhodnutí súčasne uviedol, že určovací vý
rok s určením práv do minulosti (t.  j. ku dňu smrti poručiteľa) sa javí ako neprilie
havý (s nedostatkom naliehavého právneho záujmu na určení) a nezodpovedá práv
nej úprave určovacích žalôb uvedenej v ust. § 137 písm. c) CSP [pôvodne ust. § 80  
písm. c) OSP]. Najvyšší súd SR súčasne vyslovil právny názor, že v sporovom konaní 
je daný naliehavý právny záujem práve na určení, že nehnuteľnosti patria do dedičstva 
po zomrelých právnych predchodcoch navrhovateľov, a teda priklonil sa k naviazaniu 
výroku súdneho rozhodnutia k súčasnému stavu, t. j. k stavu v čase vyhlásenia súdne
ho rozhodnutia.

Žalobný návrh pod písm. b) nie je správny z dôvodu, že poručiteľ dňom smrti 
stratil právnu subjektivitu, a teda ku dňu vyhlásenia rozhodnutia nie je subjektom 
spôsobilým mať práva a  povinnosti. Na druhej strane nie je možné ani priamo ur
čiť vlastnícke právo právnych nástupcov po poručiteľovi. Potvrdzuje ho výlučne notár 
uznesením o dedičstve.

Žalobný návrh pod písm. c) vyhovuje novšej rozhodovacej praxi Najvyššieho 
súdu SR, nie však rozhodovacej praxi ústavného súdu SR. Uvedený záver vyvodzuje
me s poukázaním na rozhodnutie Najvyššieho súdu SR zo 16. decembra 2010, sp. zn.  
3 Cdo 154/2010, ktoré bolo publikované v Zbierke stanovísk a rozhodnutí Najvyššieho 
súdu SR pod sp. zn. R 32/2011 v ktorého zmysle: „súdna prax akceptuje žaloby, ktorými 
sa dedič domáha určenia, že tá – ktorá vec patrí do dedičstva po poručiteľovi. 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 poručiteľa a  okolnosti, ktoré nastali 
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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 – 
akt. uznesenie o dedičstve), že dedič je v súčasnosti vlastníkom veci. Po smrti poručiteľa 
môžu vo všeobecnosti nastať právne skutočnosti, s ktorými právny poriadok spája vznik 
vlastníctva niekoho iného (napríklad vydržaním); v konaní, v ktorom sa zisťuje, či určitá 
vec bola v čase smrti poručiteľa v jeho vlastníctve, sú však takéto (neskoršie) skutočnosti 
právne bezvýznamné.”

Z predmetného súdneho rozhodnutia je nevyhnutné ustáliť, že v zmysle názoru 
Najvyššieho súdu SR má dôjsť k určeniu vlastníckeho práva poručiteľa ku dňu jeho 
smrti (t. j. k poslednému možnému okamihu, keď fyzická osoba disponovala práv-
nou subjektivitou) a následné skutočnosti, ktoré mali za následok zmenu v osobe 
vlastníka nehnuteľnosti, nie sú pre formuláciu výroku súdneho rozhodnutia práv-
ne významné a súd ich v konkrétnom konaní neberie do úvahy. V tejto súvislosti 
poukážeme na problematické aspekty predmetného žalobného návrhu:

(I) Nedostatok naliehavého právneho záujmu na určení
 Vychádzajúc zo všeobecnej právej teórie určovacích výrokov je naliehavý právny 

záujem daný, ak určovacia žaloba dokáže odstrániť existujúcu neistotu medzi stra
nami sporu a súčasne predstavuje záruku odvrátenia budúcich sporov strán sporu. 
Určovací výrok súdneho rozhodnutia, ktorým súd určí vlastnícke právo poručiteľa 
ku dňu jeho smrti, nie je spôsobilý s konečnou platnosťou vyriešiť otázku vlastníc
keho práva. Predmetný určovací výrok súdneho rozhodnutia tvorí len prípadný 
podklad dedičského konania, resp. dodatočné konanie o dedičstve, keď notár ako 
súdny komisár potvrdí vlastnícke právo právneho nástupcu, resp. právnych ná
stupcov po poručiteľovi, a to uznesením o dedičstve, ktoré má deklaratórny charak
ter. Na jeho podklade môžu právni nástupcovia následne iniciovať ďalšie konanie, 
a to konanie o určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti, kde dôjde k vyriešeniu 
otázky vlastníctva s konečnou platnosťou. V tejto súvislosti si dovolíme poukázať 
na súvisiacu rozhodovaciu prax ústavného súdu SR.

V rozhodnutí ústavného súdu SR z 11. decembra 2013, sp. zn. I. úS 482/201350 
sa ústavný súd SR vyjadril o ústavnej neakceptovateľnosti právneho názoru, v ktorého 
zmysle by bol nedostatok právneho záujmu na určení, že nehnuteľnosti patria do de
dičstva po poručiteľovi, daný tým, že po jeho smrti došlo k ďalším prevodom vlastníc
keho práva (určovací výrok, že vec patrila do vlastníctva poručiteľa ku dňu jeho smrti –  
pozn. autora) a že týmto rozhodnutím nie je dotknuté právne postavenie dediča (ža
lobcu) pre nemožnosť zmeny vlastníkov označených v katastri nehnuteľností, resp. pre 
nemožnosť zápisu poručiteľa či žalobcov ako vlastníkov nehnuteľností. Z uvedeného 
nepriamo vyplýva, že Ústavný súd SR vidí naliehavosť právneho záujmu na určení, 
že vec patrila do vlastníctva poručiteľa ku dňu jeho smrti bez ohľadu na potre-
bu iniciovania ďalších konaní, a  teda bez konečnej úpravy vzťahov predmetným 
určením. ústavný súd SR súčasne uviedol, že predmetným určením dôjde k zmene 
postavenia právnych nástupcov (žalobcov) po poručiteľovi, a to v tom zmysle, že tí sú 
následne oprávnení na podklade uznesenia o dedičstve uplatňovať svoje práva voči 
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subjektom, ktoré boli alebo stále sú vedené v katastri nehnuteľností ako vlastníci spor
nej nehnuteľnosti. Záverom ústavný súd SR uvádza, že „nepriznanie naliehavého práv-
neho záujmu“ na predmetom určení by viedlo k denegatio iustitiae, a teda k odmiet
nutiu spravodlivosti v prípadoch, ak po smrti poručiteľov dôjde k právnym úkonom, 
ktorých predmetom je nakladanie s majetkom, ktorý patril poručiteľovi ku dňu jeho 
smrti. ústavný súd SR mal v predmetnom rozhodnutí súčasne vyjadril presvedčenie, 
že podkladom aktívnej legitimácie právneho nástupcu na určení vlastníckeho práva 
k nehnuteľnosti je práve meritórne posúdenie vlastníctva jeho predchodcu (v konaní 
o určenie, že vec patrí do dedičstva) a následné osvedčenie nadobudnutia vlastníctva 
právnym nástupcom v nesporovom dedičskom konaní (tzv. uznesenie o dedičstve), 
o ktorom nemôže rozhodnúť všeobecný súd v sporovom konaní o určenie vlastníc
keho práva. ústavný súd SR sa nevyjadril priamo k správnosti formulácie žalobného 
návrhu (de facto oba žalobné návrhy by podľa jeho názoru mali smerovať k určeniu, že 
poručiteľ bol vlastníkom veci ku dňu jeho smrti). Potvrdil však ústavnú konformnosť 
určenia, že vec patrí do dedičstva po poručiteľovi ku dňu jeho smrti z hľadiska existen
cie naliehavého právneho záujmu.512 S rétorikou Ústavného súdu SR sa plne stotož-
ňujeme len v časti o zákaze denegetio iusticie, určovanie práv ku dňu smrti poručiteľa 
nepovažujeme za správne právne vyriešenie predmetnej otázky. Uvedomujeme si však 
nasledujúce skutočnosti:

a)  žalobcovia (právni nástupcovia po poručiteľovi) nemôžu žalovať o  určenie 
vlastníckeho práva, pretože sa síce stávajú v  zmysle § 460 Občianskeho zá
konníka dedičmi v okamihu smrti poručiteľa, avšak dedičské právo vychádza 
z princípu ingerencie štátu pri nadobúdaní dedičstva. Preto k iniciovaniu pred
metnej žaloby je nevyhnutná existencia uznesenia o dedičstve;513

b) ak by žalobcovia žalovali o určenie, že vec patrí do dedičstva, podľa rozhod
nutia R 32/2011 má súd tak či tak rozhodnúť o existencii vlastníckeho práva 
poručiteľa ku dňu jeho smrti: „Súdna prax akceptuje žaloby, ktorými sa dedič 
domáha určenia, že tá-ktorá vec patrí do dedičstva po poručiteľovi. V  konaní 
o takých žalobách ide o posúdenie, či poručiteľ bol v čase smrti vlastníkom tejto 
veci.“ Z uvedeného vyplýva, že bez ohľadu na znenie žalobného návrhu (t. j. ur
čenie, či vec patrí o dedičstva po poručiteľovi, resp. či bol poručiteľ vlastníkom 
veci ku dňu jeho smrti) má súd vždy určovať stav ku dňu smrti poručiteľa (čo 
nepovažujeme za správne). Napriek tomu, že v prípade určovania vlastníckeho 
práva poručiteľa ku dňu jeho smrti sme dôrazne proti splneniu kritérií, ktoré 

512 Rozhodnutie Najvyššieho súdu SR z  27. apríla 2003, sp. zn. 2 Cdo 105/2003 uverejnené 
v  Zbierke rozhodnutí a  stanovísk Najvyššieho súdu SR, zn. R  2/2005 pod č. 15: „V tejto 
súvislosti dovolací súd poznamenáva, že pre určovaciu žalobu nie je určujúca hmotnoprávna 
legitimácia účastníkov, ale existencia naliehavého právneho záujmu na požadovanom určení. 
Ak dôvodom jej zamietnutia bol len nedostatok naliehavého právneho záujmu, právoplatný 
rozsudok nie je prekážkou rozsúdenej veci pre novú určovaciu žalobu.“

513 Rozhodnutie Najvyššieho súdu ČR z 13. marca 2007, sp. zn. 30 Cdo 51/2007: „ani jediný 
dědic se nemůže s úspěchem domáhat žalobou podle § 80 písm. c) o. s. ř. určení, že je vlastníkem 
věci náležející do dědictví, pokud tato věc nebyla předmětem řízení o dědictví a ohledně této 
věci mu nebylo potvrzeno nabytí vlastnictví.“
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vyžaduje všeobecná právna teória určovacích výrokov, nemalo by dôjsť k za-
mietnutiu žaloby, pretože žalobcovia nemajú inú možnosť, ako dosiahnuť 
zmenu zápisu v katastri nehnuteľností.

Riešenie nastolenej situácie vidíme v  záveroch rozhodnutia ústavného súdu SR 
zo dňa 3. mája 2017, sp. zn. I. úS 151/2016, ktoré sa opätovne priklonilo k rozhod
nutiu Najvyššieho súdu SR zo 16. decembra 2008, sp. zn. 1 Cdo 26/2007, v ktorého 
zmysle, ak žaloba smeruje k určeniu, že vec patrí do dedičstva po poručiteľovi, súd by 
mal skúmať aj okolnosti zmeny vlastníckeho práva, ktoré nastali po smrti poručiteľa. 
Výrok súdneho rozhodnutia by preto mal smerovať k posúdeniu aktuálneho stavu ku 
dňu vyhlásenia rozhodnutia, a nie ku dňu smrti poručiteľa. Tým by žalobca preukázal 
naliehavý právny záujem na určení bez akýchkoľvek pochybností. Z pertraktovaného 
rozhodnutia ústavného súdu SR si dovoľujeme poukázať na nasledujúce: „Ak má totiž 
mať určovacia žaloba okrem iného aj preventívny charakter (má predchádzať ďalším 
sporom), nemožno vidieť rozumný dôvod na to, aby sa otázka dobrej viery nadobúda-
teľa,514 ktorý je evidovaný v  katastri nehnuteľností ako vlastník, neskúmala v  konaní 
o  určenie, že nehnuteľnosti patria do dedičstva po poručiteľovi, a  aby všeobecné súdy 
v podstate umelo predlžovali stav právnej neistoty a nútili strany do podávania ďalších 
(zbytočných) žalôb, v ktorých by sa táto otázka následne riešila. Navyše, aj rozhodnutie 
o takomto určení musí deklarovať existenciu právneho vzťahu ku dňu vyhlásenia rozhod-
nutia podľa § 217 ods. 1 CSP. Pokiaľ taký právny vzťah už neexistuje, nemôže mať ani 
návrh na určenie, že veci patria do dedičstva po zomrelom poručiteľovi, úspech. Presne 
takýto prístup však možno vytýkať v napadnutom rozsudku krajského súdu. Tento totiž 
zjavne nepredstavuje ,konečnú stanicu‘ v  spore o vlastníctvo k predmetným nehnuteľ-
nostiam, keďže tieto následne majú byť prejednané v dedičskom konaní, a podľa úvah 
krajského súdu právne hodnotenie vlastníckeho titulu sťažovateľov môže byť relevantné 
až v  eventuálnom neskoršom konaní o  určenie vlastníckeho práva. Ústavný súd však 
konštatuje, že takéto úvahy okrem zjavného predlžovania stavu právnej neistoty sťažova-
teľov, ako aj právnych nástupcov poručiteľa, ktoré sú spojené s ,rozmnožovaním sporov‘, 
nekorešpondujú s princípmi materiálneho právneho štátu, v ktorom je ústavnou právo-
mocou a zároveň povinnosťou súdov občianskoprávne spory rozhodovať (čl. 142 ods. 1 
ústavy), a nie presúvať ich rozhodnutie na ďalšie eventuálne spory.“

(II)  Neprípustné určenie práv do minulosti
 Ako sme uviedli v úvodnom všeobecnom výklade o určovacích žalobách, formulá

cia určovacích výrokov do minulosti nie je v súlade s právnou úpravou § 217 ods. 
1 CSP, v ktorej zmysle musí určenie deklarovať existenciu právneho vzťahu ku dňu 
vyhlásenia rozhodnutia. V právnej teórii sa však vyskytujú právne názory, v kto
rých zmysle nejde v týchto prípadoch o výrok súdneho rozhodnutia do minulosti: 
„v praxi sa okrem formulácie petitu v znení ,súd určuje, že vec patrí do dedičstva po 

514 Nález ústavného súdu SR zo 16. marca 2016, sp. zn. I. úS 549/2015: „Vyššie riziko má 
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.“
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poručiteľov‘ používa aj formulácia ,súd určuje, že poručiteľ bol vlastníkom veci ku 
dňu smrti‘. Mohlo by sa zdať, že sa tu určuje právo podľa právneho stavu v minulosti. 
V skutočnosti to tak ale nie je. Obe uvedené formulácie petitu je potrebné vykladať po 
obsahovej stránke tak, že aktuálny stav (v čase vyhlásenia rozsudku) je ten, že vec ešte 
nebola ako dedičstvo prejednaná a stále môže (má byť) ako dedičstvo prejednaná.”515 
Skutočnosť, že vec nebola prejednaná a stále môže byť prejednaná, je síce pravdivá, 
uvedené však nič nemení na skutočnosti, že na pomyselnej časovej osi súd zisťu
je, či bol poručiteľ v určitom časovom okamihu v minulosti stále vlastníkom veci 
alebo nie. Preto zastávame názor, že takýto výrok nereflektuje aktuálny stav veci, 
ale stav veci v minulosti, ktorý s pravdepodobnosťou hraničiacou s istotou nie je 
súladný so stavom evidovaným v katastri nehnuteľností.

(III) Nehospodárnosť konania podľa § 17 CSP

(c) Možnosti spresnenia žalobného návrhu žaloby o určenie, že vec patrí do de-
dičstva po poručiteľovi súdom

V nadväznosti na nejednoznačnosť rozhodovacej praxe a súčasnú absenciu zjed
nocujúceho stanoviska veľkého senátu Najvyššieho súdu SR v  otázke petitu žalo
by o určenie, že vec patrí do dedičstva, je na mieste skúmať možnosti súdu spresniť 
formuláciu žalobného návrhu v prípadoch, kedy je zrejmé, čoho sa žalobca domáha. 
V tejto súvislosti sa pokúsime vysvetliť, ktorý žalobný návrh považujeme za „bezpeč
nejší/istejší“ pre klienta z hľadiska minimalizovania rizika zamietnutia žaloby o urče
nie, že vec patrí do dedičstva.

Primárne sa pozrieme na možnosti formulácie žalobného návrhu „súd určuje, že 
vec (nehnuteľnosť) patrí do dedičstva po poručiteľovi“ a možnosti jeho posúdenia ako 
žalobného návrhu „súd určuje, že poručiteľ bol vlastníkom veci (nehnuteľnosti) ku dňu 
jeho smrti“. Zastávame názor o rozdielnosti predmetných výrokov. Sme presvedčení, 
že v  určovacom výroku o  určení, že vec patrí do dedičstva po poručiteľovi, by mal 
súd z hľadiska hospodárnosti konania, naliehavosti právneho záujmu ako z hľadiska 
neprípustnosti určovania práv do minulosti skúmať aj skutočnosti majúce vplyv na 
vlastnícke právo poručiteľa po jeho smrti ku dňu vyhlásenia rozhodnutia.

Je zrejmé, že ak žalobný návrh znie, že vec patrí do dedičstva po poručiteľovi, ža
lobca sa domáha určenia aktuálneho stavu veci v čase vyhlásenia rozhodnutia. Avšak 
časť rozhodovacej praxe zastáva názor, že bez ohľadu na znenie žalobného návrhu má 
súd vždy určovať stav ku dňu smrti poručiteľa. K uvedenému sa následne priklonil 
Najvyšší súd SR, sp. zn. R 32/2011 aj ústavný súd SR rozhodnutím zo dňa 11.12.2013, 
sp. zn. I. úS 482/201350, ako aj mnohé ďalšie súdy vo svojich rozhodnutiach so zá
vermi ktorých nesúhlasíme.

V rozhodovacej praxi aj právnej teórii sa objavili právne názory, že v týchto prípa
doch nejde o zmenu žalobného návrhu, ale len o jeho spresnenie. Podľa rozhodnutia 
Najvyššieho súdu SR zo 14. apríla 2014, sp. zn. 6 Cdo 374/2013: „uvedená zmena spočí-

515 TOMAŠOVIČ, M. § 137 [Obsah žaloby]. In ŠTEVČEK, M., FICO VÁ, S., BARICOVÁ, J. 
MESIARKINOVÁ, S., BAJÁNKOVÁ, J., TOMAŠOVIČ, M. Civilný sporový poriadok. Praha :  
C. H. Beck, 2016, s. 499, marg. č. 5.
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vala len v spresnení petitu, keď namiesto určenia, že nehnuteľnosti boli vo vlastníctve po-
ručiteľa v čase jeho smrti, súd v súlade s návrhom žalobcu (ako aj súdnej praxe) pripustil 
petit o určenie, že nehnuteľnosti patria do dedičstva po poručiteľovi“.

Ako problematickejšiu vidíme formuláciu žalobného návrhu v znení „súd určuje, 
že poručiteľ bol vlastníkom veci (nehnuteľnosti) ku dňu jeho smrti“, a následnú možnosť 
posúdenia predmetného žalobného návrhu v znení „súd určuje, že nehnuteľnosti patria 
do dedičstva po poručiteľovi“. Tento petit je veľmi špecifický, pretože je v ňom určený aj 
konkrétny časový okamih. Podľa názorov viacerých autorov516 zmena petitu z úradnej 
povinnosti by nemala byť prípustná, lebo súd nemôže rozhodovať ne ultra petitum. 
V tejto súvislosti poukazujeme na § 216 CSP, v ktorého zmysle je súd viazaný žalob
ným návrhom a prekročiť žalobný návrh môže súd len v prípade, ak určitý spôsob 
usporiadania vzťahov medzi stranami vyplýva z osobitného predpisu.

Súhlasíme s právnym názorom, že ak sa žalobca domáha určenia, že vec patrí do 
dedičstva po poručiteľovi ku dňu jeho smrti a súd rozhodne, že vec patrí do dedičstva 
ku dňu vyhlásenia rozhodnutia, súd de facto prekročil žalobný návrh, lebo skúmal 
aj skutočnosti spôsobilé vyvolať zmenu vlastníckeho práva po smrti poručiteľa, 
a teda prisúdil viac, ako sa žalobca domáhal. Uvedený záver potvrdzuje rozhodnutie 
Krajského súdu v Trnave z 1. februára 2017, sp. zn. 11 Co 906/2015: „... nemožno súhla-
siť s názorom žalobcov, že súd prvej inštancie mal možnosť uvedený petit zmeniť vzhľa-
dom na viazanosť žalobným návrhom, keď v danom prípade by nešlo len o nepodstatnú 
zmenu formulácie petitu žalobného návrhu, jeho spresnenie, ale o iný žalobný návrh“.517

Na záver dodávame, že oba prezentované žalobné návrhy sú samostatnými návrh
mi, ktorými sa žalobca domáha odlišného určenia v kontexte časového aspektu veci. 
Ak pripustíme, že žalobný návrh žalobcu o určení, že vec patrí do dedičstva, súd po
sudzuje ku dňu smrti poručiteľa, potom neexistuje dôvod, prečo by uvedené nemohol 
realizovať aj v opačnom garde.

Navyše, v  stave absolútnej nejednotnosti rozhodovacej praxe, ktorá zásadným 
spôsobom narúša právnu istotu v právnych vzťahoch, je potrebné poukázať na obsah 
rozhodnutia Najvyššieho súdu SR z 31. mája 2016, sp. zn. 1 Sžso 80/2014, v ktorého 
zmysle je úlohou súdu rozpoznať cez zákon spravodlivosť, „nemožno preto tolerovať 
formalistický postup, ktorým sa za použitia sofistikovanej argumentácie odôvodňuje 
zrejmá nespravodlivosť. Všeobecný súd nie je absolútne viazaný doslovným znením zá-
kona, ale sa od nej môže a musí odchýliť, pokiaľ to vyžaduje účel zákona, história jeho 
vzniku, systematická súvislosť alebo niektorý z princípov, ktoré majú svoj základ v ústav-
ne konformnom právnom poriadku ako významovom celku; povinnosť súdu nachádzať 
právo neznamená len vyhľadávať priame a výslovné pokyny v zákonnom texte, ale tiež 
povinnosť zisťovať a formulovať, čo je konkrétnym právom i tam kde ide o interpretáciu 
abstraktných noriem a ústavných zásad.”

Na základe uvedeného vyslovujeme názor, že ak sa žalobca rozhodne pre ktorý
koľvek žalobný návrh, do okamihu prijatia zjednocujúceho stanoviska veľkého senátu 

516 FAJNOR, M. Žaloba o určenie, že vec patrí do dedičstva po poručiteľovi z hľadiska predmetu 
konania. In Súkromné právo. 2018, č. 3, s. 116.

517 MASLÁK M. Formulácia petitu žaloby v konaniach o určenie, že vec patrí do dedičstva. In 
Bulletín SAK. 2017, č. 12, s. 30. 
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Najvyššieho súdu SR by v oboch prípadoch mal súd rozhodnúť bez zamietnutia žaloby, 
aby nedošlo k  odmietnutiu spravodlivosti, a  teda porušeniu zásady zákazu denega-
tio iustitiae. Zastávame názor, že v  tejto situácii ide o  neprimerané nároky kladené 
na žalobcu, ak sa ani odborníci nedokážu plne zhodnúť na jednotnom rozhodovaní 
v predmetnej otázke.518

1.5 Tarifná odmena advokáta v spore o určenie, že vec patrí do dedičstva

Advokát poskytuje v  zmysle § 1 ods. 2 zákona č. 586/2003 Z. z. o  advokácii 
v  znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o advokácii”) svoje služby sústavne 
a za odmenu. Odmena môže byť dohodnutá rôznymi spôsobmi, ktoré podrobnejšie 
upravuje vyhláška č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za posky
tovanie právnych služieb (ďalej aj „vyhláška o odmenách a náhradách advokátov”). 
Zmluvná odmena môže byť dohodnutá ako hodinová odmena, paušálna odmena, 
podielová odmena alebo špecifická tarifná odmena. Okrem zmluvnej odmeny upra
vuje vyhláška o odmenách a náhradách advokátov aj klasickú tarifnú odmenu, ktorá 
sa vo všeobecnosti stanovuje podľa tarifnej hodnoty veci alebo druhu veci alebo 
práva a podľa počtu úkonov právnej služby, ktoré advokát vo veci vykonal.Jednotné 
posudzovanie charakteru žaloby o určenie, že vec patrí do dedičstva, má zásadný 
význam v otázke tarifnej odmeny advokáta, ktorá tvorí podklad na výpočet trov 
právneho zastúpenia. Vzhľadom na už analyzovanú rozhodovaciu prax súdov sme 
na účely tohto príspevku dospeli k záveru, že nejde o žalobu o určenie vlastníckeho 
práva.

Predmetnou žalobou sa totiž neurčuje aktuálne vlastnícke právo poručiteľa, pre
tože ten smrťou stratil právnu subjektivitu a neurčuje sa súčasne ani vlastnícke právo 
právnych nástupcov, ktorí sa síce stávajú dedičmi v zmysle § 460 Občianskeho zákon
níka smrťou poručiteľa, avšak jedine notár ako súdny komisár môže v konaní o de
dičstve uznesením s deklaratórnymi účinkami potvrdiť vlastnícke právo konkrétnych 
dedičov k nehnuteľnosti, tvoriace podklad na zápis vlastníckeho práva do katastra ne
hnuteľností záznamom.

Z uvedeného vyplýva, že pri určovaní tarifnej odmeny advokáta nie je možné vy
chádzať z § 10 ods. 2 vyhlášky o odmenách a náhradách advokátov z hodnoty nehnu
teľnosti, ktorá ma patriť do dedičstva. K uvedenej argumentačnej línii sa priklonil aj 
ústavný súd SR, ktorý svoj názor odôvodnil takto: „Výsledok konania, že určitá vec 
patrí do dedičstva, nezakladá priamo vlastnícke právo žalobcu. Rozhodovanie o určení, 
že nehnuteľnosti patria do dedičstva po poručiteľovi, má tak na žalobcu len nepriamy 
materiálny dosah. Vo svojej podstate možno právne účinky takéhoto rozhodnutia v prís-

518 MASLÁK, M. Formulácia petitu žaloby v konaniach o určenie, že vec patrí do dedičstva. 
In Bulletín SAK. 2017, č. 12, s. 30: O tom svedčí aj nález ústavného súdu ČR z 19. apríla 
2012, sp. zn. I. úS 3503/10, podľa ktorého: „Ústavní soud má za to, že pokud účastníci řízení 
respektovali právní názor soudu a přistoupili k podání žaloby určovací, přičemž soud poté, 
co jejich žalobě pravomocně vyhověl, následně pod vlivem pozdější judikatury takto vedenou 
žalobu zamítl, jedná se ze strany soudu o kladení nepřiměřených nároků na účastníky řízení, 
vyžadujících od nich vysokou míru predikce soudní judikatury.“
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lušnom konaní charakterizovať ako vyriešenie predbežnej otázky, ktorá je relevantné pre 
následné dedičské konania.”519

V zmysle uvedeného je pre výpočet trov právneho zastúpenia rozhodné § 11 ods. 1  
písm. a) vyhlášky o odmenách a náhradách advokátov: „základná sadzba tarifnej od-
meny za jeden úkon právnej služby je jedna trinástina výpočtového základu, ak nie je 
možné vyjadriť hodnotu veci alebo práva v peniazoch, alebo ju možno zistiť len s nepo-
mernými ťažkosťami…” Podľa § 1 ods. 3 vyhlášky o odmenách a náhradách advokátov, 
výpočtovým základom pre civilné konanie je priemerná mesačná mzda zamestnanca 
hospodárstva Slovenskej republiky za prvý polrok predchádzajúceho kalendárneho 
roka. Z uvedeného vieme následne vypočítať odmenu advokáta za jeden úkon právnej 
služby. K uvedenému je možné pripočítať klasický režijný paušál podľa ust. § 16 ods. 3 
vyhlášky o odmenách a náhradách advokátov, a to vo výške jednej stotiny výpočtové
ho základu za každý úkon právnej služby.

1.6 Súdny poplatok v spore o určenie, že vec patrí do dedičstva

V nadväznosti na výpočet tarifnej odmeny advokáta nebudeme v konaní o urče
nie, že vec patrí do dedičstva, postupovať podľa prílohy z položky 1 písm. a) zákona 
č. 71/1992 Zb. o  súdnych poplatkoch a  poplatku za výpis z  registra trestov v  znení 
neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o súdnych poplatkoch”), a  teda z ceny (z úh
rady) predmetu konania, ale z položky 1 písm. b) zákona o súdnych poplatkoch. Ak 
nemožno predmet konania oceniť peniazmi, bude výška súdneho poplatku vo výške 
99,50 eura.

Záver

Problematika žalôb o  určenie, že vec patrí do dedičstva po poručiteľovi, vytvá
ra priestor na analýzu celého radu súvisiacich teoretickoprávnych otázok. V kontexte 
predloženého príspevku možno vyvodiť záver, že v predmetnej otázke by mala súd
na prax zaujať jednotné stanovisko, pretože aktuálna situácia pozitívne neprispieva 
k právnej istote účastníkov právnych vzťahov.
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21. Rozhodnutie Najvyššieho súdu SR zo dňa 30. septembra 2009, sp. zn.  

1M Obdo V 2/2007.
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Abstrakt: V rámci konania o dedičstve môže nastať situácia, keď poručiteľ zanechá len 
majetok nepatrnej hodnoty. V záujme zachovania princípu procesnej ekonómie Civil
ný mimosporový poriadok v takomto prípade umožňuje vydať tento majetok osobe, 
ktorá sa postarala o pohreb poručiteľa a zastaviť konanie bez toho, aby došlo k samot
nému prejednaniu dedičstva. Príspevok sa zaoberá otázkou, či v prípade, ak je poru
čiteľom osoba, ktorej manželstvo a bezpodielové spoluvlastníctvo zaniká jeho smrťou, 
je možné takto postupovať bez toho, aby v dedičskom konaní došlo k usporiadaniu 
bezpodielového spoluvlastníctva.
Kľúčové slová: poručiteľ, majetok nepatrnej hodnoty, vysporiadanie bezpodielového 
spoluvlastníctva manželov

Abstract: During the inheritance proceedings, a  situation may arise where the 
deceased leaves only property of a negligible value. If such a case, in order to preserve 
the principle of procedural economics, the Civil NonDispute Code allows to surrender 
this property to the person who arranged for the burial and to stop the proceedings 
without the inheritance hearing taking place. The article deals with the question 
whether, if the deceased is a  person whose marriage and join property of spouses 
extinct by his death, it is possible to do so without the settlement of join property of 
spouses in the inheritance proceedings.
Key words: deceased, property of a negligible value, settlement of the join property of 
spouses

Úvod

V  majetkovej oblasti je jedným z  právnych následkov smrti fyzickej osoby uni
verzálna sukcesia. Hmotnoprávnym predpokladom dedenia je aj existencia majetku 
patriaceho poručiteľovi, teda poručiteľ je v čase svojej smrti subjektom majetkových 
práv a povinností, ktoré smrťou nezanikli a sú spôsobilé byť predmetom dedičstva. Zák
ladným hmotnoprávnym predpisom, ktorý upravuje dedenie, je zákon č. 40/1964 Zb.  
Občiansky zákonník v  znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „Občiansky zákon
ník“), ktorý dedenie upravuje v siedmej časti, v ustanoveniach § 460 až 487. Základ
ným procesnoprávnym predpisom je zákon č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový 

520 Táto práca bola podporená Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe Zmluvy 
č. APVV180417.
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poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „CMP“ alebo „Civilný mimispo
rový poriadok“), ktorý v ustanoveniach § 158 až 219 upravuje konanie o dedičstve.

Právna úprava dedenia predpokladá, že v prípade smrti poručiteľa môže nastať si
tuácia, keď poručiteľ nezanechá žiadny majetok alebo zanechá majetok nepatrnej hod
noty alebo je dedičstvo predĺžené. Občiansky zákonník upravuje len otázku predĺže
ného dedičstva v ustanovení § 471, ktorý normuje: „Ak je dedičstvo predlžené, môžu 
sa dedičia s veriteľmi dohodnúť, že im dedičstvo prenechajú na úhradu dlhov. Súd túto 
dohodu schváli, ak neodporuje zákonu alebo dobrým mravom. Ak nedôjde k  dohode 
medzi dedičmi a veriteľmi, spravuje sa povinnosť dedičov plniť tieto dlhy ustanoveniami 
Civilného mimosporového poriadku o likvidácii dedičstva. Dedičia pritom nezodpoveda-
jú veriteľom, ktorí svoje pohľadávky neoznámili i napriek tomu, že ich na to súd na návrh 
dedičov vyzval, pokiaľ je uspokojením pohľadávok ostatných veriteľov cena nimi nado-
budnutého dedičstva vyčerpaná.“ Ak poručiteľ nezanechá žiadny majetok, súd konanie 
v zmysle ustanovenia § 187 CMP zastaví. Súd môže konanie zastaviť aj v prípade tzv. 
nízkej majetnosti poručiteľa podľa ustanovenia § 188 CMP, ktoré je predmetom našej 
analýzy v ďalších častiach tohto príspevku.

Smrť fyzickej osoby je právnou skutočnosťou, ktorá má za následok aj zmenu sta
tusu fyzickej osoby. Ak osoba uzavrela platné manželstvo, smrťou jedného z manželov 
zaniká manželstvo, a tým aj majetkový režim manželov – bezpodielové spoluvlastníc
tvo manželov (ďalej aj ako „BSM“) za predpokladu, že nezaniklo ešte počas trvania 
manželstva. Po zániku bezpodielového spoluvlastníctva vzniká potreba jeho usporia
dania, a to aj preto, aby bolo možné určiť, čo tvorí dedičskú podstatu. Pozostalý man
žel je spravidla osobou, ktorá sa postarala o pohreb poručiteľa a  je tak účastníkom 
konania o dedičstve. Ak sa však o pohreb poručiteľa postarala iná osoba ako pozostalý 
manžel, vyvstáva otázka, či je možné vydať majetok nepatrnej hodnoty osobe, ktorá 
sa postarala o pohreb poručiteľa bez toho, aby bol pozostalý manžel účastníkom ko
nania a aby došlo k usporiadaniu BSM v konaní o dedičstve. K úvahe nad procesnou 
úpravou nás viedol prípad z praxe, keď notár ako súdny komisár rozhodol, že nepatrný 
majetok poručiteľa sa vydáva bývalej manželke poručiteľa, ktorá sa postarala o pohreb 
poručiteľa, a dedičské konanie zastavil. Manželka nebola účastníčkou konania, BSM 
usporiadané v dedičskom konaní nebolo.

1. Zastavenie konania pre nízku majetnosť poručiteľa

účelom konania o dedičstve je potvrdiť nadobudnutie dedičstva dedičom poruči
teľa v súlade s ustanoveniami hmotného práva, resp. rozhodnúť o majetku poručiteľa 
iným spôsobom podľa príslušných ustanovení Civilného mimosporového poriadku.

V prípade, ak poručiteľ nezanechal žiadny majetok, súd v zmysle ustanovenia § 187 
CMP konanie zastaví. Z dikcie uvedeného ustanovenia je zrejmé, že ide o obligatórny 
postup súdu, súd nemá inú možnosť, ako konanie zastaviť.

Osobitný postup predpokladá CMP v prípadoch tzv. nízkej majetnosti poručite
ľa. Pod tento pojem subsumujeme situácie, ktoré predvída hypotéza právnej normy 
v ustanovení § 188 CMP: „Ak poručiteľ zanechal majetok nepatrnej hodnoty alebo ak 
majetok poručiteľa nedosahuje výšku primeraných nákladov spojených s pohrebom poru-
čiteľa, môže ho súd vydať tomu, kto sa postaral o pohreb, a konanie o dedičstve zastaviť. 
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Ak ten, kto sa postaral o pohreb poručiteľa, s prevzatím majetku nesúhlasí alebo ak je 
sporné, kto sa postaral o pohreb, súd majetok prejedná ako dedičstvo.“ Osoba, ktorá sa 
postarala o pohreb poručiteľa, má postavenie účastníka konania o dedičstve v zmysle 
ustanovenia § 167 CMP521. 

Uvedená právna norma umožňuje súdu fakultatívne zastaviť konanie o dedičstve 
v dvoch prípadoch:

a) ak poručiteľ zanechal majetok nepatrnej hodnoty alebo
b) ak majetok poručiteľa nedosahuje výšku primeraných nákladov spojených 

s pohrebom poručiteľa.522

Podmienky na fakultatívne zastavenie konania sú dané alternatívne, nie kumula
tívne.

Pojem majetok nepatrnej hodnoty nie je číselne vyjadrený ani v právnej norme, 
ani v súdnej praxi. Právna veda i súdna prax je v otázke definovania pojmu majetok 
nepatrnej hodnoty pomerne stručná. V komentári k CMP je tento pojem definova
ný takto: „pojem ,majetok nepatrnej hodnoty‘ je flexibilný. Jeho výklad závisí od miesta 
a času poručiteľovej smrti. V zásade nie je možné objektívne stanoviť presnú hraničnú 
hodnotu. Väčšinou ide o  majetok, ktorý je ťažko speňažiteľný, teda ktorého hodnotu, 
hoci nepatrnú, je zložité presne vyčísliť. Majetkom nepatrnej hodnoty sú najmä veci 
bežnej osobnej potreby poručiteľa, šatstvo, starší ťažko speňažiteľný nábytok a podob-
ne.“523 V právnej spisbe nachádzame aj takúto definíciu: „Otázku nepatrnosti hodno-
ty majetku posudzuje notár ako súdny komisár, pričom berie do úvahy vždy konkrétne 
okolnosti, čas úmrtia poručiteľa, ako aj postoj dedičov k danému majetku. Z pohľadu 
hodnoty vyjadrenej finančne môže ísť síce o nepatrný majetok, avšak pre dedičov môže 
mať hodnotu iného charakteru, napr. spomienkovú, pamiatkovú a pod.“524 Mestský súd 
v Prahe ďalej vyvodil, že „nepatrnosť majetku nemožno posudzovať výhradne z hľadiska 
jeho finančného vyjadrenia ku dňu úmrtia poručiteľa. Existuje totiž majetok, ktorého 
finančná hodnota nemusí byť ku dňu úmrtia vysoká, ale s nadobudnutím ktorého sú pre 
nadobúdateľov veľmi významné právne dôsledky.“525 Za takýto typ majetku je potom 
nutné považovať aj podiel v bytovom družstve, pretože sú s týmto majetkom spojené 
zásadné dôsledky spočívajúce napr. v možnosti získať členstvo v družstve, kúpiť byt 
do osobného vlastníctva, alebo dokonca nadobudnúť práva na užívanie bytu priamo 
521 Ak má byť konanie zastavené preto, že poručiteľ zanechal majetok nepatrnej hodnoty, 

je účastníkom aj ten, kto sa postaral o  poručiteľov pohreb. Na rozdiel od predchádzajúcej 
právnej úpravy, v prípade, ak má byť konanie zastavené preto, že poručiteľ zanechal majetok 
nepatrnej hodnoty, účastníkom konania nie je len táto osoba, ale aj osoby, o ktorých tak 
ustanoví zákon (porovnaj ustanovenie § 175b druhej vety OSP: V konaní podľa § 175h ods. 
2 je účastníkom konania iba ten, kto sa postaral o pohreb.)

522 Na účely tohto príspevku obe uvedené situácie subsumujeme pod situáciu, že poručiteľ 
zanechal nepatrný majetok, resp. ak uvádzame, že poručiteľ zanechal majetok nepatrnej 
hodnoty, ide o jednu zo situácií uvedených v ustanovení § 188 CMP.

523 TOMAŠOVIČ, M. In SMYČKOVÁ, R. a  kol. Civilný mimosporový poriadok. Bratislava :  
C. H. Beck, 2017, s. 658.

524 GRÓFIKOVÁ, Z. In ŠTEVČEK, M., FICOVÁ, S. a kol. Občiansky súdny poriadok. I. diel.  
2. vyd. Praha : C. H. Beck, 2012.

525 Uznesenie Mestského súdu v Prahe z 28. februára 1995, č.k. 24 Co 16/9522.
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v dôsledku nadobudnutia členského podielu.526 Demonštratívne možno uviesť, že súd, 
ktorý prejednáva dedičstvo, považuje za majetok nepatrnej hodnoty napríklad finanč
né prostriedky vo výške 1  259, €527 alebo spoluvlastnícky podiel na nehnuteľnosti 
vo všeobecnej hodnote 2 153, €.528 V súdnych rozhodnutiach sa stretneme aj s nega
tívnym vymedzením pojmu majetok nepatrnej hodnoty. Krajský súd Košice uvádza, 
že hodnota jednej polovice rodinného domu nie je majetkom nepatrnej hodnoty529.

Druhým prípadom, keď môže súd zastaviť konanie o dedičstve, je situácia, ak ma-
jetok poručiteľa nedosahuje výšku primeraných nákladov spojených s pohrebom 
poručiteľa. Pri definovaní pojmu primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa 
možno vychádzať z ustanovení Občianskeho zákonníka, ktorý tento pojem používa. 
Používa ho tak v súvislosti s dedením vo svojej siedmej časti, konkrétne v ustanovení 
§ 479 ods. 1: Dedič zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva za primerané 
náklady spojené s pohrebom poručiteľa a za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli po-
ručiteľovou smrťou., ako aj v súvislosti s rozsahom náhrady škody, ktorá je upravená 
v šiestej časti Občianskeho zákonníka, ktorá bližšie definuje tento pojem. Ustanovenie 
§ 449 ods. 2 normuje: Pri usmrtení sa uhradzujú aj primerané náklady spojené s pohre-
bom, pokiaľ neboli uhradené pohrebným poskytnutým podľa predpisov o nemocenskom 
poistení. V  prípade usmrtenia fyzickej osoby tak vzniká osobitný nárok na úhradu 
primeraných nákladov spojených s pohrebom tej osobe, ktorá ich vynaložila, ak neboli 
uhradené pohrebným, ktoré upravuje zákon č. 461/2003 Z. z. o  sociálnom poistení 
v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „zákon o sociálnom poistení“), na ktorý od
kazuje nielen Občiansky zákonník, ale aj nariadenie vlády SR č. 87/1995 Z. z., ktorým 
sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka v znení neskorších pred
pisov v § 2. Zákon o sociálnom poistení v ustanovení § 101 demonštratívne vymenúva, 
čo sa považuje za náklady spojené s pohrebom530, a maximálnu výšku sumy náhrady 
nákladov spojených s pohrebom, ktorá je v roku 2022 na úrovni 2 983,50 €. V súlade 
s uvedeným ustanovením sa neuhrádzajú všetky náklady na pohreb, ale ich výška je li
mitovaná kritériom primeranosti, ktorú posúdi v konkrétnom prípade súd. Otázku, čo 
možno považovať za primerané náklady, zodpovedala súdna prax takto: „Primeranosť 
vynaložených nákladov pohrebu, medzi ktoré okrem nákladov účtovaných pohrebným 
ústavom, náhrobných poplatkov, cestovných výdavkov a nákladov na smútočné ošatenie 
526 Volný, K. Podíl zůstavitele ve společnosti s ručením omezeným a zastavení řízení o pozůsta

losti. Ad Notam. Dostupné na: <https://www.nkcr.cz/casopisadnotam/detail/39_790po
dilzustavitelevespolecnostisrucenimomezenymazastavenirizeniopozustalosti.>

527 Uznesenie Najvyššieho súdu SR z 30. apríla 2020, spis. zn. 2Obo/1/2019.
528 Uznesenie ústavného súdu SR z 11. februára 2020, č. k. I. úS 79/202013.
529 Rozsudok Krajského súdu Košice z 05. augusta 2020, spis. zn. 4CoKR/10/2020.
530 Ustanovenie § 101 ods. 2 zákona o sociálnom poistení: Za náklady spojené s pohrebom sa 

podľa tohto zákona považujú najmä:
a) náklady účtované pohrebnou službou, ktorá poskytla služby spojené so zabezpečením 

pohrebu,
b) náklady na spopolnenie, ak nie sú súčasťou nákladov účtovaných pohrebnou službou,
c) cintorínske poplatky,
d) náklady na zriadenie pomníka alebo náhrobnej tabule,
e) náklady na úpravu hrobu.
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patria tiež náklady na zriadenie pomníka alebo dosky a náklady na úpravu hrobu, je 
síce potrebné posúdiť v každom jednotlivom prípade osobitne podľa konkrétnych okol-
ností, avšak tým, že právnym predpisom je pri niektorých z vyššie uvedených nákladov 
stanovená maximálna výška náhrady, je takto obmedzená aj výška náhrady, do ktorej 
možno poskytnúť náhradu za tieto náklady.“531 Maximálna výška náhrady je stanovená 
napríklad na zriadenie dosky alebo pomníka na sumu 663,88 €532 alebo na smútočné 
ošatenie najviac v sume 99,60 € pre každú fyzickú osobu, ktorá s poručiteľom žila ku 
dňu jeho smrti v domácnosti a každé nezaopatrené dieťa poručiteľa533. V prípadoch, 
ak súd dospeje k záveru, že majetok poručiteľa je nižší, ako sú primerané náklady spo
jené s jeho pohrebom, ktoré musia byť nejakým spôsobom vyčíslené, aby súd mohol 
k takémuto záveru prísť, súd má opäť možnosť rozhodnúť o zastavení konania s tým, že 
osoba, ktorá sa postarala o poručiteľov pohreb, nadobudne tento majetok.

Podmienkou na vydanie rozhodnutia o zastavení konania v oboch uvedených prí
padoch je však súhlas osoby, ktorá sa postarala o poručiteľov pohreb, s vydaním 
tohto majetku. V  takomto prípade nedochádza k prejednaniu dedičstva, ale k  jeho 
vydaniu osobe, ktorá sa postarala o poručiteľov pohreb. Táto osoba má právo zvoliť 
si, či bude s vydaním majetku súhlasiť, pričom sa musí vydať celý majetok poručiteľa, 
nielen jeho časť, alebo súhlasiť nebude a súd nepatrný majetok prejedná ako dedičstvo. 
Osobu, ktorá sa postarala o poručiteľov pohreb, nemožno totiž nútiť k prevzatiu ne
patrného majetku poručiteľa. Táto osoba by tak nadobudla vlastnícke právo k majet
ku poručiteľa, o ktorý nemusí mať záujem a neprimerane ju zaťažiť, pretože v zmysle 
článku 20 ods. 3 ústavy SR vlastníctvo zaväzuje, a teda z takého majetku by tej osobe 
plynuli nielen práva, ale aj povinnosti.

Ak osoba, ktorá sa postarala o  pohreb poručiteľa, nesúhlasí s  vydaním majetku 
nepatrnej hodnoty, vzniká nám otázka, či si následne môže primerané náklady spo
jené s pohrebom poručiteľa uplatniť v dedičskom konaní v  súlade s ustanovením § 
470 ods. 1 Občianskeho zákonníka, v ktorého zmysle dedič zodpovedá do výšky ceny 
nadobudnutého dedičstva za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a za 
poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou. Z  uvedeného možno 
vyvodiť, že osoba, ktorá sa postarala o pohreb poručiteľa, si následne môže a nemusí 
v dedičskom konaní uplatniť svoju pohľadávku z titulu obstarania pohrebu poručiteľa 
voči dedičskej podstate. Na druhej strane sa v súdnej praxi možno stretnúť aj s odliš
ným názorom. Krajský súd v Prahe k uvedenej otázke uvádza: „Vydaním poručiteľovho 
majetku bez hodnoty alebo majetku len nepatrnej hodnoty sa sleduje, aby obstarávateľ 
pohrebu dostal aspoň čiastočnú kompenzáciu za to, že bol ochotný (v prípade obce povin-
ný) ,zo svojho‘ uhradiť náklady poručiteľovho pohrebu. Ak obstarávateľ pohrebu odmietol 
prevziať takýto poručiteľov majetok, dal tým nepochybne najavo svoj nezáujem o túto, 
čo len čiastočnú kompenzáciu. Podľa názoru odvolacieho súdu je neprípustné (v rozpore 
s dobrými mravmi) a zneužitím práva, aby obstarávateľ pohrebu, ktorý odmietol prevziať 
poručiteľov majetok bez hodnoty alebo jeho majetok len nepatrnej hodnoty, potom po-

531 Rozsudok Najvyššieho súdu ČR z 23. mája 2007, spis. zn. 25 Cdo 2088/2005.
532 Ustanovenie § 2 ods. 2 nariadenia vlády SR č. 87/1995 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré 

ustanovenia Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
533 Ustanovenie § 101 ods. 4 zákona o sociálnom poistení.
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žadoval (mohol požadovať) zaplatenie svojej pohľadávky (aj keď len sčasti) v peniazoch 
z pozostalosti alebo po skončení konania od dedičov (štátu).“534 Možno predpokladať, 
že účelom takéhoto konania osoby, ktorá sa postarala o pohreb poručiteľa, je získanie 
finančnej kompenzácie, a nie samotného majetku nepatrnej hodnoty. V prípade de
denia alebo odúmrti majetok z dedičstva splýva s ostatným majetkom dediča a veriteľ 
sa tak môže uspokojiť z akéhokoľvek majetku dediča, nielen z toho, čo nadobudol de
dením po poručiteľovi. Osoba, ktorá sa postarala o pohreb poručiteľa, tak môže zís
kať kompenzáciu za vynaložené náklady s podstatne nižšou námahou, ako by to bolo 
v prípade, ak by sám mal speňažiť nepatrný majetok poručiteľa, ktorý môže pozostávať 
z vecí, ktoré sú napríklad ťažko speňažiteľné. Avšak je otázne, či takéto konanie možno 
považovať za zneužívanie subjektívneho práva alebo za konanie v rozpore s dobrými 
mravmi. Zastávame názor, že osoba, ktorá sa postarala o poručiteľov pohreb, nie vždy 
konala s  úmyslom zneužiť právo, a  preto by jej ochrana poskytovaná ustanovením  
§ 470 ods. 1 Občianskeho zákonníka nemala byť odopretá.

2. Právne následky nadobudnutia majetku nepatrnej hodnoty  
v konaní o dedičstve

Ak osoba, ktorá sa postarala o poručiteľov pohreb, súhlasí s vydaním majetku ne
patrnej hodnoty, súd konanie zastaví. Táto osoba sa stáva vlastníkom celej dedičskej 
podstaty, avšak nie z titulu dedenia. Ako uvádza Najvyšší súd SR: „vlastníctvo k veciam 
tvoriacim nepatrný majetok poručiteľa nenadobúda obstarávateľ pohrebu dedením, 
ale ich vydaním, pričom k ich vydaniu dochádza na základe rozhodnutia súdu, ktorým 
sa súčasne konanie o dedičstve zastavuje. Z toho vyplýva, že sa jedná o nadobudnutie 
vlastníctva k  veciam, resp. majetku, nepatrnej hodnoty rozhodnutím štátneho orgánu 
podľa ust. § 132 Občianskeho zákonníka.“535 To, že nejde o nadobudnutie majetku z ti
tulu dedenia, má právne následky aj v ďalších rovinách. ústavný súd SR k právnym 
následkom dodáva: „Započítanie toho, čo dedič zo zákona nadobudol od poručiteľa za 
jeho života, pokiaľ nejde o obvyklé darovanie, na jeho dedičský podiel, je možné len vtedy, 
ak súd v konaní o dedičstve uznesením potvrdzuje nadobudnutie dedičstva podľa dedič-
ských podielov (§ 484 Občianskeho zákonníka). V prípade, že súd v konaní o dedičstve 
neprikročil k potvrdeniu nadobudnutia dedičstva dedičom, pretože konanie o dedičstve 
bolo zastavené podľa § 175h OSP536, nezisťuje sa dedičské právo, nestanovujú sa dedič-

534 Dostupné na: <https://www.nkcr.cz/casopisadnotam/detail/39_819judikatura>.
535 Uznesenie Najvyššieho súdu SR z 30. apríla 2020, spis. zn. 2XOboE/2/2019.
536 Ustanovenie § 175h OSP znie: 

1) Ak poručiteľ nezanechal majetok, súd konanie zastaví.
2) Ak poručiteľ zanechal majetok nepatrnej hodnoty, môže ho súd vydať tomu, kto sa 

postaral o pohreb, a konanie zastaví.
3) Proti uzneseniu podľa odsekov 1 a 2 sa nemožno odvolať.

 Na porovnanie uvádzame znenie § 188 CMP:
1) Ak poručiteľ zanechal majetok nepatrnej hodnoty alebo ak majetok poručiteľa 

nedosahuje výšku primeraných nákladov spojených s pohrebom poručiteľa, môže ho 
súd vydať tomu, kto sa postaral o pohreb, a konanie o dedičstve zastaviť.
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ské podiely a započítanie na dedičské podiely je za tejto situácie pojmovo vylúčené.“537 
Z uvedeného taktiež vyplýva, že v prípade prenechania majetku nepatrnej hodnoty ne
prichádza do úvahy zodpovednosť dedičov za primerané náklady spojené s pohrebom 
poručiteľa a za poručiteľove dlhy v zmysle ustanovenia § 470 Občianskeho zákonníka. 
Taktiež platí, že „ak bolo konanie o dedičstve zastavené a majetok nepatrnej hodnoty 
bol vydaný v  celosti osobe, ktorá sa postarala o pohreb poručiteľa, v  takomto prípade 
poručiteľ nemá majetkových právnych nástupcov.“538 Právnym následkom neexistencie 
právnej sukcesie je aj to, že v už začatých súdnych alebo exekučných konaniach nepri
chádza do úvahy procesné nástupníctvo podľa § 63 ods. 2 a 3 CSP, teda súd ďalej nemá 
s kým v konaní pokračovať. Táto skutočnosť je neodstrániteľnou vadou konania, na 
ktorú musí súd prihliadať kedykoľvek v priebehu konania. Súd v takýchto prípadoch 
príslušné konanie zastaví.

Z citovaného rozhodnutia ústavného súdu SR tiež vyplýva, že súd v prípade, ak 
vydáva majetok nepatrnej hodnoty osobe, ktorá sa postarala o poručiteľov pohreb, súd 
nezisťuje ani dedičské právo, pretože k samotnému dedeniu nedochádza. Vyplýva to aj 
zo súčasnej právnej úpravy, keďže ustanovenie § 189 ods. 1 CMP uvádza, že „... ak ko-
nanie nebolo zastavené, upovedomí súd tých, o ktorých sa možno dôvodne domnievať, že 
sú dedičmi, o ich dedičskom práve...“ Súd teda upovedomuje dedičov o ich dedičskom 
práve až vtedy, keď nie sú dané dôvody na zastavenie konania. Súd konanie o dedič
stve zastaví z už uvedených dôvodov, teda pre nemajetnosť poručiteľa – ak poručiteľ 
zanechal majetok nepatrnej hodnoty alebo ak majetok poručiteľa nedosahuje výšku 
primeraných nákladov spojených s pohrebom poručiteľa.

S takýmto záverom možno súhlasiť, avšak na to, aby súd zistil, že poručiteľ vlastnil 
len majetok nepatrnej hodnoty, musí najskôr vykonať zisťovanie tohto majetku, a to 
v rámci predbežného vyšetrenia podľa ustanovenia § 175 CMP: V predbežnom vyšet-
rení vykoná súd všetky potrebné úkony na zistenie dedičov, poručiteľovho majetku a jeho 
dlhov, prípadne zisťuje, či treba urobiť aj neodkladné úkony. účelom predbežného vy
šetrenia je zisťovanie všetkých informácií potrebných na to, aby súd mohol určiť ďalší 
postup v konaní.

3. Zisťovanie majetku poručiteľa a bezpodielové spoluvlastníctvo manželov

V súvislosti so zvolenou témou nášho príspevku sa zameriame na zisťovanie majet
ku poručiteľa, keďže nevyhnutným predpokladom na zastavenie konania je existencia 
len nepatrného majetku poručiteľa. Súd majetok poručiteľa zisťuje jednak z verejne 
dostupných registrov, ako sú kataster nehnuteľností alebo obchodný register alebo 
dožiadaním na príslušné inštitúcie, napríklad banky či Centrálny depozitár cenných 
papierov SR. V rámci predbežného šetrenia súd spravidla vypočuje osobu, ktorá sa 

2) Ak ten, kto sa postaral o pohreb poručiteľa, s prevzatím majetku nesúhlasí alebo ak je 
sporné, kto sa postaral o pohreb, súd majetok prejedná ako dedičstvo.

3) Uznesenie podľa odseku 1 sa doručuje účastníkom, ktorí sú známi a ktorých pobyt je 
známy, a tomu, kto sa postaral o pohreb poručiteľa.

537 Uznesenie ústavného súdu SR z 15. októbra 2013, č. k. II. úS 525/201329.
538 Uznesenie Krajského súdu v Bratislave zo 7. júna 2010, sp. zn. 4 Obo74/2010.
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postarala o poručiteľov pohreb, aby mu poskytla jej známe informácie o osobných, 
rodinných a majetkových pomeroch poručiteľa. Nie je vylúčené, že táto osoba infor
muje súd o tom, že týmito informáciami nedisponuje, a navrhne vypočutie inej osoby. 
Keďže konanie o dedičstve je mimosporovým konaním, súd by mal v tomto konaní 
zisťovať skutočný stav veci v súlade s ustanovením článku 6 CMP a § 35 CMP.

Ak poručiteľ uzatvoril manželstvo, musí súd podľa nášho názoru zisťovať, či po
ručiteľ mal alebo nemal majetok v BSM, pretože smrťou poručiteľa BSM zaniká, ak 
nezaniklo rozhodnutím súdu už za života poručiteľa v  zmysle ustanovenia § 148  
ods. 2 a  § 148a ods. 2 Občianskeho zákonníka. Ak BSM zaniká smrťou poručiteľa 
alebo vyhlásením za mŕtveho, usporiada sa bezpodielové spoluvlastníctvo manželov 
v konaní o dedičstve po poručiteľovi v súlade s ustanovením § 195 ods. 1 CMP. Ak za
niklo bezpodielové spoluvlastníctvo manželov za života poručiteľa, usporiada sa podľa 
§ 195 CMP, ak toto spoluvlastníctvo nebolo ku dňu smrti poručiteľa usporiadané a ak 
sa o jeho usporiadaní nezačalo za života poručiteľa konanie na súde na základe žaloby 
(§ 196 CMP). Ak je naplnená hypotéza právnej normy ustanovenia § 195 a § 196, tak 
vysporiadanie BSM je obligatórnou súčasťou konania o dedičstve.

Ak sa o pohreb poručiteľa postarala iná osoba, ako je pozostalý manžel, súd pred
bežným vyšetrením a  vypočutím tejto osoby môže, ale nemusí zistiť skutočný stav 
týkajúci sa majetku v BSM a, podľa nášho názoru, nemusí spoľahlivo prísť k záveru, že 
poručiteľ vlastnil len majetok nepatrnej hodnoty. Súd síce urobí predbežné šetrenie, 
avšak týmto nemusí zistiť existenciu hnuteľného majetku, ktorý nie je nikde evidovaný, 
napr. zbierka obrazov či iných hnuteľných vecí alebo finančných prostriedkov, ktoré 
nie sú uložené v  peňažných ústavoch, ktoré môžu ovplyvniť hodnotu poručiteľovej 
pozostalosti. Ako sme už uviedli, konanie o  dedičstve je konaním mimosporovým, 
uplatní sa tu vyšetrovací princíp a súd je povinný zistiť skutočný stav veci, a to aj vo 
vzťahu k prípadnej existencii majetku v BSM.

Za účelom zistenia stavu BSM by mal súd v rámci predbežného šetrenia vypočuť 
vždy aj manžela poručiteľa, aj keď ten nie je osobou, ktorá sa postarala o poručiteľov 
pohreb. Manžel je totiž osobou, ktorá by mala disponovať relevantnými informáciami 
o prípadnom majetku v BSM.

Ak je pozostalý manžel osobou, ktorá sa postarala o pohreb poručiteľa, súd spra
vidla už v  rámci predbežného vyšetrenia vypočuje pozostalého manžela a  získa in
formácie o  hodnote majetku poručiteľa a  o  hodnote majetku v  BSM. Ak súd zistí, 
že pozostalý manžel a poručiteľ nemali majetok v BSM, môže spoľahlivo vyhodnotiť, 
že poručiteľ zanechal len majetok nepatrnej hodnoty. V takom prípade bez ďalšieho 
prichádza do úvahy postup podľa ustanovenia § 188 ods. 1 CMP, súd tento majetok 
môže vydať pozostalému manželovi a konanie zastaviť, ak s vydaním majetku pozos
talý manžel súhlasí.

Ak však súd v konaní zistí, že poručiteľ a pozostalý manžel majú majetok v BSM, 
môže si urobiť záver o hodnote majetku vo vlastníctve poručiteľa bez toho, aby došlo 
v dedičskom konaní k vyporiadaniu BSM? Domnievame sa, že takýto postup nie je 
možný, pretože vysporiadanie BSM je conditio sine qua non na zistenie hodnoty ma
jetku vo vlastníctve poručiteľa. Ak súd neusporiada BSM, akým spôsobom dospeje 
k  záveru, čo z  majetku v  BSM pripadne poručiteľovi a  čo pozostalému manželovi? 
Domnievame sa preto, že v prípade, ak súd zistí, že poručiteľ vlastnil majetok v BSM, 
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je povinný ho najprv usporiadať a až potom môže rozhodnúť o vydaní majetku poru
čiteľa osobe, ktorá sa postarala o pohreb poručiteľa.

Tu sa však dostávame do akéhosi vnútorného sporu s ustanovením § 189 ods. 1 
CMP, ktorý hneď v  úvode normuje: Ak konanie nebolo zastavené, upovedomí súd 
tých, o ktorých sa možno dôvodne domnievať, že sú dedičmi, o ich dedičskom práve a o 
možnosti dedičstvo odmietnuť... Zo zásady oficiality dedičského konania vyplýva, že je 
povinnosťou súdneho komisára zisťovať okruh dedičov po poručiteľovi, a tak prispieť 
k  úprave právnych vzťahov medzi subjektmi občianskoprávnych vzťahov v  prípade 
smrti poručiteľa.539

Prečo k sporu? Uvedené ustanovenie totiž predpokladá, že k upovedomeniu o de
dičskom práve súd pristúpi až vtedy, ak dedičské konanie nezastaví z dôvodov uvede
ných v § 187 a § 188 CMP, teda pre nemajetnosť alebo nízku majetnosť poručiteľa. Na 
druhej strane, ustanovenie § 195 ods. 2 OZ takto upravuje spôsob usporiadania BSM: 
Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov sa môže vyporiadať dohodou medzi pozosta-
lým manželom a dedičmi, uzavretou písomne alebo ústne do zápisnice, ktorá podlieha 
schváleniu súdom. Ak nedôjde k dohode, rozhodne o vyporiadaní súd. Toto ustanovenie 
teda prezumuje, že k usporiadaniu dochádza až po upovedomení o dedičskom práve, 
pretože zákon preferuje vysporiadanie dohodou pred usporiadaním autoritatívnym 
rozhodnutím súdom. Dohodu o usporiadaní uzatvárajú pozostalý manžel na jednej 
strane a  dedičia poručiteľa na druhej strane. Až keď tieto subjekty neuzatvoria do
hodu, subsidiárne nastupuje vysporiadanie súdnym rozhodnutím. K upovedomeniu 
však môže prísť až potom, ako súd dospeje k záveru, nie sú dané dôvody na zastavenie 
konania. A k takémuto záveru, podľa nášho názoru, nemôže súd dospieť bez toho, aby 
usporiadal bezpodielové spoluvlastníctvo poručiteľa a pozostalého manžela.

Na tomto mieste považujeme za potrebné uviesť, že vysporiadanie BSM nie je po
trebné, ak poručiteľ a pozostalý manžel nemajú v BSM žiadny majetok. V  takomto 
prípade by stačilo, aby súd v rámci predbežného vyšetrenia predvolal nielen osobu, 
ktorá sa postarala o pohreb poručiteľa, ale aj manžela poručiteľa. Ak predbežným vy
šetrením zistí, že v BSM nie je žiadny majetok, teda buď je tu len majetok vo výlučnom 
vlastníctve poručiteľa, alebo v podielovom spoluvlastníctve, alebo poručiteľ nevlastní 
žiadny majetok, nie je čo usporiadavať, preto je možné vydať majetok nepatrnej hod
noty osobe, ktorá sa postarala o pohreb poručiteľa. Ak tu však majetok v BSM je, je 
nevyhnutné upovedomiť dedičov o dedičskom práve, lebo ustanovenie § 195 ods. 1 
obsahuje imperatív usporiadania BSM v dedičskom konaní. Vysporiadanie BSM nie je 
potrebné, ak je pozostalý manžel jediným dedičom.

Tým, že príde k usporiadaniu BSM v dedičskom konaní, je chránený aj pozostalý 
manžel, a to pred prípadnými veriteľmi poručiteľa, pretože v zmysle ustanovenia § 147 
ods. 1 OZ „pohľadávka veriteľa len jedného z manželov, ktorá vznikla za trvania man-
želstva, môže byť pri výkone rozhodnutia uspokojená i z majetku patriaceho do bezpo-
dielového spoluvlastníctva manželov“. Ak k usporiadaniu nepríde, tak veriteľ sa môže 

539 RAKOVÁ, K. Spôsoby uplatnenia dedičského práva prostredníctvom žaloby. In Žalobné 
právo : zborník z medzinárodného vedeckého kongresu. 1. vyd. Typi Universitatis Tyrnavien
sis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a Vedy, vydavateľstva Slovenskej aka
démie vied, 2020, s. 107.
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uspokojiť aj z celého majetku poručiteľa patriaceho do BSM. Áno, v takomto prípade 
by sa do masy BSM pri usporiadaní, muselo nahradiť to, čo sa zo spoločného majetku 
vynaložilo na majetok len jedného z manželov v zmysle zásad pre vysporiadanie BSM 
uvedených v ustanovení § 150 OZ. Avšak môže nastať situácia, že nebude k dispozícii 
majetok poručiteľa, ktorý by bolo možné vložiť, resp. započítať do masy BSM. Pozosta
lý manžel by bol v takomto prípade ukrátený na svojich právach.

Ochrana pozostalého manžela spočíva aj v tom, že ak do troch rokov od zániku 
BSM nedošlo k jeho usporiadaniu dohodou alebo ak BSM nebolo na návrh podaný 
do troch rokov od jeho zániku usporiadané rozhodnutím súdu, nastupuje zákonná 
domnienka usporiadania podľa ustanovenia § 149 ods. 4 OZ. To však nemusí byť 
v záujme pozostalého manžela, ak sú dané dôvody na disparitu podielov práve v jeho 
prospech.

Z uvedených dôvodov vyjadrujeme názor, že ak sú dané zákonné predpoklady na 
vysporiadanie BSM v  rámci dedičského konania, je nevyhnutné toto vysporiadanie 
vykonať a až následne urobiť záver o tom, či poručiteľ zanechal nepatrný majetok. Až 
následne by mal súd pristúpiť k tomu, že vydá rozhodnutie o vydaní majetku nepatrnej 
hodnoty tomu, kto sa postaral o poručiteľov pohreb, a zastaví konanie.

4. Zastavenie konania o dedičstve z dôvodu nízkej majetnosti poručiteľa  
bez vyporiadania BSM

Na tomto mieste vzniká otázka, čo v prípade, ak súd vydá rozhodnutie o zastavení 
konania v zmysle ustanovenia § 188 ods.1 CMP bez toho, aby sa zaoberal otázkou exis
tencie majetku v BSM. Ak je masa BSM prázdna alebo ak je pozostalý manžel jediným 
dedičom, tak rozhodnutie o  zastavení konania je vecne správne. Ak však poručiteľ 
a pozostalý manžel majú v BSM majetok, ktorý je potrebné usporiadať, aké možnosti 
má pozostalý manžel vo vzťahu k potrebe usporiadania tohto majetku?

Do momentu, kým nenastúpi zákonná domnienka usporiadania, je BSM možné 
usporiadať dohodou alebo rozhodnutím súdu v zmysle ustanovenia § 149 ods. 2 a 3 OZ.  
Je však možné, aby takúto dohodu mimo dedičského konania uzavrel pozostalý man
žel s dedičmi poručiteľa za použitia analógie, a  teda s odkazom § 195 ods. 2 CMP? 
Podľa nášho názoru takýto postup nie je možný. Ustanovenie § 195 CMP predsta
vuje v tomto prípade lex specialis k ustanoveniu § 149 Občianskeho zákonníka, teda 
umožňuje osobitným spôsobom vykonať usporiadenie BSM v konaní o dedičstve, ke
ďže bez toho by nebolo možné dedičstvo prejednať. Z ustanovenia § 195 CMP plynie 
tiež záver, že dohoda musí byť uzavretá v rámci konania o dedičstve, pretože podlieha 
schváleniu dedičským súdom. Ide o osobitnú formu právneho úkonu. Z uvedených 
dôvodov tiež nie je možné, aby pozostalý manžel alebo dedičia poručiteľa podali žalo
bu na vysporiadanie BSM.

Ak v rámci konania o dedičstve k usporiadaniu BSM nedôjde, pozostalý manžel 
môže podať návrh na začatie dodatočného konania o dedičstve v zmysle ustanovenia 
§ 211 CMP: „Ak sa objaví po právoplatnosti uznesenia, ktorým sa konanie o dedičstve 
skončilo, ďalší poručiteľov majetok, prípadne aj dlh, súd na návrh vykoná o tomto ma-
jetku dodatočné konanie o dedičstve. Ak sa objaví iba dlh poručiteľa, dodatočné konanie 
o dedičstve sa nevykoná.“ To platí aj v prípade, ak došlo k usporiadniu BSM zákonnou 
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domnienkou v zmysle ustanovenia § 149 ods. 4 Občianskeho zákonníka540, avšak s tým 
rozdielom, že predmetom dedičského konania bude len majetok, ktorý usporiadaním 
na základe zákonnej domnienky zostal v  majetku poručiteľa. Až do právoplatného 
skončenia konania o dedičstve však táto zákonná lehota neplynie.

Záver

Princíp procesnej ekonómie, ktorý sa uplatňuje tak v sporových, ako aj v mimo
sporových konaniach, sa v dedičskom konaní prejavuje aj tým, že v prípadoch nema
jetnosti alebo nízkej majetnosti poručiteľa súd konanie zastaví alebo konanie zastaviť 
môže. Súd ani prípadní účastníci konania nebudú zaťažovaní vedením konania, ktoré 
by viedlo k vzniku nákladov v konaní, ale v zákonom stanovených prípadoch nedôjde 
k prejednaniu dedičstva, lež súd môže majetok nepatrnej hodnoty vydať osobe, ktorá 
sa postarala o pohreb, ak táto osoba s vydaním majetku poručiteľa súhlasí.

V úvode sme načrtli prípad z praxe, keď súd napriek tomu, že smrťou poručiteľa 
došlo k  zániku manželstva aj bezpodielového spoluvlastníctva, konanie o  dedičstve 
zastavil a vydal nepatrný majetok poručiteľa osobe, ktorá sa postarala o poručiteľov 
pohreb. Na základe argumentov, ktoré sme uviedli v príspevku, zastávame názor, že 
v  prípade, ak smrťou poručiteľa zaniká manželstvo, aj BSM, nie je možné urobiť si 
záver o tom, že poručiteľ zanechal len majetok nepatrnej hodnoty bez toho, aby zisťo
val, či mal poručiteľ majetok v BSM, a ak áno, bez toho, aby rozhodnutiu o zastavení 
konania predchádzalo jeho vysporiadanie. Vychádzame z ustanovenia § 195 Civilného 
mimosporového poriadku, ktoré obsahuje príkaz na vysporiadanie bezpodielového 
spoluvlastníctva manželov. Samozrejme, tento príkaz nebude možné realizovať, ak 
poručiteľ nevlastnil majetok v BSM alebo ak je pozostalý manžel jediným dedičom 
poručiteľa. Vo všetkých ostatných prípadoch musí byť BSM usporiadané v  kona
ní o dedičstve, pretože kogentná právna norma obsiahnutá v § 195 CMP pôsobí vo 
vzťahu k ustanoveniu § 149 ods. 2 a 3 ako lex specialis. Nič na tomto tvrdení nemení 
ani ustanovenie § 189 CMP, ktoré normuje, že k upovedomeniu o dedičskom práve 
dochádza až vtedy, ak konanie o dedičstve nebolo zastavené podľa ustanovenia § 187 
a § 188 CMP. V prípadoch, ak zaniká manželstvo aj BSM smrťou manžela a vzniká tu 
nutnosť usporiadať BSM, je nevyhnutné uvedomiť dedičov o ich dedičskom práve ešte 
predtým, ako by súd začal uvažovať o zastavení konania. Ak by sa tak nestalo, BSM by 
nebolo možné usporiadať, keďže CMP preferuje vysporiadanie dohodou medzi pozo
stalým manželom a dedičmi poručiteľa.

540 Ustanovenie § 149 ods. 4 Občianskeho zákonníka: Ak do troch rokov od zániku bezpodie
lového spoluvlastníctva manželov nedošlo k jeho usporiadaniu dohodou alebo ak bezpo
dielové spoluvlastníctvo manželov nebolo na návrh podaný do troch rokov od jeho zániku 
usporiadané rozhodnutím súdu, platí, pokiaľ ide o hnuteľné veci, že sa manželia vyporiadali 
podľa stavu, v akom každý z nich veci z bezpodielového spoluvlastníctva pre potrebu svo
ju, svojej rodiny a domácnosti výlučne ako vlastník užíva. O ostatných hnuteľných veciach 
a  o  nehnuteľných veciach platí, že sú v  podielovom spoluvlastníctve a  že podiely oboch 
spoluvlastníkov sú rovnaké. To isté platí primerane o ostatných majetkových právach, ktoré 
sú pre manželov spoločné.
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9. Rozsudok Najvyššieho súdu ČR z 23. mája 2007, spis. zn. 25 Cdo 2088/2005.
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Abstrakt: Příspěvek se zabývá významem rozhodnutí vydaných ve věci péče soudu 
o nezletilé na řízení o pozůstalosti a stejně tak významem rozhodnutí vydaných v ří
zení o pozůstalosti na řízení ve věcech poměrů dítěte. Zvláštní pozornost je věnována 
především schvalování právního jednání nezletilého, jež je třeba učinit v řízení o po
zůstalosti, v soudním řízení ve věci péči o nezletilé. 
Kľúčové slová: civilní proces, řízení o pozůstalosti, péče soudu o nezletilé 

Abstract: The article is dealing with the relevance of judgments issued in proceedings 
held within the judicial care for minors for inheritance proceedings and vice versa. 
Particularly it deals with necessity of court´s approval of certain legal act the minor is 
obliged to realise within the inheritance proceedings. 
Key words: civil procedure, ihneritance proceeding, judicial care for minors

Úvod

Dědické a rodinné právo jako součástí soukromého práva mají v určitém smyslu 
mnoho společného. Na rozdíl od jiných odvětví, jako je např. právo obchodních kor
porací, se s právními normami, které je tvoří, setká ve svém životě snad téměř každý 
člověk. Mohlo by se přitom zdát, že s ohledem na situace, na které dopadají, je jejich 
vzájemná interakce spíše výjimečnou záležitostí. Rodinné právo se vedle vztahů mezi 
manžely zaměřuje především na vznik života a následnou péči o děti, dědické právo 
řeší důsledky smrti osoby. K  jejich vzájemnému „setkávání“ však dochází a analýza 
některých takových situací je pak cílem tohoto příspěvku. S ohledem na svůj název se 
přitom zaměřuje konkrétně na otázky souvisící se soudními řízeními v těchto souvis
lostech, tj. na řízení ve věci péče soudu o nezletilé a řízení o pozůstalosti, respektive na 
otázky vlivu soudních rozhodnutí vydaných v jednom z těchto řízení na řízení druhé.

1. Soudní rozhodnutí ve věci péče o nezletilé významné  
pro vedení řízení o pozůstalosti

S přihlédnutím k tomu, že zákonná dědická posloupnost je primárně založena na 
příbuzenství není pochybností o tom, že na řízení o pozůstalosti má vliv rozhodnutí 
v jiných rodinněprávních řízeních, než je péče soudu o nezletilé, konkrétně pak roz
hodnutí o určení, respektive popření rodičovství.541 Bez významu však nejsou právě 
541 Srov. k tomu ustanovení § 775 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen 

„OZ“). 
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ani rozhodnutí vydaná v řízení podle ustanovení § 466 a násl. zákona č. 292/2013 Sb., 
o  zvláštních řízeních soudních (dále jen „z.ř.s.“), tj.  v  rámci řízení spadajících pod 
souhrnné označení péče soudu o nezletilé, označovaných též jako tzv. opatrovnické 
soudnictví (ve vztahu k dětem).

Nejtypičtějším z nich je pak rozhodnutí týkající se jmění nezletilého dítěte. Péče 
o jmění nezletilého je složkou rodičovské odpovědnosti (srov. ustanovení § 858 záko
na č. 89/2012 Sb. občanský zákoník; dále jen OZ), podléhá však v souladu s právními 
normami kontrole soudu. Rodiče v otázce jmění nezletilého jednají sice jako zákonní 
zástupci nezletilého, zákon však jejich postavení při správě jmění nezletilého upravuje 
konkrétněji, a to vymezení právních jednání, která jsou rodiče oprávněni učinit bez 
přivolení soudu a právních jednání, u nichž je tohoto přivolení třeba. K tomu je sou
časně nutné podotknout, že právní úprava péče o jmění nezletilého byla s účinností od 
1. 7. 2021 dotčena poměrně zásadní novelizací provedenou zákonem č. 192/2021 Sb. 
Cílem této novelizace bylo zrušit předcházející vzájemné provázání ustanovení § 898 
odst. 1 a odst. 2, které bylo v právní úpravě novelizaci předcházející obsaženo.542 Ak
tuální znění ustanovení § 898 je proto koncipováno tak, že podle ustanovení § 898 
odst. 1 OZ k právnímu jednání, které se týká existujícího i budoucího jmění dítěte nebo 
jednotlivé součásti tohoto jmění, potřebují rodiče souhlas soudu, ledaže se jedná o běžné 
záležitosti, nebo o záležitosti sice výjimečné, ale týkající se zanedbatelné majetkové hod-
noty. V ustanovení § 898 odst. 2 OZ je pak obsažen výčet právních jednání, k nimž je 
třeba souhlasu soudu vždy. Podle Důvodové zprávy se tento výčet stal zcela samostat
nou právní úpravou, tj. vymezuje taxativně právní jednání, k nimž je třeba souhlasu 
soudu vždy, současně pak nevylučuje, aby podle ustanovení § 898 odst. 1 OZ byla 
jako právní jednání, k nimž je potřeba přivolení soudu, posouzena i  jednání jiná.543 
542 Ustanovení § 898 OZ před přijetím novelizace znělo: „(1) K právnímu jednání, které se týká 

existujícího i budoucího jmění dítěte nebo jednotlivé součásti tohoto jmění, potřebují rodiče 
souhlas soudu, ledaže se jedná o běžné záležitosti, nebo o záležitosti sice výjimečné, ale týkající 
se zanedbatelné majetkové hodnoty.
(2)  Souhlasu soudu je třeba zejména k právnímu jednání, kterým dítě

a)  nabývá nemovitou věc nebo její část a kterým s ní nakládá,
b)  zatěžuje majetek jako celek nebo jeho nikoli nepodstatnou část,
c)  nabývá dar, dědictví nebo odkaz nikoli zanedbatelné majetkové hodnoty, nebo takový 

dar, dědictví nebo odkaz odmítá, nebo takový dar nebo dar představující nikoli 
nepodstatnou část jeho majetku poskytuje, nebo

d)  uzavírá smlouvu zavazující k opětovnému dlouhodobému plnění, smlouvu úvěrovou 
nebo obdobnou, nebo smlouvu týkající se bydlení, zejména nájmu.

(3)  K právnímu jednání rodiče, k němuž schází potřebný souhlas soudu, se nepřihlíží.“
 Ustanovení bylo proto koncipováno tak, že odstavec první zakládal základní pravidlo 

a druhý odstavec pak demonstrativní výčet jednání, na které toto pravidlo dopadá. Srov. 
k tomu i Důvodová zpráva k zákonu č. 192/2021 Sb., zdroj www.noveaspi.cz. 

543 Důvodová zpráva výslovně uvádí: „Dosavadní dikce ustanovení naznačovala, že demonstra-
tivní výčet obsažený v odstavci 2 určuje, která právní jednání jsou chápána jako jiná než běž-
ná, tj. že jsou interpretační pomůckou ve vztahu pojmu ,jiné než běžné záležitosti‘. To však 
není vzhledem k neurčitosti a nevhodnému rozsahu jednotlivých písmen (viz níže) vhodné. 
Nově se tak výčet v odstavci 2 stává samostatným taxativním výčtem nejzávažnějších práv-
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Podstatou změny je tak právní jednání v odstavci 2 ustanovení § 898 OZ jednoznačně 
identifikovat jako právní jednání, která nejsou rodiče oprávněni za nezletilého učinit 
samostatně, a to bez ohledu na to, zda by se mohlo jednat o záležitosti pro ně běžné 
nebo i záležitosti týkající se zanedbatelné majetkové hodnoty.544

Mezi právní jednání, k nimž je podle ustanovení § 898 odst. 2 OZ, nezbytně třeba 
podle písm. c) spadají právní jednání, kterými nezletilý uzavírá dohodu dědiců o výši 
dědických podílů nebo rozdělení pozůstalosti, odmítá dědictví nebo prohlašuje, že 
nechce odkaz. Jeli proto v  řízení o  pozůstalosti třeba takové právní jednání učinit 
nezletilým účastníkem řízení, je k takovému jednání třeba rozsudku vydaného v opa
trovnickém řízení podle ustanovení § 466 a  násl. z.ř.s. Důvodová zpráva k  zákonu 
č. 192/2021 Sb. výslovně uvádí, že tato právní jednání jsou považována za riziková545, 
naproti tomu za riziková právní jednání již nebyla považována jednání spočívající 
v nabytí dědictví nebo odkazu.546,547

úlohou opatrovnického soudu v řízení je posoudit, zda je navrhované právní jed
nání, které má být nezletilým učiněna, v souladu s jeho nejlepším zájmem. Bez rele
vance pak v těchto souvislostech není především nové ustanovení § 898 odst. 4 OZ 
ve znění novelizace provedené zákonem č. 192/2021 Sb. Původní právní úprava jako 
důsledek nerespektování povinnosti rodiče získat přivolení soudu k právnímu jedná
ní nezletilého zakotvovala velmi přísně zdánlivost takového jednání. Současná právní 
úprava však mírněji stanovuje, že důsledkem jednání rodiče bez souhlasu soudu, je ab
solutní neplatnost právního jednání, avšak pouze tehdy, pokud učiněné právní jednání 
působí dítěti újmu. V současné době není možné předjímat, jak se k tomuto ustanove
ní postaví praxe a soudní komisaři realizující úkony soudu v řízení o pozůstalosti, je 
však nezbytné se zabývat tím, zda považujeme za přípustné, aby právní jednání, která 
doposud podléhala schválení soudu bez výjimky a soudní praxe to v řízení o pozůs
talosti respektovala, nyní byla v řízení o pozůstalosti realizována bez schválení soudu 
s odůvodněním, že toho fakticky není třeba, neboť všichni zúčastnění jsou si jistí, že 
takové jednání nepůsobí dítěti újmu a nemůže být tedy následně stiženo neplatností. 
Autoři pak uvádějí, že s takovou úvahou se pak již ve své profesní praxi rovněž i přímo 
setkali.

ních jednání, jejichž schválení soudem zákonodárce obecně považuje za nutné bez ohledu na 
jejich běžnost. I přesto se však potenciální přísnost ustanovení zmírňuje zákazem zneplatnění 
právních jednání, která dítěti nepůsobí újmu, a zavedením možnosti navrhnout soudu zúžení 
okruhu právních jednání, která podléhají jeho souhlasu. Změnou v návětí odstavce 2 se obecné 
pravidlo odstavce 1 osamostatňuje a umožňuje tak soudům volnější posouzení přípustnosti na-
padaných právních jednání vzhledem k okolnostem konkrétního případu, zejména vzhledem 
k majetkovým poměrům rodičů a dítěte. Lze se však domnívat, že i přes uvedené subjektivní 
pojetí budou jako obecně nepřípustná posouzena i další právní jednání neuvedená v taxativ-
ním výčtu odstavce 2.“ Srov. k tomu Důvodová zpráva k zákonu č. 192/2021 Sb., zdroj www.
noveaspi.cz. 

544 Viz k tomu KOTRADY, P. Zásadní změny v právní úpravě péče o jmění dítěte. Právo a rodi-
na. 2022, č. 1, s. 7. Zdroj www.noveaspi.cz. 

545 Srov. Důvodová zpráva k zákonu č. 192/2021 Sb., zdroj www.noveaspi.cz. 
546 Srov. Důvodová zpráva k zákonu č. 192/2021 Sb., zdroj www.noveaspi.cz. 
547 K otázce nabytí dědictví též viz níže. 
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Jakkoli nelze současné znění ustanovení § 898 odst. 4 OZ zpochybnit, máme za 
to, že v  souvislosti s probíhajícím řízením o pozůstalosti není možné se s  takovým 
výkladem ztotožnit. Nejsme zastánci příliš formalistického přístupu, ani až přehna
ně nadměrné ochrany nezletilého, která by limitovala rodiče jednající v zájmu nezle
tilého tam, kde toho není třeba, avšak máme za to, že ratio legis ustanovení § 898  
odst. 4 OZ bylo odlišné. účel tohoto ustanovení nevnímáme jako právní normu, která 
má fakticky umožnit činit riziková právní jednání jménem nezletilého bez souhlasu 
soudu s výkladem, podle kterého, nastaneli problém, bude třeba argumentovat tím, že 
takové jednání bylo v zájmu nezletilého a nechť je prokazován opak. účel právní nor
my chápeme jako ochranu nezletilého, za kterého jednají jeho rodiče, jež mají k těm
to právním jednáním požadovat přivolení soudu. Právní norma v ustanovení § 898 
odst. 4 OZ fakticky řeší až následky porušení povinnosti rodiče žádat přivolení soudu, 
a to v zájmu nezletilého tak, že právní jednání takto učiněná jsou neplatná jen, pokud 
působila nezletilému újmu. Jde tedy spíše o ochranu před přílišnou tvrdostí dopadu 
porušení povinnosti rodiče, nikoli právní normu, která poskytuje možnost v případě, 
že si je rodič povinnosti žádat o svolení soudu vědom, na tuto povinnost rezignovat 
s tím, že stejně jedná v zájmu dítěte, a tedy v ničem není problém. 

Je přitom zcela zjevné, že zejména tam, kde je do řešení poměrů nezletilého zapojen 
orgán veřejné moci, by výklad výše naznačený, tj. rezignaci na přivolení soudu s odka
zem, že si je rodič jistý, že jedná v zájmu nezletilého, neměl fungovat. Těžko lze před
pokládat, že bude proveden vklad práva ve prospěch nezletilého katastrálním úřadem 
toliko na základě tvrzení rodiče, že právní jednání, které nezletilý učinil a čímž např. 
pozbyl svou nemovitou věc, bylo určitě v zájmu nezletilého, a proto takové právní jedná
ní není určitě absolutně neplatné. Totéž by pak dle našeho názoru mělo platit i pro řízení 
o pozůstalosti. K právním jednáním vymezeným v ustanovení § 898 odst. 2 písm. c) OZ 
je třeba přivolení k soudu, soudní komisař by proto neměl připustit, aby k těmto práv
ním jednáním v řízení o pozůstalosti došlo, aniž by zde byl rozsudek opatrovnického 
soudu, který taková právní jednání schvaluje. Navíc je nezbytné předpokládat, že v řízení 
o pozůstalosti mohou být rodiče i v kolizi se zájmy nezletilého, za nezletilého bude jednat 
kolizní opatrovník, rodič proto nebude k jednáním za nezletilého vůbec oprávněn. 

Vyčlenění posouzení otázek nejlepšího zájmu dítěte do samostatného řízení, po
kud jde o právní jednání, která může dítě učinit v řízení o pozůstalosti, má nejen svou 
tradici, ale též opodstatnění z hlediska prostoru pro dokazování případných relevant
ních skutečností. Řízení o péči o nezletilé je obdobně jako řízení o pozůstalosti ovlá
dané vyšetřovací zásadou (srov. §  20 z.ř.s.), zjištění nejlepšího zájmu nezletilého je 
úlohou soudu, který provádí, respektive měl by provést podrobné dokazování k po
souzení všech aspektů, které nejlepší zájem nezletilého ovlivňují. Dlouhodobá judi
katura i doktrinální výklad k nejlepšímu zájmu dítěte poukazují na to, že posouzení 
nejlepšího zájmu dítěte vyžaduje vždy komplexní posouzení všech otázek. V případě 
právních jednání souvisících s řízením o pozůstalosti se tak nebude jednat toliko čistě 
o otázky majetkových souvislostí, ale pro případné schválení právního jednání mohou 
mít vliv i další souvislosti, jako je např. zdraví dítěte, stávající rodinné vazby apod.548 

548 K  otázce nejlepšího zájmu dítěte srov. např. disertační práci M. Kornela (Nejlepší zájem 
dítěte), dostupnou na www.is.muni.cz [cit. dne 31. 01. 2022]. 
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Tyto všechny pak musí být posuzovány v komplexních souvislostech, což je zjevné, že 
v rámci řízení o pozůstalosti by bylo s přihlédnutím k jeho předmětu značně proble
matické. 

S výše uvedeným pak velmi aktuálně souvisí otázka výkladu ustanovení § 898 OZ, 
pokud jde o „neodmítnutí“ dědictví nezletilým dědicem a potřeba případného schvá
lení takového právního jednání soudem. Na aktuálnost této otázky poukázali též Ta
landa a Plašil při tradičním školení tzv. opatrovnických soudů u  Justiční akademie, 
které se konalo v lednu 2022 v Kroměříži. Výše citovaná důvodová zpráva k novelizaci 
provedené zákonem č. 192/2021 Sb. jasně vymezila, že nabytí dědictví není považová
no za „rizikové“ právní jednání, avšak otázkou zůstává, zda je možné nabytí dědictví, 
respektive případné „neodmítnutí“ dědictví podřadit pod skutkovou podstatu usta
novení § 898 odst. 1 OZ a považovat jej za neběžné nakládání s majetkem nezletilého. 
Je přitom zjevné, že i nabytí dědictví, respektive neodmítnutí dědictví může mít pro 
nezletilého své důsledky. Jak Talanda a Plašil v rámci jejich přednášky pro Justiční aka
demii upozornili, pro neschvalování přijetí, respektive neodmítnutí dědictví, svědčí 
to, že nezletilému svědčí výhrada soupisu, přijetí dědictví jej proto nemůže poškodit, 
může navrhnout likvidaci pozůstalosti.549 Zde se však často opomíjí negativní dopady 
spojené s vlastnictvím věci, které nastanou až po smrti zůstavitele. Povinnost k náhra
dě škody, která by měla původ v pozůstalostním majetku a nezletilému mohla vznik
nout po smrti zůstavitel či dokonce až po neodmítnutí dědictví nebude kryta výhra
dou soupisu a zároveň se jí nezbaví ani tím, že navrhne likvidaci pozůstalosti. Taková 
povinnost k náhradě škody totiž tíží již přímo nezletilého. Nejedná se o povinnost, 
která na nezletilého přešla v rámci řízení o pozůstalosti, ale o povinnost nově vzniklou, 
která jej tíží již jako nového vlastníka, proto se zde neuplatní obecný korektiv výhrady 
soupisu pozůstalosti. Toto je samozřejmě obecný problém, který vyplývá ze stávající 
koncepce, kdy se zpravidla nabývá vlastnictví zpětně k  okamžiku smrti zůstavitele. 
Nelze proto bez dalšího konstatovat, že přijetí či neodmítnutí dědictví nemůže mít pro 
nezletilého negativní důsledky a bude tak vždy v jeho zájmu.

I v rámci nálezu sp. zn. III. úS 1538/14 ze dne 17. 6. 2016 tento např. upozornil 
na to, že problémem pro nezletilého může být být i  stav, kdy nabyde spoluvlastnic
ký podíl společně se svým rodičem. Z důvodu vztahu, který mezi rodiči a nezletilým 
je, může takové spoluvlastnictví způsobit, že právě nezletilý jako spoluvlastník je pro 
rodiče fakticky výhodnou volbou, neboť může jeho jednání ovlivňovat.550 Jakkoli je 
možné s  tímto názorem úS polemizovat, neboť opačná situace, tj. případné odmít
nutí dědictví by fakticky mohlo vést k nabytí celého dědictví právě rodičem a majetek 
nezletilého by tak zůstal reálně nezvětšen, což v tomto konkrétním případě (nebyly 
shledány závažné vady nemovitosti, která byla předmětem dědictví), je nezbytné pře
devším poukázat na to, že nelze paušálně vyloučit, že případné neodmítnutí dědictví 
nebude souladné se zájmy nezletilého. Přikláníme se proto k názoru, že případnou 
potřebu schválení i takového postupu, tj. omisivního jednání nezletilého spočívajícího 
v neodmítnutí dědictví nelze ze skutkové podstaty ustanovení § 898 odst. 1 OZ zcela 

549 Prezentace A. Talandy a F. Plašila dne 27. 1. 2022 v Kroměříži při školení opatrovnických 
soudců na Justiční akademii. 

550 Srov. nález úS sp. zn. III. úS 1538/14 z 17. 6. 2016.
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vyloučit, a to i přesto, že podle toho, co prezentovali Talanda s Plašilem se praxe při
klání k závěru opačnému.551 Argument proto pak spatřujeme i v paralele s postavením 
osob, které byly omezeny ve svéprávnosti, u nichž praxe o schválení neodmítnutí dě
dictví nepochybuje.552

Mimo schválení právních jednání nezletilého však může mít tzv. opatrovnické říze
ní i další dopady do řízení o pozůstalosti. Pro řízení o pozůstalosti může být relevantní 
i postavení rodiče, respektive okolnost, zda bylo soudním rozhodnutím zasaženo do 
jeho rodičovské odpovědnosti. Podle ustanovení § 1482 odst. 2 OZ byl-li rodič zbaven 
rodičovské odpovědnosti proto, že ji či její výkon zneužíval nebo že výkon rodičovské od-
povědnosti z vlastní viny závažným způsobem zanedbával, je vyloučen z dědického práva 
po dítěti podle zákonné dědické posloupnosti. Na řízení o pozůstalosti má tak přímý vliv 
rozsudek o zbavení rodiče rodičovské odpovědnosti. 

Komplikací pro řízení o pozůstalosti pak může být, pokud v průběhu výše uvede
ných řízení některý z účastníků zemře, především je pak třeba vyřešit důsledky, které 
má na řízení úmrtí nezletilého dítěte. 

Talanda s Plašilem v rámci své prezentace pro Justiční akademii v lednu 2022 uved
li, že pokud zemře dítě v průběhu řízení o  schválení právního jednání, řízení bude 
dokončeno. Toto tvrzení je nezbytné primárně konfrontovat s  ustanovením § 107 
zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (o.s.ř.), jenž řeší v  řízení nastalý 
nedostatek procesní subjektivity. Podle tohoto ustanovení, pokud účastník v průběhu 
řízení zemře, soud posoudí, zda je možné pokračovat s právním nástupcem, pokud to 
možné není, řízení zastaví. V případě řízení o schválení právního jednání nezletilého 
je předmětem řízení posouzení, zda bylo případné právní jednání v souladu se zájmy 
nezletilého či nikoli. Dle našeho názoru tak nelze hovořit o nástupnictví v oblasti práv 
a povinností, které jsou předmětem řízení, z obecného hlediska by tak řízení mělo být 
podle ustanovení § 107 odst. 5 o.s.ř. zastaveno. Souhlasíme však s Talandou a Plašilem, 
že závěr o zastavení řízení nelze urychlovat, neboť je třeba se též zabývat významem 
rozhodnutí o schválení právního jednání právě pro probíhající řízení o pozůstalosti. 
Pro řízení o pozůstalosti je totiž podstatné, jak řízení o schválení právního jednání ne
zletilého dopadne, aby bylo možné určit postavení nezletilého zemřelého dědice v ří
zení a tím i právní postavení jeho dědiců. Je tedy možné konstatovat, že se z hlediska 
procesního práva jedná o situaci obdobou i jiným případům, kdy je nezbytné i v přípa

551 Přitom je třeba upozornit na to, že i oba prezentující sami poukázali na nedostatečnost usta
novení § 898 odst. 2 OZ, neboť v jeho výčtu chybí jednoznačně případné schválení doho
dy o vypořádání společného jmění manželů v rámci řízení o pozůstalosti. Prezentující se 
přikláněli k  tomu, že má být ustanovení § 898 odst. 2 OZ aplikováno v  případě dohody 
o vypořádání společného jmění manželů, kterou nezletilý v řízení o pozůstalosti uzavírá, per 
analogiím (srov. prezentace A. Talandy a F. Plašila dne 27. 1. 2022 v Kroměříži při školení 
opatrovnických soudců na Justiční akademii). Máme za to, že spíše by mělo být postupo
váno podle ustanovení § 898 odst. 1 OZ, neboť se nejedná o běžné nakládání se jměním 
nezletilého. 

552 Autoři vychází z vlastních praktických zkušeností, kdy poslední rozsudek o schválení ne
odmítnutí dědictví u osoby omezené ve svéprávnosti měli k dispozici právě v době tvorby 
tohoto článku, a to s datací k lednu 2022, t. j. půl roku po novelizaci postavení nezletilých. 
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dě úmrtí účastníka řízení dokončit, neboť je jeho výsledek pro postavení dalších osob 
vysoce relevantní. V minulosti bylo možné se setkat s řešením těchto případů v souvis
losti s řízením o neexistenci manželství553, v tomto řízení je však v souvislosti se ztrátou 
způsobilosti být účastníkem řízení v ustanovení § 374 z.ř.s. obsažena výslovná právní 
úprava, která i po smrti účastníka pokračování v řízení umožňuje. Procesní právo má 
přitom kogentní charakter a nedostatek procesní subjektivity je nedostatkem procesní 
podmínky, tj. podmínky, která musí být splněna k  tomu, aby mohlo být meritorně 
rozhodnuto. Jestliže tedy výše naznačujeme, že souhlasíme s Talandou a Plašilem, mu
síme mít pro analogii s právní úpravou obsaženou např. právě ve výše uvedeném řízení 
o neexistenci manželství pádné důvody. Tímto důvodem je naplnění účelu civilního 
soudního řízení, konkrétně poskytnutí ochrany ohroženým nebo porušeným právům 
nebo právem chráněným zájmům. V případě, že bychom v podobě striktně formální
ho výkladu ustanovení § 107 o.s.ř. přistoupili k zastavení řízení, nemohla by být taková 
ochrana nezletilému, o jehož právní jednání v řízení šlo, poskytnuta. Přitom se jedná 
o ochranu práv nezletilého bez ohledu na to, jaký je výsledek řízení, neboť nezletilého 
chrání i deklarace toho, že jeho jednání nebylo v souladu s jeho zájmy, stejně tak jako 
rozhodnutí, které takový soulad deklaruje. V každém případě je výsledek toho řízení 
nezbytný pro dosažení právní jistoty a vyřešení úpravy poměrů zemřelého nezletilé
ho tak, aby bylo zřejmé, jaké práva a povinnosti budou předmětem jeho pozůstalosti. 
Z těchto důvodů proto závěr Talandy a Plašila podporujeme. 

Pokračování v  řízení po úmrtí nezletilého je však třeba současně řešit i  v  pro
cesních souvislostech. Soud nemůže vést řízení se zemřelým účastníkem, takovému 
účastníku nevznikají žádná procesní práva a povinnosti a z povahy věci mu není mož
né ani řízení doručit, bez čehož pak nemůže nabýt ani právní moci. Obdobně jako 
v případě neexistence manželství je proto třeba, v případě, že dítě zemře v průběhu 
řízení o schválení právního jednání, pokračovat v tomto řízení s opatrovníkem, které
ho soud v tomto řízení jmenuje. 554

Pokud zemře dítě v  řízení o  zbavení rodičovské odpovědnosti, je situace oproti 
úmrtí dítěte v řízení o schválení právního jednání odlišná. Na rozdíl od řízení o schvá
lení právního jednání dítěte se nejedná o řízení směřující k rozhodnutí s deklarator
553 Srov. nález úS publikovaný ve Sbírce pod číslem 334/2016 Sb.
554 Talanda a Plašil se pak dále zabývali tím, jaké důsledky má pro probíhající řízení o schválení 

právního jednání nezletilého, pokud nezletilý v průběhu řízení nabude plné svéprávnosti. 
Resp., autoři prezentace se zabývali tím, jaké důsledky má pro probíhající řízení, pokud dítě 
nabude zletilosti, je ale zcela zjevné, že podstatou je nabytí plné svéprávnosti, ať již k němu 
dochází jakkoli, tj. buď nabytím zletilosti, nebo uzavřením manželství či případně i rozhod
nutím o přiznání plné svéprávnosti. Talanda s Plašilem uzavírají, že v takovém případě je na 
místě řízení pro odpadnutí jeho předmětu zastavit. Zastavení řízení bez dalšího nám však 
nedává smyslu. K zastavení má dojít, pokud odpadl předmět řízení, avšak předmět řízení 
prostým nabytím svéprávnosti dle našeho názoru neodpadne. Lze uvažovat o tom, že není 
důvodu vést řízení dále, pokud nyní již zletilá osoba schválí právní jednání, které za ni bylo 
učiněno. Ale dle našeho názoru není na místě zastavit řízení bez dalšího, pokud takové 
jednání není schváleno a nyní již zletilý s právním jednáním nesouhlasí. Zejména v případě 
odmítnutí, respektive neodmítnutí dědictví máme za to, že zastavení řízení postrádá smyslu, 
a především může vést k narušení potřebné právní jistoty. 
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ními účinky, ale s účinky konstitutivními. Dle našeho názoru není možné rozhodnout 
o zbavení rodičovské odpovědnosti poté, co již dítě zemřelo, neboť toto zbavení má 
účinky ex nunc a nemůže být chápáno toliko jako deklarace toho, že se rodič nechoval 
odpovídajícím způsobem. Zbavení rodičovské odpovědnosti směřuje k ochraně dítěte 
do budoucna, pokud již rodič, který má být zbaven rodičovské odpovědnosti, není 
rodičem, respektive práva a povinnosti vyplývající z rodičovské odpovědnosti nevy
konává, protože dítě zemřelo, není zde důvodu jej do budoucna rodičovské odpověd
nosti zbavovat. Pro účely řízení o pozůstalosti však může být otázka zbavení rodiče 
rodičovské odpovědnosti vysoce relevantní, neboť je rovněž nezbytné konstatovat, že 
případné vyslovení zbavení rodičovské odpovědnosti, respektive naplnění předpokla
dů pro něj má význam pro vyloučení tohoto rodiče ze zákonné dědické posloupnosti 
dle ustanovení § 1482 odst. 2 OZ. 

I v případě řízení o zbavení rodičovské odpovědnosti by tak paušální závěr o za
stavení řízení podle ustanovení § 107 odst. 5 o.s.ř. mohl mít pro zemřelého nezletilého 
negativní důsledky. Tyto by se mohly projevit v tom, že rodič, který naplnil předpokla
dy pro zbavení rodičovské odpovědnosti, nebude z důvodu, že se řízení nepodařilo do
končit, vyloučen z dědického práva jako zákonný dědic, neboť bude chybět formální 
předpoklad v podobě pravomocného soudního rozhodnutí. Přičemž právě v případě 
vyloučení rodiče ze zákonné dědické posloupnosti pro zanedbávání či zneužívání ro
dičovské odpovědnosti, je zde zvýšený zájem na ochraně nezletilého, jelikož ten ve vět
šině případů nemá jinou možnost, jak svým rodičům dědické právo odejmout. Máme 
za to, že procesní právo nemá svou formálností a  kogentností pomyslně „válcovat“ 
hmotné právo, a především jeho účel. účelem právní normy ustanovení § 1482 odst. 2 
OZ je zabránit tomu, aby rodič, který závažně porušoval povinnosti vyplývající pro něj 
z rodičovské odpovědnosti, majetkově profitoval z úmrtí jeho dítěte. Je zcela zjevné, 
že zákonodárce vycházel z premisy, že rodič, který ve skutečnosti nebyl řádným rodi
čem, respektive byl natolik „špatným“ rodičem, že naplnil předpoklady pro zbavení 
rodičovské odpovědnosti, nemá po dítěti, kterému se nevěnoval, respektive vůči ně
muž porušoval právní normy, dědit. Z důvodu právní jistoty přitom ustanovení § 1482  
odst. 2 OZ požaduje, aby o zbavení rodičovské odpovědnosti bylo rozhodnuto sou
dem. 

Smyslem a účelem ustanovení § 1482 odst. 2 OZ tedy není nutně existence pra
vomocného rozhodnutí, která zabrání další realizaci rodičovských práv, ale postavení 
na jisto, že rodič není po dítěti způsobilým dědicem, a to kvůli tomu, co se dělo v mi
nulosti. Právě z těchto důvodů máme za to, že i v tomto případě nalezneme právně 
relevantní důvody pro to, aby bylo řízení o zbavení rodičovské odpovědnosti rodiče 
po úmrtí dítěte dokončeno. Na rozdíl od řízení o  schválení právního jednání však 
není možné prvně vyhovět případnému návrhu na zbavení rodičovské odpovědnosti 
(pokud bylo řízení zahájeno na návrh), ale je třeba toliko, právě s cílem naplnění účelu 
ustanovení § 1482 odst. 2 OZ vyslovit výrokem, že u rodiče byly naplněny předpoklady 
ke zbavení rodičovské odpovědnosti. Takový postup spatřujeme odůvodněný přede
vším nejlepším zájmem zemřelého nezletilého a ochranou jeho práv, neboť rezignaci 
na to, aby byl rodič, který závažně porušoval své povinnosti z důvodu, že dítě zemře
lo, bez jakýchkoli problémů dědicem dítěte, nepovažujeme v právním státu, která má 
o nejlepší zájmy dítěte dbát, za správnou a odůvodněnou. Proto i v těchto případech 
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máme za to, že je zde dán prostor pro analogickou aplikaci procesních norem, které 
umožňují pokračování řízení i po úmrtí účastníka, o jehož práva v řízení jde, a to se 
soudem jmenovaným opatrovníkem. 

2. Rozhodnutí v řízení o pozůstalosti významná pro péči soudu o nezletilé

Dopad rozhodnutí vydaných v řízení o pozůstalosti do řízení ve věcech péče soudu 
o nezletilé z povahy věci souvisí především s majetkovým charakterem řízení o po
zůstalosti. Není ambicí tohoto příspěvku a snad ani reálné postihnout všechny možné 
situace, kterou mohou v souvislosti s rozhodnutím vydaným v řízení o pozůstalosti ve 
vztahu k nezletilému nastat. 

Nejtypičtější jsou proto situace, kdy v  důsledku rozhodnutí vydaného v  řízení 
o pozůstalosti nabude dítě majetek, se kterým je třeba v zájmu nezletilého dále naložit 
a je třeba k takovému právnímu jednání schválení soudu. V úvahu samozřejmě přichá
zí též řešení správy zděděného majetku prostřednictvím jmenování opatrovníka pro 
správu jmění, pokud by k tomu byly podle ustanovení § 905 OZ. 

Pro řízení ve věci péče soudu o nezletilé však může mít rozhodnutí v řízení o po
zůstalosti význam i, pokud jde o řízení o výživě nezletilého dítěte. Relevantním v těch
to souvislostech může být zejména ustanovení § 912 OZ, podle kterého nezletilé dítě, 
které není plně svéprávné, má právo na výživné, i když má vlastní majetek, ale zisk z ma-
jetku spolu s  příjmem z  výdělečné činnosti nestačí k  jeho výživě. Je proto možné, že 
případné rozhodnutí o nabytí dědictví, vyvolá potřebu revize rozhodnutí o vyživovací 
povinnosti rodičů k dítěte, a to buď směrem k jejímu zrušení nebo k jejímu snížení. 
Zrušení vyživovací povinnosti je přitom záležitostí zcela výjimečnou a muselo by se 
jednat o dědictví poměrně velkého rozsahu. Praktičtější je proto uvažovat o snížení 
výživného z důvodu nabytí majetku dítětem. Rozsah vyživovací povinnosti je dán stej
nou životní úrovní rodiče a dítěte (srov. § 915 OZ), pokud však v důsledku nabytí dě
dictví bude mít dítě lepší životní úroveň než výživou povinný rodič, bude výživné ur
čeno podle majetkových možností a schopností rodiče a odůvodněných potřeb dítěte 
(srov. § 913 OZ). Samotné nabytí dědictví, pokud nezajistí dítěti dostatečný zisk, který 
by stačil k jeho výživě, není a nesmí být důvodem k tomu, aby výživou povinný rodič 
svou vyživovací povinnost přestal plnit. Je však možné a přijatelné, aby v případě, kdy 
jsou majetkové poměry dítěte skutečně dobré a rodič výživou povinný má životní úro
veň výrazně nižší, bylo přistoupeno v důsledku nabytí dědictví ke snížení výživného, 
a  to zpětně právě ke dni, kdy bylo nabytí dědictví dítěti potvrzeno. Relevantním by 
však mělo být posouzení, zda v důsledku nabytí dědictví začal být dítěti generován 
zisk, či zda zisk mohl být generován.555. Pokud nezletilý zdědí např. nemovitosti, které 

555 Králíčková k tomuto zdůrazňuje, že je vždy třeba zohlednit, zda se dítě ještě soustavně připravuje 
na budoucí povolání a výdělečná činnost je jen příležitostná či zda je příprava ukončena a dítě 
má objektivně, ale i subjektivně možnost samostatně uspokojovat všechny své potřeby. Srov. 
KRÁLÍČKOVÁ, Z. In HRUŠÁKOVÁ, M., KRÁLÍČKOVÁ, Z., WESTPHALOVÁ, L. a kol. 
Občanský zákoník II. Rodinné právo (§ 655 – 975). 2. vyd. Praha : C. H. Beck, 2020. Komentář 
k § 910, zdroj www.beckonline.cz. Podstatné proto není pouze to, že dítě vlastní nějaký 
majetek, ale je potřeba zohlednit, v jaké podobě tento majetek saturuje potřeby dítěte. 
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byly již zůstavitelem pronajímány a generovaly tak zisk, bude zde nepochybné, že ta
kový příjem bude pro stanovení výživného relevantní. Zároveň je třeba konstatovat, že 
i v případě, kdy nezletilý zdědí nemovitost, která dosud zisk negenerovala, ale je toho 
potenciálně schopná, bude potřeba i tento potenciální zisk zohlednit. Může se jednat 
o situace, kdy nezletilý zdědí byt, zemědělský či lesní pozemek a tyto nechá ležet la
dem, aniž by se jen pokusil z nich nějaký zisk získat. 

Není vyloučeno zohlednit také snížení nákladnosti potřeb dítěte v důsledku nabytí 
dědictví, tj. např. zohlednit to, že dítě v důsledku nabytí vlastnického práva k nemo
vité věci po zemřelé babičce nemusí vynakládat náklady na nájemné, jak tomu bylo 
doposud. Rozhodnutí o nabytí dědictví je v každém případě v rámci řízení o výživné 
nezletilého dítěte relevantním důkazním prostředkem. 

V určité podobě ovlivňuje řízení o péči o nezletilé také otázka zastoupení nezle
tilého dítěte v řízení o pozůstalosti. Tento vliv je možné charakterizovat však jako 
„negativní“, neboť zatímco v ostatních řízeních, v nichž je třeba zajistit zastoupení 
nezletilého dítěte, je třeba, neníli zde nebezpečí z prodlení podle ustanovení § 29 
o.s.ř., zahájit pro jmenování opatrovníka řízení ve věci péče o nezletilého, v řízení 
o  pozůstalosti to třeba není. Zastoupení v  řízení o  pozůstalosti je totiž obsaženo 
v ustanovení § 118 a § 119 z.ř.s. V souladu s těmito ustanoveními jmenuje opatrov
níka v řízení o pozůstalosti soud v pozůstalostním řízení. Soud rozhodující v rámci 
řízení o péči soudu o nezletilé tedy v této otázce pravomoc nemá a plné posouzení 
nejlepšího zájmu nezletilého je proto na notáři jako soudním komisaři. Je přitom 
zajímavé, že stejný postup neplatí pro jiná řízení, proto i pokud je např. vedeno spor
né řízení ve vztahu k nezletilému a je zde třeba jmenovat opatrovníka a neníli zde 
nebezpečí z prodlení, nemůže soud vedoucí řízení sám opatrovníka jmenovat. Je tak 
možné polemizovat o tom, zda nemá řízení o pozůstalosti jakési specifické privile
gium, neboť notáři je poskytnuta pravomoc posoudit to, co jinak posuzuje výlučně 
tzv. opatrovnický soudce. 

Závěr

Závěrem dodáváme, že výše uvedené prokázalo, že stejně jako řízení o pozůstalos
ti, tak řízení ve věci péče o nezletilé jsou v určité podobě vzájemně provázány a roz
hodnutí v nich vydaná mohou být pro druhé řízení vysoce relevantní. Současně bylo 
poukázáno na to, že stávající úprava řízení péče o nezletilé je pro řízení o pozůsta
losti na některých místech nevyhovující. Předně i  přes novelizaci ustanovení § 898 
OZ existují pochybnosti o  tom, jaká právní jednání za nezletilého mají být soudem 
schvalována, konkrétně existují pochybnosti zejména u „neodmítnutí“ dědictví. Dále 
pak nevyhovuje potřebám řízení o pozůstalosti striktní úprava v ustanovení § 107 o.s.ř. 
a  povinnost zastavit řízení v  případě úmrtí dítěte v  některých případech. Máme za 
to, že tyto situace jsou překlenutelné výkladem s odkazem na ratio legis a především 
nejlepší zájmy dítěte tak, že je třeba analogicky postupovat podle procesních norem, 
které pokračování v řízení i přes úmrtí účastníka řízení povolují (srov. § 376 z.ř.s.). 
V případě právních jednání nezletilého se bráníme paušálnímu výkladu, jenž by potře
bu schválení neodmítnutí dědictví negoval, neboť máme za to, že takový výklad není 
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v zájmu dítěte. Každou situaci je třeba poměřovat optikou ustanovení § 898 odst. 1 OZ 
a posoudit, zda se skutečně jedná o běžnou záležitost. 

Konečně pak poukazujeme na to, že pokud se zákonodárce rozhodl řízení o pozůs
talosti ponechat oprávnění jmenovat opatrovníka dítěti soudnímu komisaři, nemělo 
by toto být důvodem pro rezignaci na nejlepší zájem dítěte a důkladné prověření střetu 
zájmů. V každém případě je zjevné, že mezi oběma řízeními může existovat relevantní 
vzájemná provázanost, a i do budoucna je proto třeba v obou řízeních vždy dbát na na
plnění jejich účelu při zachování principu nejlepšího zájmu dítěte, jenž by případným 
formálním výkladům procesních norem neměl v žádném případě ustupovat. 
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Abstrakt: Príspevok charakterizuje dodatočné konanie o  dedičstve ako osobitný 
proces, ktorý smeruje k identifikácii predmetu dedičstva v čo najúplnejšom rozsahu. 
Obsahom príspevku je posúdenie základných hmotnoprávnych, ako aj procesnopráv
nych otázok súvisiacich s týmto konaním, ktorými sú najmä účel a predmet konania, 
miestna príslušnosť súdu, účastníci konania a vzťah dodatočného konania o dedičstve 
k pôvodnému dedičskému konaniu.
Kľúčové slová: dodatočné konanie o dedičstve, majetok poručiteľa, dedičské právo

Abstract: The paper characterizes the additional inheritance proceedings as a special 
process that aims to identify the subject of inheritance to the fullest extent possible. 
The content of the paper is an assessment of the basic substantive as well as procedural 
issues related to this proceeding, which are in particular the purpose and object of the 
proceedings, the territorial jurisdiction of the court, the parties and the relationship of 
the additional inheritance proceedings to the original inheritance proceedings.
Key words: supplementary inheritance proceedings, the deceased’s estate, inheritance law

Úvod

účelom dodatočného dedičského konania (ďalej aj „dodatočné konanie“) je dopl
nenie neúplných skutkových pokladov pôvodného dedičského konania v rozsahu no
voobjavených aktív, prípadne aj pasív poručiteľovho majetku. Cieľom je zabezpečenie 
právnej istoty v majetkových vzťahoch po smrti poručiteľa.556 Dedič totiž smrťou poruči
teľa nevstupuje len do práv a povinností, ktoré sú mu známe v čase konania o dedičstve, 
ale v zmysle § 460 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších 
predpisov (ďalej aj „Občiansky zákonník“ alebo „OZ“) zásadne vstupuje do všetkých 
práv a povinností poručiteľa, ktoré smrťou poručiteľa nezanikli. To platí aj v prípade, keď 
neboli v konaní o dedičstve zistené, a preto o nich nebolo rozhodnuté.557 Pritom je dôle
žité uvedomiť si, že dodatočné konanie o dedičstve je osobitným procesným postupom, 
ktorý nastupuje až po právoplatnosti uznesenia, ktorým sa konanie o dedičstve skončilo.

1. Predmet dodatočného konania o dedičstve

Predmetom dodatočného konania o dedičstve je majetok poručiteľa, ktorý nebol 
zahrnutý do súpisu majetku tvoriaceho predmet dedičstva v pôvodnom dedičskom 

556 Uznesenie Najvyššieho súdu SR z 9. apríla 2014, sp. zn. 5 Cdo 241/2013 uverejnené v Zbierke 
stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov SR pod číslom R 8/2015.

557 Uznesenie Najvyššieho súdu SR z 26. mája 2015, sp. zn. 3 Cdo 168/2014.
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konaní. Za novoobjavený majetok možno v zásade považovať majetok poručiteľa, kto
rý dosiaľ nebol v dedičskom konaní uvádzaný žiadnym z účastníkov a jeho existencia 
nevyplynula ani z vykonaného dokazovania.558 Zákon nešpecifikuje, o aký majetok má 
ísť. Z tohto dôvodu je potrebné pojem majetok vnímať v najširšom zmysle slova. Do
datočné konanie o dedičstve možno viesť v prípade objavenia sa nehnuteľných a hnu
teľných vecí poručiteľa, ako aj práv a iných majetkových hodnôt patriacich za života 
poručiteľovi, ak ich povaha pripúšťa byť predmetom dedenia. Ak sa kumulatívne s ma
jetkom objaví po právoplatnosti uznesenia o dedičstve aj poručiteľov dlh, bude sa naň 
v dodatočnom konaní o dedičstve prihliadať.

V prípade, že sa objaví len dlh poručiteľa, ten sa v dodatočnom konaní neprejedná. 
Nemá hmotnoprávny ani procesný význam prejednávať iba poručiteľov dlh, pretože de
diči zodpovedajú za dlhy poručiteľa pro viribus hereditatis, t. j. len do výšky ceny nado
budnutého dedičstva.559 Z pôvodného dedičského konania je zrejmé, aký majetok dediči 
po poručiteľovi nadobudli. Pohľadávka veriteľa poručiteľa v zásade smrťou poručiteľa ako 
dlžníka nezaniká a na miesto dlžníka po poručiteľovi nastupujú jeho dediči ako právni 
nástupcovia právoplatnosťou uznesenia o nadobudnutí dedičstva s účinkami ku dňu smr
ti poručiteľa. Z uznesenia o dedičstve je potom zrejmé, kto je dedičom poručiteľa a aká je 
hodnota majetku, ktorý po poručiteľovi dedič nadobudol, a do výšky ktorého bude zod
povedať za poručiteľove dlhy. Veriteľ po poručiteľovi tak má možnosť domáhať sa splnenia 
svojho dlhu voči dedičom, bez potreby osobitného dodatočného prejednania svojich po
hľadávok voči poručiteľovi v rámci dodatočného konania o dedičstve. Ak by bol podaný 
návrh na súd na dodatočné prejednanie len dlhu poručiteľa, súd tento návrh zamietne.

V zásade sa zaradenie predmetov medzi aktíva alebo pasíva dedičstva javí ako ne
sporné. Napriek tomu môžu vzniknúť situácie, keď síce novoobjavený majetok vyzerá 
ako aktívna hodnota majetku po poručiteľovi, napriek tomu po zohľadnení všetkých 
súvisiacich faktorov bude pre dedičov predstavovať zápornú majetkovú hodnotu.

Napríklad: poručiteľ bol vlastníkom stavby bez pozemku, na ktorom je postavená. 
Stavba je v dezolátnom stave, na jej sanáciu alebo demoláciu je potrebné vynaložiť finan
čné prostriedky, ktoré prevyšujú aktuálnu hodnotu stavby, a preto pre dedičov predstavuje 
v zásade zápornú hodnotu majetku. Je možné v tomto prípade hovoriť o majetku po po
ručiteľovi ako o aktívnej hodnote, alebo ide len o dlh podľa § 211 ods. 1 veta druhá CMP?

Podľa nášho názoru síce v tomto prípade existuje predpoklad konečnej zápornej hod
noty majetku, napriek tomu je stavba ako taká vecou560, t. j. predmetom právnych vzťahov, 
preto sa predpokladá, že predstavuje aktívnu hodnotu majetku. Rovnako ako môže poten
ciálne predstavovať pasívnu hodnotu, ak by ju dediči iba zlikvidovali, môže v budúcnosti 
predstavovať aj aktívum, ak by ju dediči zrekonštruovali. K uvedenému záveru nás vedie aj 
tá skutočnosť, že je to práve vlastník stavby, kto ju má riadne udržiavať.561

558 Uznesenie Najvyššieho súdu ČR z 19. februára 2015, sp. zn. 21 Cdo 4290/2013, ktoré bolo 
uverejnené v Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod číslom R 77/2015.

559 FEKETE, I. Občiansky zákonník. Veľký komentár. 3. zväzok (Dedenie, Záväzkové právo – vše-
obecná časť). 2. vyd. Bratislava : Eurokódex, 2015. s. 28. 

560 Či už hnuteľnou alebo nehnuteľnou, podľa toho, o aký druh stavby ide.
561 Ustanovenie § 86 a § 87 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 

(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
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Ak si poručiteľ, prípadne jeho právni predchodcovia, povinnosť riadnej údržby 
neplnili, čoho následkom je aktuálny dezolátny stav stavby, nemalo by byť na ťarchu 
orgánov verejnej správy, aby sanovali vzniknutú situáciu, ak by sa vlastníkom stavby 
nestal nikto v dôsledku neprejednania stavby v dodatočnom dedičskom konaní.

Iná situácia by nastala, ak by stavebný úrad z dôvodu závadného stavu stavby, 
ktorý bezprostredne ohrozuje životy osôb, zabezpečil odstránenie stavby bez pre
rokovania s vlastníkmi stavby a rozhodol o úhrade nákladov na odstránenie stavby 
na ťarchu vlastníka stavby.562 Následne by stavebný úrad zistil, že vlastník stavby 
po rozhodnutí o úhrade nákladov na odstránenie stavby zomrel. V tomto prípade 
existuje na strane poručiteľa dlh spočívajúci v úhrade nákladov vynaložených na od
stránenie stavby, za ktorý by do výšky ceny nadobudnutého dedičstva zodpovedali 
dediči poručiteľa.

V oboch alternatívnych kauzách je potrebné prihliadať na to, že pri zisťovaní po
ručiteľovho majetku vrátane jeho dlhov je rozhodujúci ten skutkový stav, aký existoval 
v čase smrti poručiteľa. Stavba v čase smrti poručiteľa tak mohla byť v lepšom stave, 
ktorý by preukázateľne odôvodňoval jej aktívnu majetkovú hodnotu, a zároveň dlh, 
ktorý by vznikol až po smrti poručiteľa v dôsledku zabezpečenia odstránenia stavby 
stavebným úradom, by už nepredstavoval dlh poručiteľa, ale bol by originárnym dl
hom jeho právnych nástupcov ako vlastníkov stavby.

V zmysle uvedeného stavbu považujeme za majetok, ktorý je dôvodom na doda
točné konanie o dedičstve bez ohľadu na jej stav.

2. Procesnoprávne aspekty dodatočného konania o dedičstve

Dodatočné konanie o dedičstve je mimosporovým konaním upraveným primárne 
v § 211 zákona č. 161/2015 Z. z. Civilného mimosporového poriadku v znení neskor
ších predpisov (ďalej aj „Civilný mimosporový poriadok“ alebo „CMP“). Začatie do
datočného konania o dedičstve nie je časovo obmedzené. Ak sa objaví nový majetok 
po poručiteľovi, ktorý dosiaľ nebol prejednaný, súd o ňom bude konať bez ohľadu na 
uplynutie času od smrti poručiteľa a  skončenia dedičského konania. Právo dedičov 
domáhať sa dodatočného prejednania novoobjaveného majetku po poručiteľovi ne
podlieha premlčaniu či preklúzii.

Nie je vylúčené viesť vo vzťahu k majetku po tom istom poručiteľovi dodatočné 
dedičské konanie viackrát. To znamená, že aj po tom, ako sa po právoplatnom skon
čení dedičského konania a následne aj dodatočného konania o dedičstve objaví ďalší 
poručiteľov majetok, je možné znova začať ďalšie dodatočné dedičské konanie na pre
jednanie tohto novoobjaveného majetku.

Konanie sa začína na návrh alebo aj bez návrhu. Aktívne legitimovaným na poda
nie návrhu na dodatočné konanie o dedičstve môže byť len dedič, ktorého postavenie 
vyplýva z pôvodného dedičského konania, alebo jeho právny nástupca. Ak bolo po 
poručiteľovi viac dedičov, môže návrh podať ktorýkoľvek z  nich alebo viacerí spo
ločne. V prípade návrhu podaného neoprávnenou osobou, súd uznesením návrh od

562 Ustanovenie § 91 zákona č. 50/1976 Zb. o  územnom plánovaní a  stavebnom poriadku 
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
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mietne.563 Ak by však podanie obsahovalo také skutočnosti, z ktorých možno dôvodne 
predpokladať existenciu ďalšieho majetku po poručiteľovi, môže súd začať konanie ex 
offo.

Z charakteru mimosporových konaní vyplýva, že konanie možno v zásade začať 
aj bez návrhu. V prípade dodatočného konania o dedičstve sa tak môže stať v odô
vodnených prípadoch, najmä na podnet súdu, notára, štátneho orgánu alebo orgánu 
územnej samosprávy.564 Podnet orgánu územnej samosprávy si vieme predstaviť na
príklad v už skôr uvádzanom prípade existencie stavby v katastrálnom území obce, 
ktorá svojím stavom ohrozuje život alebo zdravie osôb, prípadne iný majetok. Okruh 
subjektov, ktoré môžu dať podnet na začatie konania, je demonštratívny. Preto sa pri
púšťa, že podnet môže podať v zásade ktokoľvek. Následne je na posúdení súdu, či ho 
bude považovať za odôvodnený a vydá na jeho podklade uznesenie o začatí konania. 
Ide o uznesenie, ktorým sa upravuje vedenie konania, preto proti nemu nie je prípust
né odvolanie.565

2.1. Miestna príslušnosť súdu

V aktuálnej právnej úprave Civilného mimosporového poriadku je miestna prís
lušnosť súdu v dodatočnom konaní o dedičstve upravená jednoznačne v súlade s kon
štantnou judikatúrou566 ako osobitná výlučná miestna príslušnosť. Podľa § 159 Civil
ného mimosporového poriadku je miestne príslušným súd, na ktorom bolo konanie 
o  dedičstve skončené. Právna úprava reflektuje na zásadu perpetuatio fori, v  ktorej 
zmysle príslušnosť založená pri začatí konania trvá až do skončenia konania, bez ohľa
du na neskoršie zmeny okolností, ktoré sú inak na určenie príslušnosti rozhodujúce. 
Pôvodné dedičské konanie je síce právoplatne skončenou vecou, napriek tomu v do
datočnom konaní sa na výsledky pôvodného konania o dedičstve v podstatnom roz
sahu nadväzuje, čím je odôvodnené zachovanie miestnej príslušnosti. To nevylučuje 
aplikáciu výnimiek z takto založenej miestnej príslušnosti v prípadoch prikázania veci 
inému súdu tej istej inštancie z dôvodov nutnosti podľa § 39 ods. 1 zákona č. 160/2015 
Z. z. Civilného sporového poriadku (ďalej aj „Civilný sporový poriadok” alebo „CSP”) 
alebo z dôvodov vhodnosti podľa § 39 ods. 2 CSP.

Prikázanie, tzv. delegácia veci z  oboch uvedených dôvodov predstavuje výnimku 
z ústavne zaručeného práva podľa čl. 48 ods. 1 ústavy Slovenskej republiky, v ktorého 
zmysle nikto nesmie byť odňatý svojmu zákonnému sudcovi. Zároveň sú výnimkou 
zo zákonom definovaných kritérií miestnej príslušnosti súdu a v kontexte dodatočné
ho konania o dedičstve aj zo zásady perpetuatio fori. V prípade nutnej, tzv. obligatórnej 
delegácie veci ide o  naplnenie objektívnych predpokladov vylúčenia všetkých sudcov  

563 VALOVÁ, K. § 211. In SMYČKOVÁ, R. a kol. Civilný mimosporový poriadok. Veľký komentár. 
Bratislava : C. H. Beck, 2017, s. 732.

564 Ustanovenie § 211 ods. 2 CMP.
565 SMYČKOVÁ, R., KOTRECOVÁ, A. § 23. In SMYČKOVÁ, R. a kol. Civilný mimosporový 

poriadok. Veľký komentár. Bratislava : C. H. Beck, 2017, s. 115.
566 R  44/1997: „Na konanie o  dedičstve novoobjaveného majetku poručiteľa zostáva miestne 

príslušný okresný súd, ktorý vydal pôvodné rozhodnutie o jeho skončení.“
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príslušného súdu z prejednávania a rozhodovania vo veci. Delegácia z dôvodu vhod
nosti, tzv. fakultatívna delegácia je založená na posúdení konkrétnych okolností prípa
du. Zmyslom prikázania veci z dôvodu vhodnosti je najmä zabezpečenie hospodárnosti 
konania, jeho zefektívnenie, zrýchlenie. Vo všeobecnosti môžu mať dôvody delegácie 
rôznu povahu. Keďže je delegácia výnimkou z procesných zásad, dôvodmi na jej apliká
ciu „môžu byť len také okolnosti, ktoré celkom jednoznačne a zároveň v súlade so zákonom 
a ústavným právom na zákonného sudcu odôvodňujú vhodnosť prejednania veci iným než 
príslušným súdom”.567 Súd musí posudzovať najmä predmet konania a pomery účastní
kov konania. Na pomery účastníka, ktorý delegáciu navrhuje, by sa malo prihliadať len 
do tej miery, kým ich zohľadnenie nebude mať negatívny dosah na ostatných účastníkov.

V prípade dodatočného dedičského konania môžu byť dôvodmi na delegáciu 
veci umiestnenie nehnuteľnosti, ktorá má byť predmetom dodatočného konania 
o dedičstve, a  (kumulatívne) bydlisko všetkých účastníkov konania, prípadne aj ich 
nepriaznivá sociálna a zdravotná situácia. Napríklad v konaní vedenom pod sp. zn. 
7Ndc/13/2020 Najvyšší súd Slovenskej republiky uznesením z 28. októbra 2020 pri
kázal vec okresnému súdu, v ktorého obvode sa nachádzali nehnuteľnosti poručiteľ
ky, ktoré boli predmetom dodatočného konania o dedičstve a v ktorého obvode žila 
väčšina dedičov. Súčasne súd nezistil na strane ostatných dedičov negatívny dosah 
na ich pomery. Najvyšší súd návrhu na prikázanie veci vyhovel aj v prípade, keď sa 
novoobjavený majetok nachádzal v okrese, v ktorom žila jediná dedička poručiteľky. 
Navrhovateľka zároveň argumentovala, že pokročilý vek a ťažké zdravotné postihnutie 
s odkázanosťou na neustálu opateru ju limitujú v hradení nákladov a uplatňovaní jej 
práv v konaní na súde vzdialenejšom od miesta jej bydliska.568

Samotné bydlisko dedičov v obvode iného súdu ako súdu konajúceho v pôvodnom 
konaní o dedičstve však nie je dôvodom na prikázanie veci z dôvodu vhodnosti. Bez ďal
šieho totiž neodôvodňuje hospodárnejšie alebo rýchlejšie prejednanie veci.569 Aj keď vo 
všeobecnosti je miestna príslušnosť založená na bydlisku niektorej zo strán sporu, resp. 
účastníka konania, je prirodzené, že v  konaní o  dedičstve, kde sa miestna príslušnosť 
v  zásade spravuje okolnosťami na strane poručiteľa, nemajú dediči bydlisko v  obvode 
miestne príslušného súdu. V prípade potreby, napríklad z dôvodu zlého sociálneho alebo 
zdravotného stavu účastníka konania, je možné zabezpečiť výsluch účastníkov či sved
kov prostredníctvom dožiadania.570 Preto považujeme za potrebné zdôrazniť, že delegácia 
z dôvodu vhodnosti by mala byť skutočne odôvodnenou výnimkou z osobitnej výlučnej 
miestnej príslušnosti sledujúcou najmä princípy hospodárnosti a rýchlosti konania.

2.2. Účastníci konania

účastníkmi dodatočného konania sú dediči poručiteľa tak, ako bol ich okruh ustá
lený v pôvodnom konaní o dedičstve. Zároveň môžu byť účastníkmi konania právni 

567 Uznesenie Najvyššieho súdu SR z 31. mája 2018, sp. zn. 2Ndc/6/2018.
568 Uznesenie Najvyššieho súdu SR z 26. mája 2015, sp. zn. 5Ndc/6/2015.
569 Pozri napr.: uznesenie Najvyššieho súdu SR z  25. mája 2017, sp. zn. 2Ndc/6/2017, alebo 

uznesenie Najvyššieho súdu SR z 31. mája 2018, sp. zn. 2Ndc/6/2018.
570 Ustanovenie § 104 Civilného sporového poriadku.
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nástupcovia pôvodných dedičov.571 Ako sme uviedli, účelom dodatočného konania je 
doplniť len skutkové podklady týkajúce sa rozsahu majetku poručiteľa, ktorý nebol 
známy v  čase pôvodného prejednania dedičstva. V  dodatočnom konaní už nemajú 
dediči možnosť odmietnuť dedičstvo a rovnako ani odvolať svoje predchádzajúce vy
hlásenie o odmietnutí dedičstva.572 Nie je pritom významné, aký majetok, prípadne 
aj dlhy poručiteľa vyjdú v dodatočnom konaní najavo. Uvedené je reflexiou striktnej 
právnej úpravy odmietnutia dedičstva podľa ust. § 463 a nasl. OZ, ktorá je založená 
na koncepcii včasného, úplného, bezpodmienečného a neodvolateľného odmietnutia 
dedičstva.

Pri dodatočnom konaní o dedičstve súd nemôže znova zisťovať okruh účastníkov 
a meniť tak okruh poručiteľových dedičov, ktorý bol ustálený v pôvodnom dedičskom 
konaní. Uvedený postup súd nemôže realizovať ani v prípadoch, ak vyjdú najavo nové 
skutočnosti, ktoré neboli známe v čase smrti poručiteľa573 a z ktorých vyplýva, že nie
ktorému z dedičov, ktorý podľa skôr vydaného právoplatného rozhodnutia o dedičstve 
nadobudol dedičstvo alebo jeho časť, v skutočnosti nesvedčí dedičské právo (bude ob
javený závet, bude zapreté otcovstvo poručiteľa k dedičovi a pod.).574

V záujme zachovania princípu právnej istoty a stability nepredstavuje dodatočné 
konanie možnosť pre subjekty odlišné od dedičov, aby touto cestou dosiahli uspokoje
nie svojich nárokov na dedičstvo. Poukazujeme pritom na ustálenú rozhodovaciu prax 
najvyšších súdnych autorít v Slovenskej republike, ako aj v Českej republike.575 

S uvedenými závermi súdov sa stotožňujeme. Právny poriadok upravuje osobitné 
inštitúty, na ktorých podklade má oprávnený dedič možnosť domáhať sa svojich de
dičských nárokov. Zmyslom dodatočného konania o dedičstve nie je suplovať nedos
tatočnú bdelosť oprávneného dediča pri uplatňovaní svojich dedičských práv a náro
kov prostredníctvom na to určených zákonných inštitútov (riadnych a mimoriadnych 
opravných prostriedkov či žaloby oprávneného dediča).

Nesúhlasíme s názorom576, že v dodatočnom konaní o dedičstve je možné konať 
s dedičom neznámeho pobytu, na ktorého sa v zmysle § 468 OZ v pôvodnom konaní 
neprihliadalo, pretože sa na základe výzvy súdu neprihlásil. Ak v čase dodatočného 
571 SJ 131/2004, cit. podľa VALOVÁ, K. § 211. In SMYČKOVÁ, R. a kol. Civilný mimosporový 

poriadok. Veľký komentár. Bratislava : C. H. Beck, 2017, s. 735.
572 Rozsudok Najvyššieho súdu ČSR z 22. decembra 1972, sp. zn. 4 Cz 87/72, uverejnený pod 

číslom R 37/1974.
573 Uznesenie Najvyššieho súdu ČR z 23. januára 2017, sp. zn. 21 Cdo 1039/2016.
574 Uznesenie Najvyššieho súdu ČR z 19. februára 2015, sp. zn. 21 Cdo 4290/2013, ktoré bolo 

uverejnené v Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod číslom R 77/2015.
575 Uznesenie Najvyššieho súdu SR z 29. septembra 2009, sp. zn. 2 Cdo 108/2008; uznesenie 

Najvyššieho súdu ČR z 4. mája 2004, sp. zn. 30 Cdo 839/2003, uverejnené v Sbírce soudních 
rozhodnutí a stanovisek pod číslom R 88/2006; uznesenie Najvyššieho súdu ČR z 28. februára 
2006, sp. zn. 30 Cdo 135/2005; uznesenie Najvyššieho súdu ČR z  19. februára 2015,  
sp. zn. 21 Cdo 4290/2013, ktoré bolo uverejnené v Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek 
pod číslom R 77/2015; uznesenie Najvyššieho súdu ČR z 23. januára 2017, sp. zn. 21 Cdo 
1039/2016; uznesenie Najvyššieho súdu ČR z 28. apríla 2021, sp. zn. 24 Cdo 1860/2020.

576 VALOVÁ, K. § 211. In SMYČKOVÁ, R. a kol. Civilný mimosporový poriadok. Veľký komentár. 
Bratislava : C. H. Beck, 2017, s. 733.
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konania už tento „dedič“ nie je neznámeho pôvodu, neznamená to, že sa na neho 
bude v dodatočnom konaní prihliadať. Odporovalo by to vyššie uvedeným zásadám, 
ako aj konštantnej rozhodovacej praxi súdov, ktorá ustálila, že okruh dedičov je v do
datočnom konaní striktne viazaný na pôvodne zistené subjekty. Tak ako iné osoby, 
ktoré o sebe tvrdia, že sú oprávnenými dedičmi, aj dedič neznámeho pôvodu má pri 
zachovaní svojej primeranej bdelosti možnosť domáhať sa svojho dedičského práva 
prostredníctvom inštitútu ochrany oprávneného dediča. Oprávnený dedič má právo 
voči nepravému dedičovi na vydanie dedičstva, a to buď celého, alebo časti, podľa zá
sad o bezdôvodnom obohatení tak, aby nemal majetkový prospech na ujmu pravého 
dediča.577

Inak možno nazerať na situáciu, keď by sa v  dodatočnom konaní mohlo konať 
s dedičom, ktorý je v závete578 označený ako dedič konkrétneho majetku poručiteľa, 
ak tento majetok nebol v  pôvodnom konaní prejednaný a  objavil sa až následne.579 
Z praktického hľadiska je vznik tejto situácie málo pravdepodobný. Vychádzame naj
mä z predpokladu, že dedičské konanie, ako konanie mimosporové, je sprevádzané vy
šetrovacou zásadou. Ak má súd k dispozícii závet, z ktorého vyplýva vlastnícke právo 
poručiteľa ku konkrétnemu majetku, považujeme za málo pravdepodobné, aby tento 
majetok nebolo možné po smrti poručiteľa vyhľadať a spísať medzi aktíva dedičstva. 
Ak by uvedená situácia vznikla a majetok označený v závete určený konkrétnemu zá
vetnému dedičovi sa objaví až neskôr (obraz sa nájde zamurovaný v stene domu, kto
rý patril poručiteľovi), je dôvodné s týmto závetným dedičom v dodatočnom konaní 
o dedičstve konať. Tento postup sleduje účel právnej úpravy, je v záujme zachovania 
práv závetného dediča a testamentárnej slobody poručiteľa.

V zmysle uvedeného netreba zabúdať na prípady predpokladané v § 187 ods. 1 CMP 
a v § 188 ods. 1 CMP. Ak bolo dedičské konanie po smrti poručiteľa zastavené z dôvo
du, že poručiteľ nezanechal žiaden majetok, zanechal len majetok nepatrnej hodnoty 
alebo ak majetok poručiteľa nedosahuje výšku primeraných nákladov spojených s jeho 
pohrebom,  súd ho vydá tomu, kto sa postaral o  pohreb.580 V  týchto prípadoch ne
dochádza k riadnemu prejednaniu dedičstva, z ktorého by vyplynulo určenie okruhu 
dedičov, ktorým svedčí dedičské právo a ktorí dedičstvo neodmietnu, ako aj určenie 
ich dedičských podielov. Z tohto dôvodu následne nastáva špecifická situácia dodatoč
ného konania, v ktorom sa bude vec riadne prejednávať postupom podľa § 189 a nasl. 

577 RAKOVÁ, K. Spôsoby uplatnenia dedičského práva prostredníctvom žaloby. In GEŠKOVÁ, 
K. (ed.). Žalobné právo. Zborník z medzinárodného vedeckého kongresu Trnavské právnické 
dni 2020 s názvom Právna politika a legislatíva z 24. a 25. septembra 2020. Trnava : Právnická 
fakulta TU v Trnave, 2020, s. 113.

578 Upozorňuje pritom, že pri simulácii tejto situácie bol súdu závet známy už v pôvodnom 
konaní o dedičstve.

579 VALOVÁ, K. § 211. In SMYČKOVÁ, R. a kol. Civilný mimosporový poriadok. Veľký komentár. 
Bratislava : C. H. Beck, 2017, s. 733.

580 Obstarávateľ pohrebu nadobúda nepatrný majetok po poručiteľovi vydaním na základe 
rozhodnutia súdu ako štátneho orgánu podľa § 133 OZ, nie dedením. Nemá postavenie 
dediča, pretože v tomto konaní sa dedičstvo neprejednávalo a nezisťovalo sa, komu svedčí 
dedičské právo.
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CMP po prvýkrát, a preto sa budú zisťovať aj okruh dedičov a ďalšie základné skutkové 
okolnosti.

Namiesto záveru alebo vzťah pôvodného a dodatočného konania o dedičstve

Charakter dodatočného konania o dedičstve nasvedčuje tomu, že vo vzťahu k pô
vodnému dedičskému konaniu nemá za úlohu suplovať osobitné občianskoprávne in
štitúty súvisiace s ochranou oprávneného dediča alebo existujúce opravné prostriedky 
proti rozhodnutiam vydaným v civilnom procese. účelom dodatočného konania je aj 
z hľadiska gramatického výkladu § 211 ods. 1 CMP zabezpečiť právnu istotu vo vzťa
hu k výlučne tomu majetku, ktorý sa objavil po právoplatnosti uznesenia, ktorým sa 
konanie o dedičstve skončilo. To znamená, že v dodatočnom konaní o dedičstve nie je 
možné konať a rozhodovať o tých istých skutočnostiach, o ktorých už bolo právoplatne 
rozhodnuté.

Nie je v  ňom možné riešiť otázky súvisiace s  vadnými skutkovými zisteniami 
pôvodného dedičského konania, aj keď by mohli mať vplyv na rozhodnutie, a nie je 
v ňom možné posudzovať porušenie procesných zásad, ktoré nastalo v rámci pôvod
ného dedičského konania.581

„Konanie o  dodatočnom prejednaní dedičstva nadväzuje na výsledky doterajšieho 
dedičského konania, vychádza z nich a v ničom do stavu nimi vytvoreného nezasahu-
je.“582 Aj z  tohto dôvodu je žiaduce, aby v dodatočnom konaní rozhodoval rovnaký 
miestne príslušný súd, ktorý má ihneď k dispozícii relevantné podklady vo forme spi
sového materiálu pôvodného dedičského konania.

Právoplatné uznesenie súdu v rozsahu určenia okruhu dedičov, ktorým svedčí de
dičské právo, ich dedičských podielov a  majetku, o  ktorom sa konalo v  pôvodnom 
dedičskom konaní, vytvára prekážku res iudicata.

V dodatočnom dedičskom konaní nie je preto možné meniť výsledky pôvodného 
dedičského konania, je striktne zamerané len na prejednanie novoobjaveného majet
ku, ktorý sa zisťuje a o ktorom sa rozhoduje a nedotýka sa správnosti pôvodného ko
nania a rozhodnutia.
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Abstrakt: Predmetom príspevku je úvaha o petite žaloby podanej oprávneným dedi
čom proti nepravému dedičovi podľa § 485 OZ, ak predmetom vydania dedičstva má 
byť nehnuteľnosť. Na základe textu a účelu zákona, názorov súdnej praxe a právnej do
ktríny sa hľadajú argumenty v prospech, resp. proti záveru, že ide o žalobu na plnenie 
a tiež aj v prospech, resp. proti záveru, že ide o určenie vlastníckeho práva.
Kľúčové slová: oprávnený dedič, nepravý dedič, žaloba o vydanie dedičstva, ochrana 
dediča

Abstract: The purpose of the paper is to consider the form of order sought in the action 
by the rightful heir against an unqualified heir as defined by Section 485 of the Civil 
Code, where the subject matter of inheritance recovery is an immovable property. Based 
upon the text and purpose of the law, judicial opinions and the legal doctrine, several 
arguments have been sought both in favour and against the conclusion that the action 
for performance, as opposed to the action for a declaration of ownership right, shall be 
required by law.
Key words: rightful heir, unqualified heir, action for recovery of inheritance, heir protection

Úvod

Ochranu oprávnenému dedičovi poskytujú § 485 a 486 OZ. Ide o stručnú právnu 
úpravu, v ktorej je zakotvené, komu prislúcha právo na ochranu, proti komu, o aký 
druh ochrany ide, podľa akých zásad a  v  akom rozsahu. Možno preto konštatovať, 
že v právnej norme sú upravené všetky relevantné právne otázky. Napriek tomu, že 
právna norma má vykazovať určitý stupeň všeobecnosti, aby mohla byť aplikovaná 
na rôzne skutkové situácie, zdá sa, že nedostatočný stupeň určitosti vedie k rozdielnej 
aplikačnej praxi, následne k narúšaniu princípu právnej istoty, čo je v neprospech och
rany práv subjektov občianskoprávnych vzťahov.

K tejto neistote vedie aj časť normatívneho textu z § 485 ods. 1 OZ, podľa ktorého 
je ten, kto nadobudol majetok z dedičstva, povinný ho vydať oprávnenému dedičovi. 
Možno sa stretnúť s názormi, že v súdnej praxi neboli zaznamenané žiadne pochyb
nosti, že svojou povahou ide o žalobu na plnenie alebo na vydanie.584

583 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 registračným č. 1/0610/21 s dobou riešenia v rokoch 2021 až 2023.

584 Porovnaj napr. uznesenie Najvyššieho súdu SR z 25. apríla 2018, sp. zn. 6 Cdo/111/2017, 
ktorého názor prevzal aj Krajský súd v Bratislave v rozsudku z 18. septembra 2019, sp. zn.  
2 Co/54/2015.
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Nie je to však také jednoduché, ako sa to na prvý pohľad môže zdať. Z dostupnej 
databázy rozhodnutí boli identifikované aj také, ktoré žalobu podľa § 485 OZ nepova
žujú za žalobu na plnenie, ale za žalobu určovaciu, ak je predmetom nároku oprávne
ného dediča voči nepravnému dedičovi nehnuteľnosť.585

Rovnako sa v praxi možno stretnúť aj so žalobami (neúspešnými), v ktorých sa 
oprávnený dedič domáha určenia, že je oprávneným dedičom z konkrétneho dedič-
ského titulu.586

Nie sú vylúčené ani (neúspešné) žaloby, ktoré neboli podané podľa § 485 OZ, 
ale v ktorých sa oprávnený dedič domáhal náhrady škody proti štátu podľa zákona  
č. 58/1969 Zb., keď dedičstvo pripadlo štátu ako odúmrť po tom, ako notár nevykonal 
lustráciu závetov.587

Aby sme boli korektní, treba priznať, že prevládajú žaloby, v ktorých sa oprávnení 
dedičia podľa doslovného znenia § 485 OZ domáhajú vydania dedičstva, a následne na 
ich základe sú vydávané aj rozhodnutia znejúce na vydanie dedičstva, aj keď je pred
metom konania nehnuteľnosť.

Otázkou preto ostáva, akú žalobu treba podať, resp. ako treba formulovať žalobný 
petit, aby bol v súlade nielen s § 485 ods. 1 OZ, ale aj s  inými právne relevantnými 
zákonnými ustanoveniami.

Ak je predmetom dedičstva hnuteľná vec, neexistuje spravidla pochybnosť o tom, že 
žaloba má znieť na vydanie veci z dedičstva588. Následne rovnako formulovaný výrok roz
sudku je spôsobilým titulom na nútené vymoženie splnenia povinnosti od povinného 
v rámci exekúcie odobratím veci. Výnimku však zrejme budú predstavovať tie hnuteľné 
veci, ktoré sa zapisujú do osobitnej evidencie, napr. motorové vozidlo. Pri bežnej vlast
níckej žalobe existuje názor, že treba žalovať o určenie vlastníckeho práva. Nestačí žalovať 
o vydanie motorového vozidla, pretože takéto rozhodnutie nie je spôsobilé na vykonanie 
zmeny v evidencii motorových vozidiel. Zhodný názor by mohol, podľa nášho názoru, 
platiť aj pri petite žaloby podľa § 485 OZ. Táto otázka však nie je predmetom našich úvah.

Predmetom úvah je formulácia petitu v žalobe, tiež aj vo výroku v súdnom rozhod
nutí, ak má byť predmetom vydania dedičstva nehnuteľnosť.

Impluzom na napísanie tohto článku bola prosba jedného oprávneného dediča 
o pomoc, ktorý vo svojej žalobe žiadal o určenie, že je výlučným vlastníkom v žalobe 
špecifikovaných nehnuteľností. Okresný súd jeho žalobe vyhovel, no odvolací súd589 

585 Porovnaj napr. rozsudok Krajského súdu v Bratislave z 3. mája 2012, sp. zn. 9Co/300/2011, 
alebo rozsudok Okresného súdu Topoľčany z 28. augusta 2020, sp. zn. 4 C/14/2020.

586 Napr. žaloba, o ktorej rozhodol Okresný súd Košice II svojím rozsudkom z 30. apríla 2013, 
sp. zn. 45 C/51/2010, a následne aj Krajský súd v Košiciach svojím rozsudkom z 30. júna 
2014, sp. zn. 6 CoD/29/2013.

587 Rozsudok Krajského súdu v Trenčíne z 9. mája 2012, sp. zn. 17 Co/95/2012.
588 K úvahe o možnosti voľby predmetu vydania oprávnenému dedičovi zo strany nepravého 

dediča pozri napr. RAKOVÁ, K. Spôsoby uplatnenia dedičského práva prostredníctvom 
žaloby. In GEŠKOVÁ, K. Žalobné právo. Zborník z  medzinárodného vedeckého kongresu 
Trnavské právnické dni. Trnavská Univerzita v  Trnave, Právnická fakulta : Trnava 2020, 
s. 114, ISBN 9788056802342, ISBN 9788056802335 [online].

589 Rozhodnutie Krajského súdu v Košiciach z 25. augusta 2020, sp. zn. 13 Co/8/2020, bod 18. a 21.
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rozsudok súdu prvej inštancie zrušil a vec mu vrátil na ďalšie konanie z viacerých dô
vodov. Jedným z nich však bola skutočnosť, že súd prvej inštancie v rozhodnutí žiad
nym spôsobom nevysvetlil, prečo pripustil určovací petit vo vzťahu k prejednávaným 
nehnuteľnostiam a nevysporiadal sa s argumentáciou žalovaného, že daný typ žaloby 
je neprípustný, pretože nejde o určovaciu žalobu, ale o žalobu o určení právnej skutoč
nosti podľa § 137 písm. d) CSP, pričom v zmysle súčasnej právnej úpravy takáto žaloba 
prípustná nie je. Uložil preto súdu prvej inštancie povinnosť, aby v  ďalšom konaní 
posúdil prípustnosť podania predmetnej žaloby podľa § 137 CSP v kontexte s § 485 
OZ, a v prípade prípustnosti takejto žaloby sa zaoberal správnym označením pozem
kov a spoluvlastníckych podielov. Odvolací súd sa teda k oprávnenosti typu podanej 
žaloby nijako nevyjadril.

1. Pohľad do súdnej praxe

1.1 Žaloba o vydanie dedičstva (hereditatis petito) ako žaloba na plnenie

Judikatúra súdov k otázke petitu žaloby oprávneného dediča podľa § 485 OZ, resp. 
k otázke výroku rozhodnutia o žalobe podľa § 485 OZ neexistuje. Boli identifikované 
štyri rozhodnutia uverejnené v Zbierke súdnych rozhodnutí a  stanovísk. V  jednom 
z nich súd len v odôvodnení rozhodnutia, vo zvyšných troch aj priamo v právnej vete 
použil zákonné označenie žaloby o vydanie majetku z dedičstva, ale riešil iné otázky.

Prvé rozhodnutie bolo uverejnené pod číslom R 17/1972. Žalobou sa oprávnený 
dedič domáhal vydať polovice vecí patriacich do dedičstva alebo vyplatenia polovice 
podielu z dedičstva v hotovosti. Počas konania ešte žiadal o určenie, že je dedičom 
poručiteľa. Súd prvej inštancie rozhodl, že „sa zisťuje, že žalobca má nárok na polo
vicu hodnoty dedičstva po poručiteľovi...“. Najvyšší súd však formuláciu žalobného 
petitu považoval za všeobecnú. Podľa jeho názoru mal žalobný petit obsahovať, ktoré 
veci majú byť vydané alebo aká peňažná suma má byť zaplatená. Súčasne vyčítal súdu 
prvej inštancie aj to, že si neobjasnil, či sa žalobca domáhal určenia podľa § 80 písm. c) 
OSP, a teda sa nezaoberal otázkou existencie naliehavého právneho záujmu žalobcu na 
tomto určení. V závere vyslovil názor, že ak bol žalobca oprávneným dedičom, mal si 
uplatniť nárok na vydanie majetku podľa § 485 OZ. Do právnej vety judikátu sa potom 
prevzal len výklad otázky, kedy je daný naliehavý právny záujem na určení.

Druhé rozhodnutie bolo uverejnené pod číslom R 17/1985. V ňom súd konštatoval, 
že skutočnosť, že ustanovenie § 485 OZ upravuje ochranu oprávneného dediča, ktorý 
môže v občianskom súdnom konaní podať žalobu o vydanie dedičstva proti nepravému 
dedičovi, nie je skutočnosťou umožňujúcou odvolaciemu súdu zrušenie alebo zmenu 
rozhodnutia štátneho notárstva vydaného v zmysle ustanovenia § 24, veta prvá (in fine), 
Not. por.; nejde tu o dôvod vylučujúci povolenie obnovy konania o dedičstve.

Tretie rozhodnutie bolo uverejnené pod číslom R 44/1986. V ňom súd ako právnu 
otázku riešil to, že takúto žalobu môže s úspechom podať len ten, kto nebol účastní
kom konania o dedičstve. Riešil teda len otázku oprávneného dediča.

A napokon vo štvrtom rozhodnutí, uverejnenom pod číslom R 32/2013, súd ako 
právnu otázku riešil okamih, od ktorého je možné takúto žalobu podať. Konštatoval, 
že takáto žaloba je predčasná, ak konanie o dedičstve nebolo právoplatne skončené.
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Súdy vo svojich rozhodnutiach neriešili, či je žaloba podľa § 485 OZ žalobou na 
plnenie alebo žalobou na určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti. Keďže zamerali 
svoju pozornosť na iné otázky, ako je druh žaloby, dá sa predpokladať, že označenie 
žaloby ako žaloby na vydanie dedičstva použili len na jej podradenie pod § 485 OZ. 
Viac sa z nich nedá vyčítať.

Preto sa cieľ prieskumu zameral aj na ďalšie súdne rozhodnutia.
Jedným z rozhodnutí vydaných ešte za účinnosti Občianskeho súdneho poriadku, 

zákona č. 99/1963 Zb. (ďalej aj „OSP“), v ktorom bol vyslovený názor, že žaloba podľa 
§ 485 OZ je žalobou na plnenie, je napr. rozsudok Krajského súdu v Bratislave z 26. 
apríla 2012, sp. zn. 5 Co/536/2011. Navrhovatelia podali v tomto konaní žalobu podľa 
§ 485 OZ. Požadovali ňou určenie svojho dedičského práva, pričom naliehavý právny 
záujem odvodzovali od ust. § 175y ods. 2 OSP. Podľa názoru súdu prvej inštancie aj 
odvolacieho súdu je súd pri prejednaní určovacej žaloby povinný skúmať, či podaná 
určovacia žaloba je vhodný procesný nástroj ochrany práva navrhovateľa, či sa ňou 
môže dosiahnuť odstránenie spornosti práva a či azda len zbytočne nevyvoláva kona
nie, po ktorom bude musieť aj tak nasledovať iné súdne konanie. Podmienkou úspechu 
určovacej žaloby je v zmysle § 80 písm. c) OSP existencia naliehavého právneho záuj
mu na určení, či právny vzťah alebo právo existuje. S tvrdenou existenciou naliehavého 
právneho záujmu odvodzovaného od ust. § 175y ods. 2 OSP sa súdy nestotožnili. Súdy 
uviedli, že navrhovatelia sa mali domáhať ochrany svojho porušeného práva iným ty
pom žaloby – žalobou na plnenie – vydanie dedičstva, v ktorej by sa právna skutočnosť 
ich legitimácie k dedičstvu riešila ako prejudiciálna otázka. Žaloba na plnenie podľa 
§ 80 písm. b) OSP má vždy prednosť pred žalobou určovacou podľa § 80 písm. c) OSP. 
Súčasne obidva súdy videli nedostatok naliehavého právneho záujmu na určovacej ža
lobe aj v neúplnom určení okruhu žalovaných osôb. Uviedli, že určovacia žaloba má 
opodstatnenie len vtedy, keď sa na konaní zúčastnia všetci účastníci, ktorí môžu byť 
rozhodnutím dotknutí. Navrhovatelia sa však domáhali ich nároku len voči jednému 
z dedičov.

Krajský súd v Košiciach v rozsudku z 30. júna 2014, sp. zn. 6 CoD/29/2013, po
tvrdil rozhodnutie súdu prvej inštancie vo výroku, ktorým bola nepravému dedičovi 
uložená povinnosť vydať oprávnenému dedičovi prislúchajúci podiel na nehnuteľnos
tiach. Svoje rozhodnutie odôvodnil stručne len tým, že dedičská žaloba je osobitným 
prostriedkom na ochranu subjektívneho dedičského práva. Podobnú argumentáciu 
použil aj Krajský súd v Nitre v uznesení z 30. novembra 2018, sp. zn. 5 Co/278/2018.

Rovnako potvrdzujúce boli aj rozsudky Krajského súdu v Bratislave z 20. júna 
2013, sp. zn. 9 Co/493/2011, alebo z 26. januára 2016, sp. zn. 8 Co/62/2015, v ktorých 
bola uložená povinnosť vydať nehnuteľnosť bez toho, aby súd tento druh povinnosti 
bližšie odôvodnil.

Napokon možno spomenúť dve rozhodnutia, ktoré boli vydané už za účinnosti 
Civilného sporového poriadku. Ako prvý uvádzame rozsudok Krajského súdu v Tr-
nave z  16. apríla 2019, sp. zn. 9 Co/263/2018. Bola v  ňom síce uložená povinnosť 
vydať nehnuteľnosť, avšak opäť bez toho, aby súd tento druh povinnosti bližšie odô
vodnil. Pravdou je, že predmetom odvolania boli otázky spochybňujúce osobu žalob
kyne. Druhým bol rozsudok Krajského súdu v Bratislave z 18. septembra 2019, sp. zn.  
2 Co/54/2015. V ňom súd výslovne uviedol, že žaloba na vydanie dedičstva priamo 
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vyplýva z hmotného práva, a to z dikcie § 485 OZ. Preto nemožno vyhodnotiť žalobný 
petit ako nesprávny, keď jeho formulácia vychádza presne zo znenia zákonného usta
novenia, ktoré upravuje osobitný druh žaloby, a to žalobu na vydanie dedičstva.

Odpoveď na otázku, aký typ žaloby treba použiť podľa § 485 OZ, nedal ani Ústav-
ný súd SR, pred ktorý sa dostal jeden prípad pod sp. zn. IV. ÚS 404/2013. Súd prvej 
inštancie zamietol žalobu, ktorou sa oprávnený dedič domáhal určenia, že je podielo
vým spoluvlastníkom nehnuteľností. Z odôvodnenia rozhodnutia vyplýva, že žaloba 
bola zamietnutá predovšetkým z dôvodu nesprávneho postavenia žalobného návrhu, 
keď navrhovateľ žaloval určovacou žalobou, hoci mal s poukazom na § 485 OZ žalovať 
žalobou na plnenie, teda žalobou na vydanie dedičstva. Krajský súd rozhodnutie súdu 
prvej inštancie potvrdil. Neúspešný žalobca neuspel ani so svojím dovolaním, pretože 
bolo neprípustné, a napokon ani so sťažnosťou na ústavnom súde. Ten síce uznal po
chybenie krajského súdu v tom, že sa argumentačne nevysporiadal s názorom žalobcu 
na typ žaloby, ale tento dôvod podľa ústavného súdu stratil relevantnosť, pretože exis
toval ďalší dôvod, pre ktorý bola žaloba zamietnutá, a to nedostatok pasívnej vecnej le
gitimácie žalovaného. S názorom ústavného súdu, samozrejme, treba súhlasiť. Je však 
na škodu veci, že nedošlo k vysloveniu názoru na typ žaloby podľa § 485 OZ.

Pred Ústavný súd sa dostal aj ďalší prípad (sp. zn. III. ÚS 152/2014). Žalobu o vy
danie dedičstva okresný súd zamietol. Dôvodom však nebol nesprávne zvolený typ 
žaloby. Krajský súd jeho rozhodnutie potvrdil pre nedostatok aktívnej vecnej legitimá
cie žalobcov. Stručne uviedol, že žaloba oprávneného dediča nie je žalobou na určenie 
existencie alebo neexistencie právneho pomeru podľa § 80 písm. c) OSP, pretože ža
lobca nežiada autoritatívne vyjasnenie neistých právnych pomerov, ale vznik nových 
pomerov. Následne bolo odmietnuté aj dovolanie, aj sťažnosť na ústavný súd, takže ani 
v tomto prípade najvyššie súdne autority nezaujali záväzný právny názor na typ žaloby 
podľa § 485 OZ, lebo nemohli.

Takisto Ústavný súd nezaujal záväzný právny názor na typ žaloby ani v ďalšej, ne
dávno ukončenej veci vedenej pod sp. zn. II. ÚS 86/2021. V nej bola podaná žaloba 
o vydanie dedičstva, ktorú súd prvej inštancie zamietol (dôvodom nebol nesprávne 
použitý typ žaloby). Odvolací súd rozhodnutie súdu prvej inštancie zmenil tak, že ža
lovanú zaviazal vydať dedičstvo. Ďalší procesný postup sa však už týkal len pochybenia 
v záhlaví odvolacieho rozsudku.

Je na škodu veci aj právnej istoty do budúcnosti, že mnohé prípady končia na vyš
ších súdnych inštanciách neúspešne len z procesných dôvodov, pričom k zaujatiu sta
noviska k hmotnoprávnej otázke nedochádza, čo vedie k ochudobňovaniu judikatúry 
v oblasti hmotného práva.

1.2 Žaloba o vydanie dedičstva ako osobitný druh žaloby  
o určenie vlastníckeho práva

Podporne, i keď len nepriamo, možno použiť rozsudok Krajského súdu v Bratislave 
z 3. mája 2012, sp. zn. 9 Co/300/2011, ktorým bol potvrdený rozsudok súdu prvej in
štancie. Okresný súd síce žalobu zamietol, ale len z dôvodu, že priznaním práva žalob
covi by vznikli menšie spoluvlastnícke podiely na ornej pôde nachádzajúcej sa mimo 
zastavaného územia obce, ako to predpokladá § 24 ods. 1 zákona č. 180/1995 Z. z.,  
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a žalobca nepožadoval peňažnú náhradu, na ktorú by mal nárok, keďže vydanie dedič
stva in natura nebolo možné. Súd prvej inštancie sa však stotožnil s právom žalobcu 
žalovať podľa § 485 OZ o určenie vlastníckeho práva. Uviedol, že tak, ako pre žalobu 
na ochranu vlastníka, tak aj pre žalobu oprávneného dediča platí, že ak je predme
tom ochrany právo k nehnuteľnosti zapísanej v katastri nehnuteľností, možno žalovať 
na určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti tak, aby rozhodnutie súdu mohlo byť 
podkladom na vykonanie zmeny zápisu v  katastri nehnuteľností. V  prípade žaloby 
oprávneného dediča ide o osobitnú žalobu, ktorá má oporu v ustanoveniach hmot
ného práva a nie je určovacou žalobou v zmysle § 80 písm. c) OSP, a preto naliehavý 
právny záujem na určení nie je potrebné preukazovať. Tento názor krajský súd ako 
odvolací súd nespochybnil.

Už aj za účinnosti Civilného sporového poriadku, zákona č. 160/2015 Z. z., boli 
vydané niekoľké rozhodnutia, podľa ktorých sa žalobou podľa § 485 OZ treba do
máhať určitého vecného práva k nehnuteľnosti. Rozchádzajú sa však v názore o apli
kácii § 137 písm. c) CSP. Spomenúť možno napr. uznesenie Krajského súdu v Nitre  
z  27. septembra 2019, sp.  zn. 6 Co/189/2018 (body 11. a  12.). V  ňom bol vyslove
ný názor, že ak ide o charakter samotnej žaloby oprávneného dediča, nejde o žalobu 
na určenie, či tu právo je alebo nie je, ak je na tom naliehavý právny záujem podľa 
§ 137 písm. c) CSP. Žalobca tu nežiada autoritatívne vyjasnenie neistých právnych 
pomerov, ale vznik nových pomerov. Ide o  osobitnú formu určovacej žaloby, ktorá 
má oporu v ustanovení hmotného práva a nie je určovacou žalobou v zmysle § 137 
písm. c) CSP, pretože naliehavý právny záujem na určení nie je potrebné preukazovať. 
Žaloba oprávneného dediča ako inštitút Občianskeho zákonníka je jediným právnym 
prostriedkom, ktorým sa oprávnený dedič môže domáhať ochrany svojho dedičského 
práva. Túto žalobu je potrebné odlíšiť od žaloby na ochranu vlastníka podľa ust. § 126 
ods. 1 OZ. Táto odlišnosť je daná čo do subjektov, posudzovaných právnych vzťahov, 
spôsobu nápravy a najmä tým, že právo oprávneného dediča na vydanie dedičstva sa 
na rozdiel od práva vlastníka, ktoré je nepremlčateľné, premlčuje. Ako pre žalobu na 
ochranu vlastníka, tak pre žalobu oprávneného dediča však platí, že ak je predmetom 
ochrany právo k nehnuteľnosti zapísanej v katastri nehnuteľností, možno žalovať na 
určenie vlastníckeho, resp. spoluvlastníckeho práva k nehnuteľnosti tak, aby rozhod
nutie mohlo byť podkladom na vykonanie zmeny zápisu v katastri nehnuteľností. Nič 
to však nemení na charaktere žaloby a  uplatneného nároku. Žaloba proti nepravé
mu dedičovi v  podstate zostáva žalobou o  vydanie dedičstva, pretože jej základom 
je dedičské právo žalobcovo590. Zásada je teda tá, že raz už právoplatne prejednané 
dedičstvo sa nemá znovu prejednávať, hoci by sa dodatočne objavila osoba, ktorej sa 
to priamo týka. Podobný názor vyslovil aj Krajský súd v  Košiciach v  rozsudku zo  
17. decembra 2019, sp. zn. 6 Co/287/2018 (body 38., 40., 41.).

Ešte ďalej išiel Krajský súd v  Bratislave v  rozsudku z  31. mája 2018, sp.  zn.  
10 Co/288/2016. Ten zrušil rozsudok súdu prvej inštancie a vrátil mu vec na ďalšie 
konanie. Svoje rozhodnutie odôvodnil tým, že ak má dôjsť k zmene zápisu vecných 
práv k nehnuteľnostiam zapísaným v katastri nehnuteľností, ktoré vznikli, zmenili sa 

590 Z  hľadiska hmotného práva sa právo oprávneného dediča posudzovalo ešte podľa § 557  
a § 558 Občianskeho zákonníka, zákona č. 141/1950 Zb.
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alebo zanikli rozhodnutím štátneho orgánu, t. j. aj rozhodnutím súdu, vyžaduje sa, aby 
návrh žalobného petitu bol žalobcom formulovaný tak, aby rozhodnutie súdu mohlo 
byť podkladom na vykonanie záznamu postupom katastrálneho odboru okresného 
úradu podľa ust. § 34 ods. 1 zákona č. 162/1995 Z. z. katastrálneho zákona, teda z výro
ku súdneho rozhodnutia musí vyplývať zmena vecného práva k nehnuteľnosti, ktorú je 
možné dosiahnuť iba určením vecného práva k nehnuteľnosti. Súd prvej inštancie však 
nevyzval žalobkyne na úpravu žalobného petitu tak, aby bol vykonateľným pre záznam 
zmeny vecného práva k nehnuteľnosti v katastri nehnuteľností.

Jedným z posledných rozhodnutí vydaných z hľadiska času je rozhodnutie Okres-
ného súdu Topoľčany591. V konaní žalobca zmenil žalobu na vydanie nehnuteľnosti na 
žalobu, ktorou sa domáhal určenia vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam, eventuálne 
vydania týchto nehnuteľností. Následne súd žalobe vyhovel. Vyslovil názor, že keďže 
predmetom vydania dedičstva sú nehnuteľnosti, tak je možné žalobu formulovať ako 
žalobu na určenie vlastníctva, resp. spoluvlastníctva k nehnuteľnostiam tak, aby roz
hodnutie súdu bolo podkladom na zápis do katastra nehnuteľností. Žalobca naliehavý 
právny záujem na určení vlastníckeho práva nemusí preukazovať, pretože ako opráv
nený dedič je aktívne legitimovaný na podanie takejto žaloby a tento jeho nárok má 
oporu v hmotnom práve. Z uvedených dôvodov súd žalobu na určenie vlastníckeho 
práva považoval za prípustnú podľa § 137 písm. c) CSP a následne aj dôvodnú. Hoci 
prebehlo aj odvolacie konanie, odvolací súd592 sa touto hmotnoprávnou otázkou už 
nemohol zaoberať, pretože sa týkalo len náhrady trov konania.

2. Názory právnej doktríny

2.1 Názory prezentované v oblasti hmotnoprávnej

V  obidvoch najnovších komentároch593 k  Občianskemu zákonníku (obidva boli 
vydané ešte za účinnosti OSP) sa pri § 485 nachádza zhoda názorov v tom, že žalo
bu podľa § 485 OZ je potrebné odlíšiť od žaloby na ochranu vlastníka podľa § 126 
ods. 1 OZ. Táto odlišnosť je daná čo do subjektov, posudzovaných právnych vzťahov, 
spôsobu nápravy a najmä tým, že právo oprávneného dediča na vydanie dedičstva sa 
na rozdiel od práva vlastníka, ktoré je nepremlčateľné, premlčuje. Ako pre žalobu na 
ochranu vlastníka, tak pre žalobu oprávneného dediča však platí, že ak je predmetom 
ochrany právo k nehnuteľnosti zapísanej v katastri nehnuteľností, možno žalovať na 
určenie vlastníckeho, resp. spoluvlastníckeho práva k nehnuteľnosti tak, aby rozhod
nutie mohlo byť podkladom na vykonanie zmeny zápisu v katastri nehnuteľností.

591 Rozsudok z 28. augusta 2020, sp. zn. 4 C/14/2020.
592 Uznesenie Krajského súdu Nitra z 11. marca 2021, sp. zn. 9 Co/2/2021.
593 BAJÁNKOVÁ, J. In 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. 1687. ISBN 9788074005978 a FEKETE, I. Občiansky zákonník. 3. zväzok 
(Dedenie, Záväzkové právo – všeobecná časť). Veľký komentár. 2. vyd. Bratislava : Eurokódex 
2015, s. 251. ISBN 9788081550416.
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Zhoda názorov je aj v tom, že žaloba podľa § 485 OZ má oporu v hmotnom práve 
a nie je určovacou žalobou podľa § 80 písm. c) OSP. Naliehavý právny záujem na ur
čení netreba preukazovať. Dr. Fekete ešte dodáva, že pokiaľ ide o samotný charakter 
žaloby podanej podľa § 485 OZ, nejde o žalobu o určenie existencie či neexistencie 
právneho pomeru podľa § 80 písm. c) OSP. Žalobou sa totiž nežiada autoritatívne vy
jasnenie neistých pomerov, ale vznik nových pomerov.

V  protiklade k  už citovaným názorom je názor594, podľa ktorého (bez bližšieho 
vysvetlenia) môže oprávnený dedič požadovať vydanie dedičstva, resp. sa len vo vše
obecnosti uvádza595, že môže podať žalobu o vydanie dedičstva (hereditatis petitio).

Ako posledný možno spomenúť výklad596, ktorý riešil iba situáciu, keď oprávne
nému dedičovi aj nepravému dedičovi svedčí dedičský titul, lenže každý z nich má 
subjektívne dedičské právo len k časti dedičstva (napr. dve deti poručiteľa pri dedení 
zo zákona). Bol vyslovený názor, podľa ktorého je žaloba podľa § 485 OZ z procesného 
hľadiska žalobou na plnenie alebo na vydanie podľa § 80 písm. b) OSP, ktorá sa však 
od žalôb tohto typu odlišuje tým, že spoludedičovi (spoluvlastníkovi) nemožno uložiť 
povinnosť vypratať nehnuteľnosť, príp. vydať hnuteľnú vec v celej jej podobe. Napriek 
tomu musí táto žaloba smerovať na vydanie dedičského podielu, aj keď pri exekúcii 
neprichádza do úvahy vynútiteľnosť povinnosti žalovaného (t.  j. nepravého dediča) 
spôsobom, ktorý je obvyklý pri úplnej zámene nepravého dediča za dediča oprávnené
ho. Rozhodnutie však zakladá žalobcovi (oprávnenému dedičovi) spoločné právo do 
výšky jeho dedičského podielu na všetkých majetkových hodnotách dedičstva. Pokiaľ 
ide o nehnuteľnosť, je toto rozhodnutie podkladom na vyznačenie zmeny vo vlastníc
kych vzťahoch v operátoch evidencie nehnuteľností.

2.2 Názory prezentované v oblasti procesnoprávnej

Prakticky v každom publikačnom výstupe, v ktorom sa rieši vzťah medzi žalobou 
na plnenie a  určovacou žalobou podľa Občianskeho súdneho poriadku, sa používa 
argumentácia z rozhodnutia publikovaného v Zbierke súdnych rozhodnutí a stanovísk 
pod číslom R 17/1972.

Pri žalobe o určenie, či tu právo alebo právny vzťah je alebo nie je [§ 80 písm. c) 
OSP], musí byť preukázaný naliehavý právny záujem. Ten je daný vtedy, ak by bez 
tohto určenia bolo právo žalobcu alebo právny vzťah, ktorého je účastníkom, ohroze
né, prípadne tam, kde by sa bez tohto určenia jeho právne postavenie stalo neistým. 

594 ELIÁŠ, K. a kol. Občanský zákoník. Velký akademický komentář. 1. svazek § 1 – 487. Praha : 
Linde 2008, s. 1375. ISBN 9788072016877 alebo ŠVESTKA, J., SPÁČIL, 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. vyd. Praha : 
C. H. Beck, 2009, s. 1485. ISBN 9788074001086.

595 SVOBODA, J. a  kolektív Občiansky zákonník. Komentár a  súvisiace předpisy. 5. vyd. 
Bratislava : Eurounion 2005, s. 449. ISBN 8088984645.

596 ČEŠKA, Z., KABÁT, J. ONDŘEJ, J., ŠVESTKA, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Díl II. 
(222 až 510), Praha : Panorama 1987, s. 727. ISBN 50821856.
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Určovacia žaloba má preventívnu povahu; jej účelom je poskytnúť ochranu právnemu 
postaveniu (právu) žalobcu skôr, ako dôjde k porušeniu právneho vzťahu alebo práva, 
a naopak, nie je namieste tam, kde už právny vzťah alebo právo boli porušené a kde má 
žalobca k dispozícii žalobu na splnenie povinnosti podľa § 80 písm. b) OSP. Žalobca 
preto nemôže mať právny záujem na určení právneho vzťahu alebo práva v prípade, že 
môže žalovať na plnenie. Avšak aj v prípade, že možno žalovať na splnenie povinnosti, 
súdna prax pripúšťa, že naliehavý právny záujem na určení je daný, ak rozhodnutie 
o určovacej žalobe je spôsobilé vytvoriť pevný základ pre právne vzťahy účastníkov 
sporu a svojimi dôsledkami predísť prípadným ďalším žalobám na plnenie, alebo ak 
prípadná žaloba na splnenie povinnosti nevystihuje (nemôže vystihnúť) celý obsah 
a dosah sporného právneho vzťahu alebo práva (a naopak, určovacia žaloba tak robí 
účinnejšie než iné procesné prostriedky).597

Súčasne sa žaloba na určenie vlastníckeho práva pripúšťa popri žalobe na plnenie 
(na vydanie veci, resp. na vypratanie nehnuteľnosti, ak  ju žalovaný neprávom zadr
žuje) najmä v prípade, ak ide o určenie práva k nehnuteľnosti, ktoré sa zapisuje do 
katastra nehnuteľností598, resp. inými slovami povedané, ak sa má určovacou žalobou 
(určovacím výrokom) dosiahnuť zhoda medzi skutočným stavom a stavom zapísaným 
v katastri nehnuteľností, bude naliehavý právny záujem na určení vlastníckeho práva 
daný vždy599, 600.

Čo sa zmenilo na úprave určovacej žaloby po prijatí Civilného sporového poriad
ku?

V ustanovení § 80 písm. c) OSP bol upravený len jeden druh určovacej žaloby, a to 
žaloby o určenie, či tu právo alebo právny vzťah je (kladná určovacia žaloba) alebo nie je 
(negatívna určovacia žaloba), ak je na tom naliehavý právny záujem. K možnosti žalovať 
o určenie tzv. inej právnej skutočnosti existovala rôznosť názorov. Stručne zhrnuté, podľa 
597 Porovnaj napr. DAVID, L., IŠTVÁNEK, F., JAVŮRKOVÁ, N., KASÍKOVÁ, M., LAVICKÝ, P. 

a kol. Občanský soudní řád. Komentář. I. díl. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2009, s. 370. ISBN 
9788073574604 alebo DRÁPAL, L. In DRÁPAL, L., BUREŠ, J. a kol. Občanský soudní řád 
I. § 1 až 200za. Komentář. Praha : C. H. Beck, 2009, s. 527 – 528, ISBN 9788074001079 
alebo ŠTEVČEK, M. In ŠTEVČEK, M., FICOVÁ, S. a kol. Občiansky súdny poriadok. I. diel. 
Komentár. 2. vyd. Praha : C. H. Beck, 2012, s. 270. ISBN 9788074004063.

598 DAVID, L., IŠTVÁNEK, F., JAVŮRKOVÁ, N., KASÍKOVÁ, M., LAVICKÝ, P. a  kol. 
Občanský soudní řád. Komentář. I. díl. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2009, s. 370. ISBN 978
8073574604; podobne napr. aj rozsudok Najvyššieho súdu SR z 28. septembra 2010, sp. 
zn. 6Cdo/179/2010.

599 DRÁPAL, L. In DRÁPAL, L., BUREŠ, J. a kol. Občanský soudní řád I. § 1 až 200za. Komentář. 
Praha : C. H. Beck, 2009, s. 528, ISBN 9788074001079 alebo ŠTEVČEK, M. In ŠTEVČEK, 
M., FICOVÁ, S. a kol. Občiansky súdny poriadok. I. diel. Komentár. 2. vyd. Praha : C. H. 
Beck, 2012, s. 271. ISBN 9788074004063.

600 Podobne aj Najvyšší súd SR v  rozsudku z  28. septembra 2010, sp. zn. 6/Cdo/179/2010, 
v  ktorej posudzoval simulovaný a  disimulovaný právny úkon, vyslovil len na doplnenie  
(s. 4), že pri žalobe o určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti je vždy daný naliehavý právny 
záujem spôsobilosťou určovacej žaloby byť podkladom na zmenu zápisu vlastníckeho práva 
v katastri nehnuteľností tak, aby zodpovedal skutočnému stavu. Práve takéto vyslovovanie 
názorov v širších súvislostiach by napomáhalo zjednocovať súdnu prax.
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jednej skupiny názorov bola táto možnosť daná iba v prípadoch, keď bola prezumovaná 
konkrétnym zákonným ustanovením. Podľa druhej skupiny názorov bola táto možnosť 
daná povahou veci, pretože výpočet druhov žalôb bol v § 80 OSP demonštratívny. Vznik 
žalobného práva sa musí viazať na moment dokonania aktu porušenia či ohrozenia sub
jektívneho práva, v žiadnom prípade na existenciu konkrétnej žaloby601.

Na túto rozpornosť nadviazal Civilný sporový poriadok, v ktorom sú upravené dva 
druhy žalôb o určenie.

Prvý druh je zakotvený v § 137 písm. c), a to ako žaloba o určenie, či tu právo je 
alebo nie je, ak je na tom naliehavý právny záujem; naliehavý právny záujem nie je po
trebné preukazovať, ak vyplýva z osobitného predpisu. Prvá časť zákonného ustanove
nia je teda identická s tou pôvodnou, preto sú použiteľné aj doterajšie výklady. Svedčí 
o tom aj rozsudok Najvyššieho súdu z 11. decembra 2019, sp. zn. 2 ObdoV/11/2019, 
publikovaný v Zbierke stanovísk najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov Slovenskej re
publiky pod č. R 47/2020. Podľa neho má žalobca naliehavý právny záujem na určení, 
či tu právo je alebo nie je podľa ustanovenia § 80 písm. c) OSP v znení účinnom do  
30. júna 2016 [rovnako aj podľa §  137 písm.  c) CSP] vtedy, ak je určovacia žaloba 
schopná odstrániť existujúcu neistotu medzi stranami sporu a poskytnúť pevný zák
lad na ich právny vzťah za predpokladu, že túto neistotu nie je možné odstrániť iným 
prostriedkom ochrany práv.

Novou je teda len úprava za bodkočiarkou, z ktorej vyplýva, kedy nie je potrebné 
preukazovať naliehavý právny záujem. A to vtedy, ak vyplýva z osobitného predpisu. 
Existuje názor602, že pôjde o prípady, keď právny predpis určitú osobu oprávňuje alebo 
jej ukladá podať bližšie špecifikovanú určovaciu žalobu. Tieto žaloby sa označujú ako 
„skryté žaloby na plnenie“. Ako príklady sa uvádza niekoľko žalôb podľa Exekučného 
poriadku a zákona o konkurze a reštrukturalizácii, ale ani jedna podľa Občianskeho 
zákonníka.

Druhý druh žaloby je upravený v § 137 písm. d), a to ako žaloba o určenie právnej 
skutočnosti, ak to vyplýva z osobitného predpisu. Nevyhnutnou zákonnou podmien
kou podania takejto žaloby teda je, že jej podanie priamo vyplýva z právneho pred
pisu. Existuje názor603, podľa ktorého možnosť podania takejto žaloby vyplýva najmä 
z hmotného práva. Ako príklady sa uvádza niekoľko žalôb podľa rôznych zákonov, ža
loba podľa § 485 OZ tam však uvedená nie je. Je to pochopiteľné, pretože predmetným 
druhom žaloby sa domáha určenia neplatnosti alebo neúčinnosti právneho úkonu, čo 
voči rozhodnutiu súdu o dedičstve nie je možné požadovať.

Aj po rekodifikácii procesného práva sa určovacie žaloby, ktorými žalobca sleduje 
dosiahnutie zhody zápisu vo verejnom registri so skutočným stavom, pripúšťajú a po

601 Bližšie pozri ŠTEVČEK, M. In ŠTEVČEK, M., FICOVÁ, S. a kol. Občiansky súdny poriadok. 
I. diel. Komentár. 2. vyd. Praha : C. H. Beck, 2012, s. 271 – 272. ISBN 9788074004063.

602 TOMAŠOVIČ, M. In ŠTEVČEK, M., FICOVÁ, S., BARICOVÁ, J., MESIARKINOVÁ, S., 
BAJÁNKOVÁ, J., TOMAŠOVIČ, M. Civilný sporový poriadok. Praha : C. H. Beck, 2016,  
s. 503. ISBN 9788074006296.

603 TOMAŠOVIČ, M. In ŠTEVČEK, M., FICOVÁ, S., BARICOVÁ, J., MESIARKINOVÁ, S., 
BAJÁNKOVÁ, J., TOMAŠOVIČ, M. Civilný sporový poriadok. Praha : C. H. Beck, 2016,  
s. 505. ISBN 9788074006296.
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važujú sa za osobitnú kategóriu. Príkladom je žaloba o určenie vlastníckeho práva, ak 
žalobca tvrdí, že je vlastníkom nehnuteľnosti, ktorá je v katastri nehnuteľností zapísaná 
na žalovaného. Pri týchto žalobách je naliehavý právny záujem žalobcu na určení prá
va daný vždy, ak zo zápisu vo verejnom registri vyplýva, že tvrdené právo patrí žalo
vanému. Preukazovanie naliehavého právneho záujmu je preto bezproblémové. Tieto 
žaloby sa označujú ako „skryté“ reivindikačné žaloby, teda žaloby na plnenie. Skoršia 
právna teória ich označovala aj ako „žaloby na vydanie knihového práva“. Určovacia 
žaloba síce nepožaduje vydanie držby veci (ak je to potrebné, možno ju so žalobou na 
vypratanie nehnuteľnosti kumulovať), ale na jej základe sa má umožniť, aby žalobca 
dosiahol právne panstvo nad vecou (aby vecou mohol právne disponovať). Znamená 
to, že tieto určovacie žaloby nemusia mať nevyhnutne preventívny účel a môžu byť 
prostriedkom ochrany porušeného (nielen ohrozeného) práva604. Je možné tento ná
zor aplikovať aj na žalobu podanú podľa § 485 OZ?

3. Syntéza a argumentácia

Pri riešení otázky, o aký druh žaloby ide podľa § 485 OZ, si treba najprv položiť 
otázku, čo je zmyslom právnej úpravy zakotvenej v citovanom paragrafe.

Účelom a cieľom § 485 OZ je dosiahnutie stavu, aký by nastal, ak by oprávnený 
dedič riadne nadobudol majetok poručiteľa podľa dedičského práva, t.  j. podľa jeho 
dedičského podielu; v prípade smrti bez zanechania závetu podľa jeho zákonného po
dielu, a  to na celom majetku, ktorý bol predmetom dedenia, resp. ktorý bol známy 
najneskôr do skončenia dedičského konania, ktorého nebol účastníkom605.

Ak teda bola predmetom dedičstva nehnuteľnosť, tak je zmyslom, a teda aj cieľom 
tohto zákonného ustanovenia dosiahnutie zmeny právneho stavu, ktorý bol vyznačený 
v katastri nehnuteľností na základe osvedčenia o dedičstve. Zmena skutkového stavu 
nie je nevyhnutná. Inými slovami povedané, cieľom je dosiahnutie zmeny vlastnícke
ho práva k predmetom dedičstva tak, aby sa tieto dostali do právnej sféry osoby, ktorá 
ich mala zdediť a v rozsahu, v akom ich mala zdediť. To znamená, aby nimi mohla 
disponovať ako vlastník. To sa však nedá dosiahnuť žalobou na plnenie. To, či dôjde 
súčasne aj k zmene skutkového stavu, t. j. k zmene faktickej držby, príp. užívania týchto 
predmetov dedičstva, ktorá sa dosahuje žalobou na plnenie, bude závisieť od rôznych 
skutočností. V prvom rade od toho, či oprávnený dedič chce mať veci z dedičstva vo 
svojej faktickej držbe alebo nie, ale tiež aj od toho, či nepravý dedič alebo prípadne aj 
tretia osoba užíva predmet z dedičstva na základe platného právneho dôvodu, napr. 
na základe zmluvy, ktorú uzavrela ešte s poručiteľom a ktorá je pre dedičov záväzná.

Vychádzajúc zo zmyslu právnej úpravy preto možno konštatovať, že žaloba podľa 
§ 485 OZ nemôže mať len povahu žaloby na plnenie. Samozrejme však možno pri
pustiť, aby sa oprávnený dedič v jednom konaní začatom žalobou podľa § 485 OZ 
domáhal nielen zmeny vlastníckeho práva, ale aj zmeny faktickej držby. Kombinácia 

604 Bližšie pozri TOMAŠOVIČ, M. In: ŠTEVČEK, M., FICOVÁ, S., BARICOVÁ, J., MESIARKI
NOVÁ, S., BAJÁNKOVÁ, J., TOMAŠOVIČ, M. Civilný sporový poriadok. Praha : C. H. Beck, 
2016, s. 504. ISBN 9788074006296.

605 Rozsudok Krajského súdu v Trnave zo 16. apríla 2019, sp. zn. 9 Co/263/2018, bod 10.
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petitov je v súlade so zásadou hospodárnosti konania a účinnej ochrany porušeného 
práva.

Ďalším argumentom je, že vlastnícke právo možno nadobudnúť len na základe 
zmluvy a  následného vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností [§ 133  
ods. 2 OZ v spojení s § 5 ods. 1 zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o 
zápise vlastníckych a  iných práv k  nehnuteľnostiam (katastrálny zákon)], dedením, 
rozhodnutím štátneho orgánu alebo na základe iných skutočností ustanovených záko
nom (§ 132 ods. 1 OZ).

Dedičstvo sa nadobúda smrťou poručiteľa (§ 460 OZ). Túto skutočnosť potvrdzuje 
následné rozhodnutie vydané v konaní o dedičstve (§ 203 CSP). V ňom sa:

 potvrdzuje nadobudnutie dedičstva (jedinému dedičovi alebo viacerým podľa 
ich dedičských podielov), alebo

 vykoná vyporiadanie medzi dedičmi buď dohodou, alebo rozhodnutím súdu, 
alebo

 prenechá predlžené dedičstvo na úhradu dlhov alebo
 potvrdí pripadnutie dedičstva štátu.
Všetky spôsoby rozhodnutia potvrdzujú zmenu právneho stavu, konkrétne zmenu 

vlastníckeho práva k predmetom dedičstva z poručiteľa na osobu určenú v rozhodnutí 
o dedičstve. Následne je potom rozhodnutie o dedičstve podkladom na zápis zmeny 
vlastníckeho práva v katastri nehnuteľností formou záznamu z poručiteľa na dediča 
(§ 34 ods. 1 KZ). Pred vydaním rozhodnutia o dedičstve súd nerieši, v koho držbe sa 
jednotlivé predmety dedičstva nachádzajú. Ak preto osoba, v ktorej držbe sa nachádza 
vec z dedičstva, odmieta hnuteľnú vec vydať alebo nehnuteľnosť vypratať, musí sa ten, 
komu vec pripadla z  dedičstva, domáhať jej vydania alebo vypratania samostatnou 
žalobou podľa § 126 OZ.

Aj oprávnený dedič domáhajúci sa svojho práva žalobou podľa § 485 OZ nadobu
dol dedičstvo smrťou poručiteľa (§ 460 OZ). Nič na tom nemôže zmeniť ani rozhod
nutie o dedičstve, na základe ktorého nadobudol dedičstvo alebo jeho časť nepravý 
dedič. Znamená to, že súd rozhodujúci o žalobe podanej podľa § 485 OZ musí skúmať, 
či žalobca je aktívne vecne legitimovaný a žalovaný zase pasívne vecne legitimovaný. 
Inými slovami, musí skúmať, či žalobca mal po poručiteľovi dediť. To znamená, či 
u neho existuje dedičský titul, ktorý ho uprednostňoval na dedenie pred žalovaným. 
Okrem toho musí súd skúmať celý rad iných skutočností, ktoré sa skúmajú pri zisťo
vaní okruhu dedičov v rámci konania o dedičstve, t. j. či nejde o nespôsobilého dedi
ča, či nejde o platne vydedeného dediča, či dedičstvo neodmietol. Okrem toho musí 
skúmať aj to, či žalobca nebol účastníkom konania o dedičstve (§ 212 ods. 2 CMP)606. 
Až po preukázaní všetkých skutočností svedčiacich v prospech práva žalobcu dediť po 
poručiteľovi je možné zmeniť právny stav, ktorý vyplynul z rozhodnutia o dedičstve. 
Žalobou na plnenie sa však takáto zmena nemôže dať dosiahnuť. Tvrdenie, že súd 
si musí pred uložením povinnosti plniť vyriešiť ako prejudiciálnu otázku vlastnícke  

606 Bližšie pozri napr. RAKOVÁ, K. Spôsoby uplatnenia dedičského práva prostredníctvom 
žaloby. In GEŠKOVÁ, K. Žalobné právo. Zborník z  medzinárodného vedeckého kongresu 
trnavské právnické dni. Trnavská Univerzita v  Trnave, Právnická fakulta : Trnava 2020, 
s. 112. ISBN 9788056802342, ISBN 9788056802335 [online].
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právo žalobcu k predmetom dedičstva, nie je možné akceptovať. Dôvodom je skutoč
nosť, že riešenie prejudiciálnej otázky má svoje vyjadrenie len v odôvodnení rozhod
nutia, nie v jeho výroku. Z celého rozhodnutia je však v zmysle § 228 CSP záväzný len 
výrok, nie odôvodnenie607.

Tak ako je podkladom na zápis vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností for
mou záznamu rozhodnutie o dedičstve, takým istým podkladom na zápis vlastníckeho 
práva oprávneného dediča bude rozhodnutie o žalobe podanej podľa § 485 OZ. Preto 
musí byť vo výroku takéhoto rozhodnutia uvedené, kto je vlastníkom nehnuteľnos
ti a označenie nehnuteľnosti. Nestačí túto skutočnosť konštatovať len v odôvodnení. 
Identický názor už v minulosti vyslovila aj súdna prax vo svojom rozhodnutí publi
kovanom v Zbierke pod č. R 65/1972 (s. 245), podľa ktorého zápis v evidencii nehnu
teľností, ktorý má byť na základe zaslaného rozsudku vykonaný, má vyplývať z výroku 
rozsudku, nielen z jeho odôvodnenia. Tento názor je v súlade aj so znením § 36a záko
na o katastri nehnuteľností.

Ak by sa prijal záver, že žaloba podľa § 485 OZ je žalobou na plnenie, znamenalo by 
to, že by oprávnený dedič musel žalovať o vypratanie nehnuteľnosti, nie o jej vydanie. Už 
v minulosti bolo totiž v Zbierke súdnych rozhodnutí a stanovísk publikované rozhodnu
tie pod č. R 53/1973 (s. 186 – 187), v ktorom bol vyslovený jasný názor: Hmotné právo 
(§ 132 OZ, teraz § 126 ods. 1 OZ – pozn. autorky) hovorí o práve vlastníka domáhať sa 
vydania veci (teda tak hnuteľnej, ako aj nehnuteľnej) od toho, kto mu ju neprávom zadr
žuje. Procesné právo naproti tomu hovorí o vydaní veci (§ 345 OSP, teraz § 186 až 188 
EP – pozn. autorky) len vo vzťahu k hnuteľným veciam a u nehnuteľností hovorí o vy-
prataní (§ 340 a nasl. OSP, teraz § 181 až 185 EP – pozn. autorky). Podľa § 257 OSP (te
raz § 62 EP – pozn. autorky) nariadiť a uskutočniť výkon rozhodnutia (teraz exekúciu –  
pozn. autorky) možno len spôsobmi uvedenými v  tomto zákone. Preto rozhodnutia, 
pokiaľ majú byť vykonané podľa 5. časti OSP (teraz podľa EP – pozn. autorky), musia 
obsahovať výroky zodpovedajúce tejto požiadavke. Ak znie výrok súdu na vydanie ne
hnuteľnosti, je tu neistota, čo má byť vlastne pri výkone rozhodnutia (teraz exekúcii –  
pozn. autorky) uskutočnené. Preto by súdy formuláciu „vydať” nehnuteľnosť nemali vo 
výroku rozhodnutia používať – ak majú na mysli vypratanie nehnuteľnosti.608, 609

Možno súhlasiť s tým, že žaloba podľa § 485 OZ slúžiaca na ochranu oprávnené
ho dediča je osobitným druhom žaloby, kým žaloba na ochranu vlastníka podľa ust. 

607 Pri ďalších úvahách abstrahujeme od nedostatku právnej úpravy, ktorá nezakotvuje 
záväznosť výroku právoplatného rozsudku pre štátne orgány (§ 228 CSP a contrario), hoci 
takáto záväznosť bola vyjadrená v § 159 ods. 2 OSP.

608 Tento názor má aj neskoršia rozhodovacia prax českých súdov, čo potvrdila prijatím judikátu 
Rč 49/2000, podľa ktorého právo na vydanie veci (§ 126 OZ) sa – ak ide o nehnuteľnosť – 
realizuje v súdnom konaní, v ktorom sa neuplatňuje nárok podľa osobitného („reštitučného”) 
predpisu, žalobou o  vypratanie nehnuteľnosti. Naša súdna prax iný názor k  riešenej 
problematike nezaujala.

609 Len na doplnenie možno uviesť, že inštitút vypratania nehnuteľnosti nie je hmotnému 
právu neznámy. Ustanovenie § 676 ods. 2 OZ v súvislosti s nájmom presne rozlišuje žalobu 
o vydanie veci (teda hnuteľnej) a žalobu o vypratanie nehnuteľnosti (podobne tak aj ďalšie 
ustanovenia o nájme).
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§ 126 ods. 1 OZ je všeobecným druhom žaloby. Osobitným druhom žaloby je však 
len z dôvodu, že ju môže podať len presne určený subjekt voči presne určenému sub
jektu, pri presne stanovených podmienkach a v presne vymedzenom čase. V obidvoch 
zákonných ustanoveniach je však povinnému subjektu uložená rovnaká povinnosť, 
a to vydať vec, resp. vydať majetok. Preto názor o tom, že exekúciu možno vykonať len 
spôsobmi uvedenými v zákone, čomu musí zodpovedať aj formulácia enunciátu, by sa 
musela plne vzťahovať aj na rozhodnutie o žalobe podanej podľa § 485 OZ, ak by mala 
byť žalobou na plnenie. Tvrdenie, že ide o osobitný druh žaloby na plnenie, nemôže 
mať vplyv na formuláciu petitu, ak má byť rozhodnutie vydané na jej základe materi
álne vykonateľným exekučným titulom. Keďže vydanie nehnuteľnosti ako spôsob exe
kúcie neexistuje, bol by takýto exekučný titul nevykonateľný a pre žalobcu zbytočný. 
O účinnosti súdnej ochrany by sa preto nedalo vôbec uvažovať.

Ak by sa prijal záver, že žaloba podľa § 485 OZ je žalobou na plnenie, a teda by 
oprávnený dedič musel žalovať o vypratanie nehnuteľnosti, znamenalo by to, že ho 
nútime žalovať o poskytnutie ochrany, ktorú nechce alebo nemôže žalovať. Reálne 
totiž môžu nastať štyri rôzne situácie:

a) Nehnuteľnosť, ktorá mala pripadnúť oprávnenému dedičovi, užíva sám op
rávnený dedič [buď na základe právneho titulu, alebo bez neho, t.  j. (zatiaľ) 
protiprávne]. Tvrdiť v tomto prípade, že žaloba podľa § 485 OZ je žalobou na 
plnenie, by vyznievalo určite zvláštne. A  to z  jednoduchého dôvodu. Žaloba 
o vypratanie nehnuteľnosti podaná proti nepravému dedičovi by nemohla byť 
nikdy úspešná pre nedostatok jeho pasívnej legitimácie. Zotrvanie na názore, 
že žaloba podľa § 485 OZ je žalobou na plnenie, by preto znamenalo, že by 
sa oprávnený dedič nemohol domôcť ochrany, ktorú mu zákon žalobou podľa 
§ 485 OZ chce poskytnúť. Požadovanie určenia vlastníckeho práva zase nemož
no považovať za žalobu na plnenie.

b) Nehnuteľnosť, ktorá mala pripadnúť oprávnenému dedičovi, neužíva neopráv
nený dedič, ale ju užíva tretia osoba (buď na základe právneho titulu, napr. ako 
oprávnený z vecného bremena alebo nájomca, alebo bez právneho titulu, t. j. 
protiprávne). Ani v tomto prípade by tvrdenie, že žaloba podľa § 485 OZ je ža
lobou na plnenie, neprinieslo ochranu oprávnenému dedičovi. Ten totiž môže 
podať žalobu podľa § 485 OZ len voči nepravému dedičovi, teda len voči tomu, 
kto nadobudol dedičstvo na základe rozhodnutia o  dedičstve. Proti nikomu 
inému takúto žalobu podať nemôže.

c) Nehnuteľnosť, ktorá mala pripadnúť oprávnenému dedičovi, užíva nepravý de
dič na základe platného právneho titulu (napr. ako oprávnený z vecného bre
mena alebo nájomca). V takomto prípade by bola žaloba oprávneného dediča 
odsúdená na neúspech už v okamihu jej podania (samozrejme, pre rozhodnu
tie súdu je podľa ust. § 217 ods. 1 CSP rozhodujúci stav v čase jeho vyhlásenia), 
ak by mala byť žalobou na plnenie.

d) Nehnuteľnosť, ktorá mala pripadnúť oprávnenému dedičovi, užíva nepravý de
dič bez právneho titulu, t. j. protiprávne. Ak by mala byť žaloba podľa § 485 OZ 
len žalobou na plnenie, tak by rozhodnutie o nej bolo tiež len rozhodnutím na 
plnenie – na vypratanie nehnuteľnosti, na ktorého základe by nebolo možné 
dosiahnuť zmenu zápisu vlastníckeho práva v katastri nehnuteľností, pretože 
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rozhodnutie na plnenie nie je spôsobilým titulom na vykonanie záznamu v ka
tastri nehnuteľností (§ 36a zákona o katastri nehnuteľností a contrario).

Ak by sa prijal záver, že žaloba podľa § 485 OZ je žalobou na plnenie, tak by sa 
oprávnený dedič nemohol domáhať vydania (vypratania) nehnuteľnosti, ak by mal vec 
nadobudnúť len do podielového spoluvlastníctva. Spoluvlastnícky podiel je totiž len 
ideálnym podielom na nehnuteľnosti. Vyjadruje mieru, akou sa spoluvlastníci podie
ľajú na právach a  povinnostiach vyplývajúcich zo spoluvlastníctva k  spoločnej veci 
(§ 137 ods. 1 OZ).

Na základe uvedeného možno vysloviť názor, že žaloba podaná podľa § 485 OZ 
by nemala byť žalobou na plnenie a rozhodnutie o nej by nemalo byť rozhodnutím 
na plnenie. Malo by ísť o takú žalobu a následné rozhodnutie, ktoré je spôsobilé na 
vykonanie zmeny zápisu v katastri nehnuteľností. Takým rozhodnutím môže byť len 
rozhodnutie, ktoré vo výrokovej časti vyrieši otázku vlastníckeho práva. Netvrdíme, 
že výrok rozhodnutia musí obsahovať slová „určuje sa, že vlastníkom nehnuteľnosti 
X  je osoba Y“. Možno akceptovať aj slová „žalovaný je povinný vydať nehnuteľnosť 
X osobe Y“, ak takéto rozhodnutie nebude mať povahu rozhodnutia na plnenie, ale 
bude v zmysle katastrálneho zákona považované za podklad na vykonanie záznamu. 
úvahy možno doplniť o ďalšie argumenty súvisiace s inštitútom bezdôvodného obo
hatenia a reštitúcií.

Pojem vydanie veci (teda aj nehnuteľnosti) sa v Občianskom zákonníku nenachá
dza len v § 485 OZ, ale napr. aj v § 451 ods. 1 a v § 456 OZ, t. j. pri bezdôvodnom 
obohatení. Ak zákon pri § 485 odkazuje na použitie zásad o bezdôvodnom obohatení, 
treba sa zamyslieť, ako môže vyzerať výrok rozhodnutia podľa § 451 OZ.

Ak je právny úkon neplatný a jeho predmetom bol prevod vlastníckeho práva k ne
hnuteľnosti, tak sa žaluje o určenie, že prevodca je vlastníkom nehnuteľnosti. Rovnako 
znejú aj výroky súdnych rozhodnutí. Inými slovami povedané, pri povinnosti vydať 
bezdôvodné obohatenie nemajú súdy tendenciu odvolávať sa na doslovné znenie zá
kona a použiť vo výroku svojho rozhodnutia výraz „vydať nehnuteľnosť”. Takisto ne
prichádza do úvahy ani povinnosť žalovať o vypratanie nehnuteľnosti, pretože teória 
o prednosti žaloby na plnenie pred žalobou určovacou, ak už možno žalovať na plne
nie, t. j. na vypratanie nehnuteľnosti, sa nedá aplikovať, pretože, ako už bolo uvedené, 
v tomto prípade by sa otázka vlastníckeho práva k nehnuteľnosti nemohla vyriešiť iba 
v odôvodnení rozhodnutia, ale musí sa riešiť v  jeho výroku. Rovnaký názor platí aj 
v prípade, ak právny dôvod dodatočne odpadol (napr. ak došlo k odstúpeniu od zmlu
vy alebo ak sa naplnila rozväzovacia podmienka).610

Pojem vydanie nehnuteľnosti bol použitý aj v  reštitučných zákonoch. Súd
na prax611 síce riešila interpretačný problém medzi pojmami vydanie nehnuteľnosti  

610 Rovnaký záver platí aj pre práva k  iným veciam, ktoré sa evidujú v  osobitnej evidencii. 
Porovnaj napr. rozsudok Najvyššieho súdu ČR z 27. júna 2007, sp. zn. 32 Odo 10/2006, podľa 
ktorého má žalobca naliehavý právny záujem na určení vlastníckeho práva k motorovému 
vozidlu, pretože bez tohto určenia nemožno dosiahnuť zmenu údajov v  registri cestných 
motorových vozidiel. Nie je rozhodujúce, že sa touto určovacou žalobou nerieši vydanie 
vozidla.

611 Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 31. júla 2008, sp. zn. 4 Cdo 30/2007.
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(podľa § 6 zákona č. 229/1991 Zb) a prechod vlastníckeho práva (podľa § 8 cit. záko
na), ale súčasne konštatovala, že vydanie nehnuteľnosti je synonymom slova vrátenie 
vlastníckeho práva. Podobne aj v Českej republike súd konštatoval, že z príslušného 
zákona nemožno vyvodiť, že by k obnove vlastníckeho práva dochádzalo zo zákona. 
Preto rozhodnutie, ktorým súd uloží povinnej osobe povinnosť vydať nehnuteľnosť, je 
titulom, ktorý vlastníctvo oprávnenej osoby obnovuje (navracia) a na ktorého základe 
príslušný okresný úrad, odbor katastrálny uskutoční v jej prospech záznam vlastníc
keho práva do katastra nehnuteľností. Súčasne alternatívne pripustil aj žalobu o ulože
nie vyhlásenia vôle. Vylúčil však, že by vypratanie nehnuteľnosti mohlo byť obsahom 
nároku na navrátenie majetkových práv612. Na rozdiel od reštitúcií, pri ktorých opráv
nená osoba bola v minulosti vlastníkom požadovanej nehnuteľnosti, pri žalobe podľa 
§ 485 OZ nejde o obnovu vlastníckeho práva, a to napriek tomu, že sa dedičstvo nado
búda už smrťou poručiteľa. Zastáva sa názor613, že je na to potrebné ešte rozhodnutie 
o dedičstve. Ak by sa žaloba podľa § 485 OZ vnímala ako osobitný typ určovacej ža
loby (nie ako žaloba na plnenie), potom by sa záver súdu o výroku o povinnosti vydať 
nehnuteľnosť akceptovaný pri reštitúciách dal prijať, ak by bol následne spôsobilým 
podkladom na zmenu zápisu v katastri nehnuteľností.

Určité zamyslenie vyvoláva názor súdnej praxe vyslovený v judikáte R 26/1975614, 
podľa ktorého podanie žaloby o určenie nemá žiadny vplyv na začiatok a plynutie pre-
mlčacej doby. Povedané inými slovami, premlčacia doba plynie ďalej aj napriek tomu, 
že prebieha konanie začaté na základe určovacej žaloby.

V prípade žaloby o určenie vlastníckeho práva, o ktorom existuje spor, premlčanie 
nehrozí, pretože vlastnícke právo sa nepremlčuje (§ 100 ods. 2 OZ).

Takisto v zmysle § 107 ods. 3 OZ nehrozí premlčanie práva ani v prípade podania 
žaloby o vydanie bezdôvodného obohatenia pri synalagmatických záväzkoch, keď pro
ti sebe stojí právo, ktoré sa premlčuje (právo na vydanie peňažného plnenia), a právo, 
ktoré sa nepremlčuje (právo vlastnícke)615.

Právo oprávneného dediča na vydanie dedičstva sa však premlčuje v  trojročnej 
premlčacej dobe, ktorá začína plynúť od právoplatnosti rozhodnutia, ktorým sa de
dičské konanie skončilo. Jej plynutie by preto zastavila žaloba na plnenie, nie však, 
v  zmysle záveru vysloveného v  judikáte R  26/1975, žaloba na určenie vlastníckeho 
práva. Pri dĺžke súdnych konaní by preto záver, že žaloba podľa § 485 OZ je žalobou 
určovacou, mohol byť pre oprávneného dediča nevýhodný. Napriek tomu sa však do
mnievame, že záver o tom, že určovacia žaloba nezastavuje plynutie premlčacej doby, 
nemožno absolutizovať. Môže byť opodstatený vtedy, ak oprávnená osoba má k dispo

612 Rozsudok Najvyššieho súdu ČR z  28. mája 1998, sp. zn. 2 Cdon 1361/97, uverejnené 
v Zbierke súdnych rozhodnutí a stanovísk pod č. R 24/1999.

613 Bližšie k tomu pozri napr. ELIÁŠ, K. a kol. Občanský zákoník. Velký akademický komentář.  
1. svazek § 1 – 487. Praha : Linde 2008, s. 1376 s. ISBN 9788072016877.

614 Správa o zhodnotení stavu rozhodovania súdov Českej socialistickej republiky vo veciach 
neoprávneného majetkového prospechu (teraz bezdôvodného obohatenia – pozn. autorky) 
občianskoprávnym kolégiom Najvyššieho súdu ČSR z 28. marca 1975, Cpj 34/74, s. 274.

615 Uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 26. februára 2020, sp. zn. 8 Cdo 15/2019, 
uverejnené v Zbierke stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov SR pod č. R 13/2021.



DEDIČSKé PRÁVO V HMOTNOPRÁVNYCH A PROCESNOPRÁVNYCH SúVISLOSTIACH

314

zícii aj žalobu na plnenie. Je síce pravda, že oprávnený dedič môže podať aj žalobu na 
plnenie, t. j. žalobu o vypratanie nehnuteľnosti. Rozhodnutie o nej by však neriešilo 
základný problém, a  to vlastnícke právo oprávneného dediča takým spôsobom, na 
ktorého základe možno vykonať zmenu zápisu v katastri nehnuteľností. Možno preto 
súhlasiť s názorom616, že § 112 OZ možno interpretovať tak, že ak výnimočne existu
je naliehavý právny záujem na určení práva a ak premlčacia doba už začala plynúť, 
spôsobuje určovacia žaloba spočívanie premlčacej doby. Zhoda názorov je v tom, že 
naliehavý právny záujem žalobcu na určení práva je daný, ak zo zápisu vo verejnom 
registri vyplýva, že tvrdené právo patrí žalovanému617 alebo ak je určovacia žaloba 
spôsobilá byť podkladom na zmenu vlastníckeho práva v katastri nehnuteľností tak, 
aby zodpovedal skutočnému stavu618.

Treba súhlasiť s názorom619, podľa ktorého ustanovenie o premlčaní nároku na vy
danie dedičstva je v rozpore s jednou zo základných zásad súkromného práva, a to, že 
vlastnícke právo je nepremlčateľné. Ešte zaujímavejšie je, že žaloba o vydanie dedič
stva ako samostatný druh žaloby už nie je zakotvená v novom Občianskom zákonníku 
v Českej republike.

Záver

1. Zmena zápisu v katastri nehnuteľností sa nemôže vykonať len na základe toho, 
že sa v rozsudku na plnenie posúdi vlastnícke právo subjektu len ako predbežná 
otázka a následne sa konštatuje len v odôvodnení rozhodnutia. V zmysle § 36a 
zákona o katastri nehnuteľností musí ísť o určenie vlastníckeho práva k nehnu
teľnosti obsiahnuté vo výroku rozhodnutia.

2. Ak má byť žaloba podľa § 485 OZ typickou žalobou na plnenie, tak by musel 
žalobca (oprávnený dedič) požadovať vypratanie nehnuteľnosti, aby išlo o ma
teriálne vykonateľný výrok v rámci exekúcie.

3. Ak má byť žaloba podľa § 485 OZ typickou žalobou na plnenie, tak nútime 
oprávneného dediča žalovať niečo, čo možno nechce alebo nemôže dosiahnuť. 
Určite chce zmenu vlastníckeho práva a následný zápis v katastri nehnuteľností, 
aby mohol s nehnuteľnosťou disponovať ako s vlastnou. Jej súčasné vypratanie 
však nemusí chcieť alebo nemôže žalovať (napr. ak by nehnuteľnosť užíval on 
sám alebo ak by nehnuteľnosť užíval nepravý dedič alebo tretia osoba na zákla
de platného právneho titulu alebo ak by mal nehnuteľnosť nadobudnúť len do 
podielového spoluvlastníctva).

616 TOMAŠOVIČ, M. in ŠTEVČEK, M., FICOVÁ, S., BARICOVÁ, J., MESIARKINOVÁ, S., 
BAJÁNKOVÁ, J., TOMAŠOVIČ, M. a  kol. Civilný sporový poriadok. Komentár. Praha :  
C. H. Beck, 2016, s. 505. ISBN 9788074006296.

617 Porovnaj napr. TOMAŠOVIČ, M. in ŠTEVČEK, M., FICOVÁ, S., BARICOVÁ, J., 
MESIARKINOVÁ, S., BAJÁNKOVÁ, J., TOMAŠOVIČ, M. a kol. Civilný sporový poriadok. 
Komentár. Praha : C. H. Beck, 2016, s. 505. ISBN 9788074006296.

618 Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 28. septembra 2010, sp. zn. 6 Cdo/179/2010.
619 FEKETE, I. Občiansky zákonník. 3. zväzok (Dedenie, Záväzkové právo – všeobecná časť). 

Veľký komentár. 2. vydanie. Bratislava : Eurokódex 2015, s. 251. ISBN 9788081550416.
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4. Pojem vydanie veci (teda aj nehnuteľnosti) sa nachádza aj v  § 451 ods. 1 
a v § 456 OZ, t. j. pri bezdôvodnom obohatení. Pri povinnosti vydať bezdôvod
né obohatenie nemajú súdy tendenciu odvolávať sa na doslovné znenie zákona 
a používať vo výroku svojho rozhodnutia výraz „vydať nehnuteľnosť”. Výroky 
znejú na určenie, že prevodca je vlastníkom nehnuteľnosti. Nie je preto logický 
dôvod, prečo by súdy pri rozhodovaní o žalobe podľa § 485 OZ, ktorý odkazuje 
na použitie zásad o bezdôvodnom obohatení, mali svoj výrok formulovať inak.

5. Pojem vydanie nehnuteľnosti bol použitý aj v reštitučných zákonoch, v ktorých 
pojem vydanie nehnuteľnosti bol považovaný za synonymum slova vrátenie 
vlastníckeho práva. Ak by sa žaloba podľa § 485 OZ vnímala ako osobitný typ 
určovacej žaloby (nie ako žaloba na plnenie), potom by sa záver súdu o výroku 
o povinnosti vydať nehnuteľnosť akceptovaný pri reštitúciách dal uznať, ak by 
bol následne spôsobilým podkladom na zmenu zápisu v katastri nehnuteľností.

6. Názor o tom, že podaním určovacej žaloby nedochádza k spočívaniu preml
čacej doby, by sa nemohol absolutizovať v tých prípadoch, kde je rozhodnutie 
o určení vlastníckeho práva k nehnuteľnosti jediným titulom na zmenu zápisu 
v katastri nehnuteľností.

7. Na základe predložených argumentov sa možno prikloniť viac k názorom, že ide 
o žalobu, ktorou sa určuje vlastnícke právo oprávneného dediča k určitej nehnuteľ
nosti, pretože práve takýto výrok má pre neho právny význam. Či pôjde o osobitný 
druh určovacej žaloby alebo nie, nie je až také podstatné. Výpočet žalôb v § 137 
CSP totiž nie je taxatívny, preto je možné podať akúkoľvek inú žalobu, ktorá je spô
sobilá poskytnúť tvrdenému právu ochranu. Netvrdíme ani to, že výrok rozhod
nutia musí obsahovať slová „určuje sa, že vlastníkom nehnuteľnosti X je osoba Y“. 
Možno akceptovať aj slová „žalovaný je povinný vydať nehnuteľnosť X osobe Y“, ak 
takéto rozhodnutie nebude mať povahu rozhodnutia na plnenie, ale bude v zmysle 
katastrálneho zákona považované za podklad na vykonanie záznamu.

Nemáme ambíciu vyriešiť načrtnutý problém a už vôbec nechceme vnášať do rie
šenej problematiky ešte väčšie pochybnosti. Chceli sme len poukázať na aplikačné 
problémy, ktoré spôsobujú, že nevhodne zvoleným typom žaloby môže oprávnený de
dič prísť o svoje zákonom garantované právo. Budúca legislatívna činnosť by sa preto, 
podľa nášho názoru, mala zamerať aj na druh žaloby podľa § 485 OZ.

Dovtedy ostáva otázkou, či by súdy nemali postupovať podľa § 138 CSP, ak vychá
dzajú z názoru, že žaloba podľa § 485 OZ nemôže byť formulovaná ako žaloba na urče
nie vlastníckeho práva. To znamená, či by nemali vyzvať žalobcu na späťvzatie žaloby, 
pretože podľa skutočností tvrdených v žalobe by mala byť pre požadovaný druh ochrany 
zjavne nedôvodná. Súdy by tak mohli zachrániť právo oprávneného dediča pred preml
čaním, odbremenili by súdny systém od zbytočných konaní, ktoré, ako už bolo uvedené, 
končia na Najvyššom súde, resp. až na ústavnom súde, šetrili by účastníkom finanč
né prostriedky, ktoré musia vynaložiť na trovy zbytočne vedeného konania, a napokon 
by plnili úlohu, ktorú ako súdy majú prioritne plniť podľa čl. 2 ods. 1 CSP – poskyto
vať spravodlivú a účinnú ochranu. Ak tak nepostupujú, je na zváženie naplnenie zod
povednosti štátu za škodu spôsobenú nesprávnym úradným postupom podľa zákona  
č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci.
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Súdna ochrana by však bola účinnejšia aj rýchlejšia, ak by súdy nelipli na presnej 
formulácii žalobného petitu, ak je zo  skutkových tvrdení uvedených v žalobe zrejmé, 
čoho sa žalobca domáha, t. j. akej veci sa jeho žaloba týka a čo ňou sleduje, akú ochranu 
požaduje620. Strana sporu nemá povinnosť právne kvalifikovať svoj nárok, to je povin
nosťou súdu. Tak isto je povinnosťou súdu formulovať znenie výroku tak, aby poskytoval 
sledovanú ochranu a súčasne bol materiálne vykonateľný. Formuláciou petitu teda súd 
nie je viazaný. Súd môže byť viazaný len rozsahom vymedzeným v žalobe podľa § 485 
OZ, ktorý v zmysle zásady ne ultra petitum partium nemôže prekročiť (§ 216 CSP) vo 
význame, že nemôže prisúdiť viac. Môže byť teda viazaný len podielom alebo výpočtom 
predmetov z dedičstva, ktorých vydania sa žalobca domáha alebo ku ktorým sa domáha 
určenia vlastníckeho práva. Len tak možno hovoriť o účinnej a spravodlivej ochrane, 
ktorú sú súdy povinné poskytovať v zmysle CSP. Preto by mal byť možný aj taký postup, 
že súd na základe žalobného petitu znejúceho na vydanie nehnuteľnosti rozhodne (určí), 
že žalobca (oprávnený dedič) je vlastníkom/spoluvlastníkom nehnuteľnosti, ak je zo ža
loby dostatočne zrejmé, že žalobcovi nejde o vypratanie nehnuteľnosti, ale sleduje, aby 
bol zapísaný ako vlastník v katastri nehnuteľností621.
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36. Uznesenie Krajského súdu v Nitre z 11. marca 2021, sp. zn. 9 Co/2/2021.
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Abstrakt: Príspevok analyzuje vybrané aplikačné otázky týkajúce sa nadobudnutia 
vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam od nepravého dediča. Taktiež rozoberá vzájom
né práva a povinnosti dotknutých subjektov, a to oprávneného dediča, nepravého de
diča a nadobúdateľa od nepravého dediča.
Kľúčové slová: oprávnený dedič, nepravý dedič, dobromyseľný nadobúdateľ, nehnu
teľnosť, nemo plus iuris

Abstract: The paper analyzes selected application issues related to the acquisition of 
ownership of real estate from a false heir. It also analyzes the correlated rights and du
ties of the entities concerned, namely the legitimate heir, the false heir and the acquirer 
from the false heir.
Key words: legitimate heir, false heir, goodwill acquirer, real estate, nemo plus iuris

Úvod

V rámci predkladaného príspevku sa zaoberáme nadobúdaním vlastníckeho práva 
k nehnuteľnosti od nepravého dediča podľa slovenského právneho poriadku. Výcho
diskovým bodom je pre nás ustanovenie § 486 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zá
konník (ďalej aj ako „OZ“). Predmetné ustanovenie preferuje ochranu práv nadobud
nutých v dobrej viere, čím sa považuje za výnimku zo zásady nemo plus iuris ad alium 
transferre potest quam ipse habet (ďalej skrátene „nemo plus iuris“).

Základným výskumným cieľom tohto príspevku je komparácia právnych ná
sledkov v  dvoch odlišných situáciách. V  prvom prípade, keď osoba dobromyseľne 
nadobudne nehnuteľnosť od nepravého dediča, ktorému bolo dedičstvo potvrdené. 
V druhom prípade, keď osoba dobromyseľne nadobudne nehnuteľnosť od osoby, kto
rej bolo dedičské právo (nesprávne) potvrdené k nehnuteľnosti, ktorá ku dňu smrti 
nebola vo vlastníctve poručiteľa. V rámci nami vymedzených situácií porovnávame 
vzájomné nároky dotknutých osôb.

1. Ochrana oprávneného dediča

V slovenskom právnom poriadku je dedenie postavené na delačnom systéme. To 
znamená, že dedičstvo sa nadobúda okamihom smrti poručiteľa a úkony, ku ktorým 
dochádza neskôr, sa posudzujú ex tunc ku dňu smrti poručiteľa.623 Pre možnosť dede
nia musia byť naplnené štyri predpoklady dedenia:
622 Táto práca bola podporená Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe Zmluvy 

č. APVV18 0199.
623 Opakom delačného systému je adičný systém, v rámci ktorého sa osoby stávajú dedičmi až 

na základe prejavu vôle, ktorým dedičstvo prijímajú. KIRSTOVÁ, K. 19. hlava. In LAZAR, 
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a) smrť poručiteľa, 
b) existencia dedičstva, 
c) dedičský titul, 
d) dedičská spôsobilosť. 
Dedenie sa v slovenskom právnom poriadku spravuje aj princípom ingerencie štá

tu, ktorý stanovuje povinnosť súdneho prejednania dedičstva a potvrdenia jeho nado
budnutia dedičmi.624 V dedičskom konaní je väčšina právomocí zverená na základe 
poverenia súdu notárom, ktorí majú postavenie súdneho komisára.625 Aj z  toho dô
vodu zákonodarca poskytol zvýšenú ochranu právam nadobudnutým v dobrej viere, 
keďže rozsah dedičstva je potvrdený súdom, čo zvyšuje v očiach tretej osoby dôvery
hodnosť reálnej existencie takto potvrdených práv.

Napriek tomu, že dedenie je jedným zo spôsobov nadobudnutia vlastníctva podľa 
§ 132 ods. 1 OZ, postavenie dediča (oprávneného) nie je totožné s postavením vlast
níka, pokiaľ mu nebolo dedičské právo deklarované súdnym rozhodnutím. Vlastníc
ke právo je nepremlčateľné (§ 100 ods. 2 OZ), avšak právo oprávneného dediča na 
vydanie dedičstva podľa § 485 OZ (dedičstvo bolo priznané nepravému dedičovi) sa 
premlčuje vo všeobecnej trojročnej lehote (§ 105 OZ). Premlčacia lehota začína plynúť 
odo dňa právoplatnosti rozhodnutia, ktorým sa dedičské konanie skončilo.

Legálnu definíciu pojmu „oprávnený dedič“ náš právny poriadok neobsahuje. Po
jem oprávnený dedič používa OZ v ustanoveniach § 105, § 485 a § 486. Z použitia 
pojmu v OZ možno vyvodiť, že pod pojmom oprávnený dedič možno rozumieť oso
bu, ktorej prislúcha dedičský titul, nie je dedičsky nespôsobilá ani nebola vydedená626 
a mala nadobudnúť dedičstvo (príp. jeho časť) namiesto osoby, ktorej bolo dedičstvo 
potvrdené súdom. Zároveň oprávnený dedič nebol účastníkom právoplatne skonče
ného dedičského konania alebo na neho súd pri prejednaní dedičstva neprihliadol  
(§ 468 OZ).627

Ustanovenie § 485 OZ určuje nepravému dedičovi povinnosť vydať oprávnenému 
dedičovi majetok, ktorý z dedičstva má, ide o tzv. dedičskú žalobu.628 Vydanie majet
ku sa spravuje zásadami o bezdôvodnom obohatení, čo rezultuje do preferencie na
turálnej reštitúcie vecí. Ak naturálna reštitúcia nie je dobre možná, potom je nepravý  

J. a kol. Občianske právo hmotné. Všeobecná časť – Rodinné právo – Vecné práva – Dedičské 
právo. 2. vyd. Bratislava : Iuris Libri, 2018, s. 654.

624 FIALA, R.,  MIKEŠ, J. § 487 [vydání dědictví státem]. In ŠVESTKA, J. a  kol.: Občanský 
zákoník I, II. 2. vyd. Praha : C. H. Beck, 2009, s. 1485.

625 Pozri § 16 a nasl. zákona č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok.
626 Z hľadiska nutnosti existencie dôvodov vydedenia v čase spísania listiny o vydedení existujú 

v právnej teórii viaceré názory. Podrobný rozbor možno nájsť v RAKOVÁ, K. Existencia 
dôvodu vydedenia cez prizmu aktuálnej súdnej praxe. In Míľniky práva v stredoeurópskom 
priestore 2021 : Zborník z online medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a mladých 
vedeckých pracovníkov. 1. vyd. Bratislava : Právnická fakulta UK, 2021, s. 292 – 302.

627 VALOVÁ, K. 22. hlava. In LAZAR, J. a  kol. Občianske právo hmotné. Všeobecná časť – 
Rodinné právo – Vecné práva – Dedičské právo. 2. vyd. Bratislava : Iuris Libri, 2018, s. 708.

628 RAKOVÁ, K. Spôsoby uplatnenia dedičského práva prostredníctvom žaloby. In Žalobné 
právo : Zborník z medzinárodného vedeckého kongresu. Trnava : Typi Universitatis Tyrna
viensis, 2020, s. 109.
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dedič povinný poskytnúť oprávnenému dedičovi relutárnu náhradu.629 To znamená, že 
ak nepravý dedič nadobudol z dedičstva veci (v našom prípade nehnuteľnosť), ktoré 
medzičasom scudzil, bude povinný poskytnúť peňažnú náhradu hodnoty veci. Zákon 
ďalej diferencuje rozsah povinnosti vydania majetku oprávnenému dedičovi podľa 
toho, či nepravý dedič vedel alebo mohol vedieť, že oprávneným dedičom je niekto 
iný. Ak bol nepravý dedič dobromyseľný vo svojom dedičskom práve, patrí mu právo 
na úžitky z dedičstva a taktiež právo na náhradu nákladov vynaložených na majetok 
z dedičstva. Ak nepravý dedič vedel alebo vedieť mohol, že oprávneným dedičom je 
niekto iný, zákon mu priznáva len právo na náhradu nevyhnutných nákladov vynalo
žených na dedičstvo bez možnosti ponechania si úžitkov z dedičstva.

Ďalšou diferenciou medzi postavením oprávneného dediča, ktorému dedičstvo ne
bolo súdne potvrdené, a postavením „obyčajného“ vlastníka, je ochrana jeho vlastníc
keho práva vo vzťahu k tretej osobe, ktorá nadobudla vec od nevlastníka (resp. nepra
vého dediča). Zákon v § 486 OZ vo väčšej miere priznáva ochranu právam nadobud
nutým v dobrej viere od nepravého dediča, ako je to pri nadobudnutí od „obyčajného“ 
nevlastníka.

2. Nadobudnutie od nepravého dediča

Legálnu definíciu pojmu „nepravý dedič“, rovnako ako pri oprávnenom dedičovi, 
náš právny poriadok nestanovuje. Prikláňame sa k definícii, ktorú vymedzil Najvyšší 
súd ČR v rozhodnutí z 23. februára 1999, sp. zn. 21 Cdo 1465/98630, podľa ktorej sa za 
nepravého dediča považuje osoba, „ktorá podľa rozhodnutia o  dedičstve nadobudla 
majetok poručiteľa, hoci podľa dedičského práva ho nemala nadobudnúť celý, prípadne 
nie v takom rozsahu, ako ho nadobudla“.

Ustanovenie § 486 OZ poskytujúce ochranu právam nadobudnutým v dobrej vie
re stanovuje: „Kto dobromyseľne niečo nadobudol od nepravého dediča, ktorému bolo 
dedičstvo potvrdené, je chránený tak, ako keby to bol nadobudol od oprávneného dedi-
ča.“ Z toho možno analýzou vyvodiť podmienky, ktoré musia byť splnené na aplikáciu 
predmetného ustanovenia:

1. dobromyseľnosť nadobúdateľa,
2. scudziteľom je nepravý dedič, ktorému bolo dedičstvo potvrdené.

Ad 1) Zákon stanovuje dobromyseľnosť nadobúdateľa, ktorá sa vzťahuje k nadobú
dateľovmu presvedčeniu, že daný predmet občianskoprávnych vzťahov nadobúda od 
pravého dediča, ktorému daný predmet patrí.

Pri nehnuteľnostiach prebieha podľa slovenského právneho poriadku zmluvný 
prevod vlastníckeho práva z  jedného subjektu na druhý v dvoch fázach (§ 133 ods. 
2 OZ). Prvou fázou je zmluva (titulus) a druhou vklad vlastníckeho práva do kata
stra nehnuteľností (modus). Až okamihom vkladu do katastra nehnuteľností dochádza 
k  nadobudnutiu vlastníckeho práva nadobúdateľom. Časovým okamihom relevant

629 Porovnaj § 456 OZ.
630 Obdobne VALOVÁ, K. 22. hlava. In LAZAR, J. a kol. Občianske právo hmotné. Všeobecná časť 

– Rodinné právo – Vecné práva – Dedičské právo. 2. vyd. Bratislava : Iuris Libri, 2018, s. 708.
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ným na posúdenie dobromyseľnosti nadobúdateľa preto bude okamih právoplatnosti 
rozhodnutia o povolení vkladu do katastra nehnuteľností.

S dobromyseľnosťou sa spája ešte jedna aktuálna otázka, a to, koho v prípade sporu 
ťaží dôkazné bremeno o preukázaní dobromyseľnosti nadobúdateľa. Ustálená judika
túra Najvyššieho súdu ČR otázku, koho ťaží dôkazné bremeno o preukázaní dobro
myseľnosti nadobúdateľa, rieši tak, že dôkazné bremeno viazne na dobromyseľnom 
nadobúdateľovi.631 Súdy pritom odkazujú na rozhodnutie Najvyššieho súdu ČR, sp. zn. 
21 Cdo 1465/98, podľa ktorého ak nie je v zákone ustanovená prezumpcia dobromy
seľnosti a s dobrou vierou sú spojené právne následky, tak dôkazné bremeno o dobrej 
viere ťaží osobu, ktorej je na prospech.

Do nadobudnutia účinnosti zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník (ďalej aj 
ako „NOZ“), zákon explicitne prezumoval dobrú vieru nadobúdateľa, ak vychádzal 
z údajov uvedených v katastri nehnuteľností.632 Preto ak bol nepravý dedič zapísaný 
v katastri nehnuteľností, tak by dobromyseľného nadobúdateľa nemalo ťažiť dôkazné 
bremeno ohľadom jeho dobromyseľnosti.633 V slovenskej právnej úprave nie je expli
citne priznaná dobromyseľnosť osobe, ktorá vychádza z údajov v katastri nehnuteľ
ností, avšak možno k takému záveru dôjsť analýzou ustanovení zakotvujúcich zása
du materiálnej publicity katastra nehnuteľností.634 Ergo, ak bol nepravý dedič vedený 
v katastri nehnuteľností ako vlastník nehnuteľnosti, dôkazné bremeno o preukázaní 
nedobromyseľnosti nadobúdateľa by malo ťažiť oprávneného dediča.

Ad 2) Druhou podmienkou nadobudnutia nehnuteľnosti je, že nepravému de
dičovi bolo dedičstvo potvrdené. Tým sa myslí potvrdenie o nadobudnutí dedičstva 
vydané súdom (resp. notárom vystupujúcim ako súdny komisár) podľa § 203 zákona  
č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok. Ako sme už v predchádzajúcej časti 
spomínali, práve skutočnosť, že dedenie sa spravuje princípom ingerencie štátu a de
dičské právo je deklarované súdnym rozhodnutím, rezultuje do  poskytnutia väčšej 
ochrany právam nadobudnutým v dobrej viere.

Právnym následkom splnenia uvedených podmienok je poskytnutie dobromyseľ
nému nadobúdateľovi rovnakej ochrany, aká by mu bola poskytnutá, ak by predmet 
občianskoprávneho vzťahu nadobudol od oprávneného dediča.

Oprávnený dedič tak v prípade prevodu nehnuteľnosti z nepravého dediča na dob
romyseľného nadobúdateľa bude v súdnom spore voči dobromyseľnému nadobúda
teľovi neúspešný. Naďalej mu však ostane voči nepravému dedičovi zachované právo 
na vydanie majetku z dedičstva podľa § 485 OZ. V nami uvedenom prípade môžeme 

631 Ide o ustálenú judikatúru vzťahujúcu sa na právnu úpravu účinnú do 31.decembra 2013,  
t. j. obdobnú právnu úpravu s právnou úpravou aktuálne účinnou v Slovenskej republike.

632 Pozri § 11 zákona č. 265/1992 Sb. o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovi
tostem.

633 Rovnako: SPÁČIL, J., SPÁČIL, M. Přehled judikatury ve věcech občanskoprávních vzťahů 
k pozemkům. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2011, s. 73. Ako sme už skôr uviedli, rozhodovacia 
prax bola opačná.

634 Bližšie pozri FEČÍK, M. Formálna a materiálna publicita katastra nehnuteľností. In Justičná 
revue. 63, 2011, č. 1, s. 37 a nasl.
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uvažovať už len o poskytnutí relutárnej náhrady, keďže „zdedená“ nehnuteľnosť sa už 
nachádza vo vlastníctve dobromyseľného nadobúdateľa.

Tu sa dostávame k ďalšiemu problémovému bodu, a  to je určenie okamihu roz
hodného na výpočet výšky relutárnej náhrady. Možno sa stretnúť s názorom Najvyš
šieho súdu ČR publikovaným v  Zbierke rozhodnutí Najvyššieho súdu pod číslom 
R 99/2007635, že rozhodným okamihom na posúdenie výšky peňažnej náhrady je stav 
ku dňu rozhodnutia o žalobe, a to aj v prípade, ak vec už nie je vo vlastníctve nepra
vého dediča. S týmto názorom si dovolíme nesúhlasiť. V prípade prevodu vlastnícke
ho práva z nepravého dediča na tretiu osobu a neskoršom žalovaní nepravého dediča 
oprávneným dedičom o vydanie majetku podľa § 485 OZ bude rozhodným dňom na 
posúdenie výšky náhrady deň, keď došlo k prevodu vlastníckeho práva na tretiu osobu 
(a teda hodnota nehnuteľnosti k tomuto dňu). Správnosť nášho tvrdenia sa pokúsime 
demonštrovať na nasledujúcom príklade. Nepravý dedič previedol na dobromyseľné
ho nadobúdateľa vlastnícke právo k pozemku (druh pozemku: trvalý trávny porast) za 
sumu 200 000, €, čo bola v tom čase trhová hodnota nehnuteľnosti. Po dvoch rokoch 
došlo k zmene druhu pozemku a stal sa z neho stavebný pozemok, pričom jeho trhová 
hodnota vzrástla o 100 % na 400 000, €. Od nepravého dediča by nebolo spravodlivé 
požadovať sumu 400 000, €, keďže v čase, keď prevádzal nehnuteľnosť, mala hodnotu 
len 200 000, €, a teda jeho obohatenie bolo v takejto výške. Uznajúc za správny spome
nutý názor Najvyššieho súdu ČR, by malo za následok, že osoba, hoc aj dobromyseľná 
v tom, že nadobudla majetok z titulu dedenia, ktorý jej bol potvrdený aj rozhodnutím 
súdu, by bola povinná uhradiť oprávnenému dedičovi 400 000, €, pričom v čase pre
vodu mohla očakávane získať len 200 000, €. Bez vlastného, čo i len nedbanlivostného 
zavinenia by sa dostala do – pre bežnú osobu – obrovských dlhov. Takýto výklad preto 
nie je zlučiteľný ani s ideou spravodlivosti, ktorú má právo prinášať, ani so základnými 
princípmi materiálneho právneho štátu. Nepravý dedič by si prevyšujúcu sumu (vo 
výške rozdielu hodnoty odo dňa scudzenia do rozhodnutia súdu) nemohol žiadať ani 
od dobromyseľného nadobúdateľa, keďže ten je chránený ustanovením § 486 OZ. Pri 
odmietnutí prezentovaného názoru Najvyššieho súdu ČR je nepravý dedič povinný 
poskytnúť relutárnu náhradu podľa hodnoty v čase prevodu nehnuteľnosti na dobro
myseľného nadobúdateľa, a je tak spravodlivo rozdelená ochrana právam oprávneného 
dediča (nárok na hodnotu v čase prevodu), nepravého dediča (nie je povinný nahradiť 
viac, ako mohol získať) a dobromyseľného nadobúdateľa.

Inou situáciou je, ak by nepravý dedič previedol nehnuteľnosť za nižšiu sumu, ako 
je trhová hodnota, príp. bezodplatne na dobromyseľného nadobúdateľa. V tomto prí
pade by nepravý dedič bol povinný nahradiť trhovú cenu nehnuteľnosti (200 000 €),636  
ktorá vyjadrovala ekonomickú hodnotu predmetu, a teda v takejto výške došlo k (bez

635 Rovnaký názor je uvedený aj v českom komentári k ustanoveniu § 487 zákona č. 40/1964 Sb.  
Občanský zákoník. FIALA, R., MIKEŠ, J. § 487 [vydání dědictví státem]. In ŠVESTKA, J. 
a kol. Občanský zákoník I, II. 2. vyd. Praha : C. H. Beck, 2009, s. 1485 a nasl. Ako poznámku 
na okraj uvádzame, že Fiala bol zároveň predsedom senátu, ktorý dané rozhodnutie vydal 
a v komentári nie sú podrobnejšie odôvodnené uvedené názory, ale vo väčšine pasáži ide 
o doslovný prepis zo súdneho rozhodnutia.

636 Hodnotu nehnuteľnosti opäť posudzujeme k okamihu prevodu vlastníckeho práva.
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dôvodnému) obohateniu na strane nepravého dediča, keďže mal objektívnu možnosť 
za nehnuteľnosť získať ekonomickú protihodnotu, ale z nejakého subjektívneho dôvo
du ju nerealizoval.

Odlišnou situáciou je aj prípad, ak dôjde k predaju nehnuteľnosti za vyššiu sumu, 
ako je jej trhová hodnota. V takomto prípade sa bude ešte diferencovať, či:

a) nepravý dedič mal alebo mohol mať vedomosť, že oprávneným dedičom je nie
kto iný,

b) nevedel a ani nemohol vedieť, že oprávneným dedičom je niekto iný. 
Ad a) Nepravý dedič má právo len na náhradu nevyhnutných nákladov, ktoré vy

naložil na nehnuteľnosť. Bude preto povinný vydať oprávnenému dedičovi celú sumu, 
ktorú za nehnuteľnosť získal, aj ak prevyšovala trhovú hodnotu.637 

Ad b) Nepravý dedič má právo na náhradu nákladov, ktoré na majetok z dedičstva 
vynaložil, a na úžitky z dedičstva. Bude mať preto právo si zvyšok prevyšujúci trhovú 
hodnotu ponechať.638

V praxi sa môže vyskytnúť situácia, že okrem toho, že dedičstvo bolo v dedičskom 
konaní priznané nepravému dedičovi, tak aj samotný rozsah dedičstva bol chybne 
určený a do dedičstva boli zahrnuté veci, ktoré patrili inej osobe. Akú ochranu po
skytuje zákon dobromyseľnému nadobúdateľovi veci od osoby, ktorej bolo dedičstvo 
potvrdené súdom, ak predmet dedičstva nepatril pred smrťou poručiteľovi? Takýto 
prípad sa v Českej republike dostal až pred Najvyšší súd ČR. Ten v uznesení, sp. zn. 
28 Cdo 2264/2009, dovolanie žalobkyne odmietol, avšak ako orbiter dictum uviedol 
svoj právny názor na výklad § 486 zákona č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník, že z defi
nície pojmu nepravého dediča, tak ako ho definovala judikatúra, vyplýva, že o nepra
vého dediča pôjde len za predpokladu, že nadobudol veci, ktoré patrili poručiteľovi ku 
dňu smrti, nie však, ak pôjde o veci, ktoré poručiteľovi nepatrili. Ustanovenie § 486 
OZ konvaliduje iba nedostatok, že nepravý dedič nebol v skutočnosti poručiteľovým 
dedičom, nie však nedostatok spočívajúci v  absencii vlastníckeho práva poručiteľa. 
Nejde preto o nadobudnutie od nepravého dediča, ale nadobudnutie od tretej osoby 
(nevlastníka).639 Tento názor teda rozoznáva dve rôzne postavenia osoby, ktorej bolo 
dedičstvo potvrdené súdnym rozhodnutím, a to:

a) nepravého dediča, voči ktorému má oprávnený dedič práva podľa § 485 OZ 
a dobromyseľný nadobúdateľ je pri nadobudnutí od nepravého dediča chránený podľa 
§ 486 OZ; 

b) osoba má postavenie „obyčajného“ nevlastníka, pričom skutočný vlastník vecí, 
ktoré boli osobe priznané v dedičskom konaní, sa nebude môcť domáhať nárokov podľa 
§ 485 OZ, ale podľa všeobecných ustanovení o ochrane vlastníckeho práva, a ani dobro
myseľnému nadobúdateľovi v takomto prípade nebude patriť ochrana podľa § 486 OZ. 

637 V  tejto časti súhlasíme s  názorom prezentovaným v  rozhodnutí Najvyššieho súdu ČR 
publikovanom v  Zbierke súdnych rozhodnutí a  stanovísk Najvyššieho súdu pod číslom 
R 99/2007, nesúhlasíme však, ako sme už skôr uviedli, s určením rozhodného okamihu pre 
posúdenie výšky relutárnej náhrady.

638 Rozhodnutie publikované v Zbierke súdnych rozhodnutí a stanovísk Najvyššieho súdu pod 
číslom R 99/2007.

639 Uznesenie Najvyššieho súdu ČR, sp. zn. 22 Cdo 5163/2014, z 22. júla 2015.
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V druhom prípade však ani právo na vydanie vecí nebude podliehať premlčaniu 
podľa § 105 OZ. Takýto názor má svoje ratio. Ak hovoríme o nepravom dedičovi, mal 
by k nemu existovať aj protipól v podobe oprávneného dediča. Ak majetok ku dňu 
smrti nepatril poručiteľovi, potom vôbec nemal byť predmetom dedičského konania, 
a preto k tomu majetku v danom konaní neexistoval žiadny oprávnený dedič, a tým 
pádom nebudeme hovoriť ani o existencii nepravého dediča.

Ak by sme prijali extenzívny výklad pojmu „nepravý dedič“ v tom zmysle, že usta
novenia o  nepravom dedičovi by sme použili aj na situácie, ak majetok nebol vo 
vlastníctve poručiteľa ku dňu jeho smrti, tak ani v tomto prípade by sa dobromyseľný 
nadobúdateľ nestal vlastníkom veci. Ustanovenie § 486 OZ sa zvykne označovať za 
výnimku zo zásady nemo plus iuris, no oproti iným, právnymi predpismi upraveným 
výnimkám nestanovuje, že ten, kto dobromyseľne niečo nadobudol od nepravého 
dediča, nadobúda vlastnícke právo.640 Zákon mu priznáva len ochranu, ako keby vec 
nadobudol od oprávneného dediča. Oprávnený dedič nenadobudne vlastnícke právo 
k veci, ktorá nemala patriť do dedičstva, ani ak mu je dedičstvo potvrdené súdom. Sku
točný vlastník veci môže proti osobe, ktorá má jeho vec v držbe aj na základe súdneho 
potvrdenia, podať žalobu o určenie vlastníckeho práva. Najvyšší súd ČSSR vo svojom 
stanovisku publikovanom v  zbierke rozhodnutí ako R  50/1963 uviedol: „Zaradenie 
určitej položky do súpisu majetku poručiteľa, do aktív a pasív dedičstva (čo sa prejaví pri 
určení všeobecnej ceny poručiteľovho majetku), s konečnou platnosťou nerieši otázku, či 
vec alebo iná majetková hodnota je majetkom poručiteľa tvoriacim dedičstvo. Dedičia 
a iné osoby môžu bez ohľadu na to uplatňovať svoje práva žalobou v občianskom súdnom 
konaní aj k veciam zaradeným do súpisu a do všeobecnej ceny dedičstva určenej štátnym 
notárstvom.“641 Ergo, ak by sme dobromyseľnému nadobúdateľovi priznali ochranu 
podľa ust. § 486 OZ aj v prípade, ak nadobudol od osoby, ktorej bolo dedičstvo potvr
dené, nehnuteľnosť, ktorá nepatrila poručiteľovi ku dňu smrti, tak by mu zákon nepo
skytoval ochranu pred skutočnými vlastníkmi (keďže zákon nehovorí o nadobudnutí 
vlastníckeho práva), a preto ani dobromyseľný nadobúdateľ nenadobudne v takomto 
prípade vlastnícke právo k nehnuteľnosti.

Naskytá sa teda otázka: Je správne a spravodlivé, ak osoba, ktorá konala v dobrej 
viere v správnosť údajov v katastri nehnuteľností a súdneho potvrdenia o nadobúda
teľovi (dedičovi) nehnuteľnosti, môže vlastnícke právo nadobudnúť iba vydržaním po 
desiatich rokoch, a teda by aj po ôsmich rokoch mohla o túto nehnuteľnosť prísť?642 
Za istých okolností áno, za iných nie. Právny poriadok Slovenskej republiky explicitne 
pre takéto prípady (ak majetok prejednaný v dedičskom konaní nepatril poručiteľovi) 
neposkytuje ochranu dobromyseľnému nadobúdateľovi pred pôvodným vlastníkom. 
Avšak možnosť prelomenia zásady nemo plus iuris v prospech dobromyseľného nado

640 Porovnaj napr. so znením § 446 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
641 Rovnaký názor zastával Najvyšší súd Českej socialistickej republiky v  rozsudku, sp. zn.  

3 Cz 5/90, z  31. januára 1990 (publikovaný v  Zbierke súdnych rozhodnutí a  stanovísk 
Najvyššieho súdu pod číslom R 14/1992).

642 Ak odbočíme od primárneho zámeru príspevku, môžeme poukázať, že nadobúdateľ 
hnuteľných vecí je v takomto prípade menej chránený, ako keby danú vec nadobudol kúpnou 
zmluvou spravujúcou sa ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
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búdateľa sa od roku 2016 formuje v rozhodovacej praxi ústavného643 a najvyššieho644 
súdu. Rozhodovacia prax Najvyššieho súdu SR nie je v tejto otázke jednotná a najaktu
álnejšie rozhodnutie veľkého senátu so sp. zn. 1VObdo/2/2020, zo dňa 27. apríla 2021 
takúto možnosť explicitne odmieta.645 Je preto na dobromyseľnom nadobúdateľovi, 
aby presvedčil súd, že ide o taký prípad, že je namieste výnimočné prelomenie zásady 
nemo plus iuris v prospech ochrany jeho práv nadobudnutých v dobrej viere. V tomto 
prípade okrem dobromyseľnosti bude zohrávať úlohu čas od nadobudnutia nehnuteľ
nosti nevlastníkom, dôvody, pre ktoré pôvodný vlastník stratil držbu nehnuteľnosti, 
prípadné spáchanie trestného činu a odplatnosť právneho úkonu.646

V  prípade, ak nebude poskytnutá ochrana práv dobromyseľného nadobúdateľa 
a vlastníkom nehnuteľnosti bude uznaný pôvodný vlastník, má dobromyseľný nado
búdateľ možnosť domáhať sa vydania bezdôvodného obohatenia od „nepravého dedi
ča“ (scudziteľa). To môže byť problematické, ak by scudziteľom bola napr. právnická 
osoba, ktorá medzitým zanikla bez právneho nástupcu. Dobromyseľný nadobúdateľ 
by tak nemal nehnuteľnosť ani peniaze, za ktoré túto nehnuteľnosť nadobudol, a ani 
možnosť získať náhradu škody, ktorú utrpel. Zákon podľa nášho názoru neposkytuje 
dostatočnú ochranu právam dobromyseľného nadobúdateľa.

V Českej republike pri rekodifikácii súkromného práva odstránili niektoré aplikač
né problémy a výkladové nejasnosti, ktoré v Slovenskej republike pretrvávajú doteraz. 
Napríklad v ust. § 7 NOZ zaviedli pravidlo, podľa ktorého sa všeobecne prezumuje 
dobromyseľnosť osoby a dôkazné bremeno zaťažuje osobu, ktorá tvrdí opak.647 Takisto 
v ust. § 1109 písm. d) NOZ explicitne stanovili, že dobromyseľný nadobúdateľ pri na
dobúdaní od nepravého dediča nadobúda vlastnícke právo, na rozdiel od staršej práv
nej úpravy, ktorá mu priznávala len ochranu ako pri nadobudnutí od oprávneného 
dediča. K legálnej definícii pojmu nepravý dedič nedošlo a prax naďalej vychádza z de
finície podľa judikatúry. Preto v prípade, ak ide o nadobudnutie od osoby, ktorej bolo 
dedičstvo súdom potvrdené, avšak nehnuteľnosť vôbec nemala byť predmetom dedič
stva, nebude dobromyseľný nadobúdateľ chránený podľa ust. § 1109 písm. d) NOZ,  
ale bude chránený podľa ust. § 984 a § 986 NOZ, v ktorých je obsiahnutá zásada mate
riálnej publicity katastra nehnuteľností (verejných zoznamov).

643 Za prelomový sa považuje nález ústavného súdu SR, sp. zn. I úS 549/2015, zo 16. marca 
2016.

644 Napr. rozsudok Najvyššieho súdu SR, sp. zn. 4 Cdo 142/2019, z 29. apríla 2020.
645 Ide o obdobnú situáciu, aká bola v rokoch 2009 až 2016 v Českej republike, keď do prijatia 

rozhodnutia veľkého senátu Najvyššieho súdu ČR, sp. zn. 31 Cdo 353/2016, z  9. marca 
2016, Najvyšší súd ČR odmietal prijať názory ústavného súdu ČR o  možnosti prelomiť 
zásadu nemo plus iuris okrem zákonom explicitne vymedzených dôvodov v  prospech 
dobromyseľného nadobúdateľa.

646 Bližšie k  predpokladom pozri SEDLIAK, V. Predpoklady dobromyseľného nadobudnutia 
vlastníckeho práva k nehnuteľnosti od nevlastníka z pohľadu súdnej praxe. In Historia et 
theoria iuris. 12, 2020, č. 3, s. 155 a nasl.

647 DOBROVOLNÁ, E. § 1109 [Nabytí vlastnického práva od neoprávněného]. In SPÁČIL, J. 
a kol. Občanský zákoník III. Věcná práva (§ 976 – 1474). 2. vyd. Praha : C. H. Beck, 2021, 
s. 414.
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3. Návrhy de lege ferenda

V predchádzajúcej časti sme sa zaoberali možnosťou súdnej ochrany dobromyseľné
ho nadobúdateľa. Súdna prax však v tejto problematike nie je konzistentná a predvída
teľná. Preto pre riešenie problémových otázok prichádzajú do úvahy legislatívne zmeny.

De lege ferenda považujeme za vhodné zakotviť legálnu definíciu pojmov ako „ne
pravý dedič“ a „oprávnený dedič“ a ich význam v súlade s doterajšou rozhodovacou 
praxou. Zároveň je potrebné spresniť mieru ochrany poskytujúcu dobromyseľnému 
nadobúdateľovi a v tomto prípade explicitne vyjadriť, že dobromyseľný nadobúdateľ 
nadobúda k veci vlastnícke právo. Keďže – ako sme už skôr naznačili – doterajšia úp
rava, ktorá priznáva dobromyseľnému nadobúdateľovi ochranu ako oprávnenému de
dičovi, nie je jednoznačná.

Taktiež zastávame názor, že de lege ferenda je potrebné zvýšiť mieru ochrany práv 
nadobudnutých v  dobrej viere, aby dobromyseľný nadobúdateľ mal rovnovážnejšie 
postavenie s  pôvodným vlastníkom. Nie sme za to, aby dostali práva nadobudnuté 
v dobrej viere absolútnu prednosť pred právami pôvodného vlastníka, ale aby vlastník 
mal možnosť domôcť sa svojich práv, ak bude konať v súlade so zásadou vigilantibus 
iura scripta sunt, avšak v prípade nedbalosti by sa mala zvýšiť ochrana práv nadobud
nutých v dobrej viere. To je možné docieliť novou právnou úpravou tzv. privilegova
ných spôsobov nadobudnutia vlastníckeho práva od nevlastníka (resp. neoprávnené
ho). Potrebné je prepracovať aj zásadu materiálnej publicity katastra nehnuteľností, 
ktorú v  aktuálnom znení nepovažujeme za dostatočnú.648 Inšpiráciou nám v  tomto 
prípade môže byť už spomínaná právna úprava obsiahnutá v  NOZ, ktorá preferuje 
ochranu dobromyseľného nadobúdateľa pred nedbalým vlastníkom, avšak v prípade, 
ak bol dosiahnutý zápis v katastri nehnuteľností bez vedomosti pôvodného vlastníka 
(napr. v dôsledku trestného činu), zákon preferuje ochranu pôvodného vlastníka.

Na zváženie je aj výslovná úprava prezumpcie dobromyseľnosti konajúcej osoby, 
obdobne ako je to upravené v ust. § 7 NOZ, čím by došlo k vyriešeniu spornej rozho
dovacej praxe o zaťažení dôkazným bremenom o preukázaní dobromyseľnosti samot
ného nadobúdateľa.649 Prezumpcia dobromyseľnosti by lepšie zodpovedala uplatňova
niu tzv. negatívnej dôkaznej teórie v praxi, ktorá vychádza vo všeobecnosti z toho, že 
negatívne skutočnosti sa nedokazujú.

Záver

Právna úprava v otázke nadobudnutia vlastníckeho práva k nehnuteľnosti od ne
pravého dediča nedáva spoľahlivé odpovede na množstvo situácií vyskytujúcich sa 

648 Zásada materiálnej publicity katastra nehnuteľností je postavená na jednoduchej vyvrátiteľnej 
domnienke o preukázaní opaku. Bližšie k nedostatočnosti materiálnej publicity pozri napr. 
FEČÍK, M. Formálna a materiálna publicita katastra nehnuteľností. In Justičná revue. 63, 
2011, č. 1, s. 37 a nasl.

649 Bližšie k  negatívnej dôkaznej teórii pozri napr. GEŠKOVÁ, K. § 185 [Rozhodnutie súdu 
o vykonaní dôkazov]. In ŠTEVČEK, M. a kol. Civilný sporový poriadok. Komentár. Praha : 
C. H. Beck, 2016, s. 697 a nasl.



v praxi. Aplikačné problémy nie sú dostatočne riešené ani rozhodovacou praxou sú
dov.

Rozhodovacia prax súdov v súlade so zákonom rozlišuje medzi právnymi násled
kami nadobudnutia nehnuteľnosti dobromyseľným nadobúdateľom od nepravého 
dediča a osobou, ktorej bolo v dedičskom konaní potvrdené nadobudnutie nehnuteľ
nosti z titulu dedenia, ak sa neskôr preukáže, že nehnuteľnosť nebola v čase smrti vo 
vlastníctve poručiteľa. V prvom prípade sa na dobromyseľného nadobúdateľa aplikuje  
§ 486 OZ a dôjde k prelomeniu zásady nemo plus iuris v prospech práv nadobudnutých 
v dobrej viere. V druhom prípade aplikácia § 486 nie je možná a pôjde o všeobecné 
nadobudnutie nehnuteľnosti od nevlastníka, kde nadobúdateľ „ťahá za kratší koniec“.

Už dlhodobo v právnej praxi rezonuje problém nadobúdania vlastníckeho práva 
k  nehnuteľnosti od nevlastníka a  dôslednejšie vyváženie ochrany práv pôvodného 
vlastníka a ochrany práv (príp. očakávaní) dobromyseľného nadobúdateľa.

Z teoretického hľadiska za najvhodnejšie riešenie považujeme zjednotenie rozho
dovacej praxe. Súdy by na základe objektívne stanovených predpokladov mohli indi
viduálne posúdiť, či v danom prípade sú dané skutočnosti na prelomenie zásady nemo 
plus iuris v prospech dobromyseľného nadobúdateľa. Z praktického hľadiska, ako mô
žeme pozorovať, takéto riešenie nie je dostačujúce. Rozhodovacia prax nie je v danej 
otázke konzistentná, ale, naopak, existujú minimálne dva „tábory“ s diametrálne od
lišnými názormi nielen na samotnú podstatu problému, ale aj na jeho parciálne otázky.

Vhodnejším riešením sú preto legislatívne zmeny. Z nášho pohľadu by sa v rámci 
legislatívnych zmien mal upresniť pojem „nepravý dedič“, „oprávnený dedič“ a roz
sah  ochrany poskytnutej dobromyseľnému nadobúdateľovi. Precíznejšie zakotvenie 
zásady materiálnej publicity katastra nehnuteľností by prispelo k vyváženejšiemu po
staveniu pôvodného vlastníka a dobromyseľného nadobúdateľa.

Ak sa zákonodarca rozhodne preferovať postavenie pôvodného vlastníka (ako je to 
doposiaľ) pred dobromyseľným nadobúdateľom, prípadne vice versa, mal by prebrať 
zodpovednosť za škodu vzniknutú slabšej strane, ktorá konala v dobrej viere v pravdi
vosť zápisu v katastri nehnuteľností a potvrdenia o nadobudnutí dedičstva.
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Abstrakt: Rímskoprávna zásada „nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse 
haberet“ vyslovená právnikom Ulpiánom, zachytená v Digestách, najdôležitejšom pra
meni Justiniánskej kodifikácie práva, ktorá stanovuje, že nikto nemôže previesť na iného 
viac práv, než sám má, v súčasnosti v ustanoveniach zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho 
zákonníka v znení neskorších predpisov nie je upravená explicitne, napriek tomu z nej 
však predmetný právny predpis vychádza. Jej prelomenie je vo vzťahu k nehnuteľnostiam 
podľa stavu de lege lata možné len výnimočne, a to v prípadoch explicitne vymedzených 
právnou úpravou. Takto vymedzené prípady právna teória označuje ako „právnou úpra-
vou predpokladané výnimky zo zásady nemo plus iuris“. Jedna z takto vymedzených vý
nimiek zasahuje do oblasti občianskeho práva, ktorú predstavuje práve právo dedičské. 
Ide o nadobudnutie od nepravého dediča, ktoré je spojené s nadobudnutím vlastníckeho 
práva k akémukoľvek predmetu občianskoprávnych vzťahov, teda aj s nadobudnutím 
vlastníckeho práva k nehnuteľnosti. Samotné splnenie podmienky dobromyseľnosti zo 
strany tretej osoby – nadobúdateľa nebude však v tomto prípade na účely nadobudnutia 
vlastníckeho práva k nehnuteľnosti dostačujúce. Dobromyseľnosť tretej osoby môžeme 
v  tomto zmysle považovať za conditio sine qua non. Na to, aby zo strany tretej osoby 
došlo k nadobudnutiu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti, musia byť naplnené aj ďalšie 
predpoklady vymedzené hypotézou ustanovenia § 486 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky 
zákonník v znení neskorších predpisov.
Kľúčové slová: neoprávnený dedič, dobromyseľnosť, vlastnícke právo, nemo plus iuris 
ad alium transferre potest quam ipse haberet

Abstract: The Romanlaw principle “nemo plus iuris ad alium transferre potest quam 
ipse haberet” expressed by the jurist Ulpian, captured in the Digests, the most important 
source of the Justinian codification of the law, which states that no one can transfer 
to another more rights than he himself has, is not currently explicitly regulated in the 
provisions of Act No 40/1964 Coll. of the Civil Code, as amended, but is nevertheless 
the basis for the legislation in question. In relation to immovable property, it can be 
broken only exceptionally, according to the de lege lata situation, in cases explicitly 
defined by the legislation. Legal theory refers to such cases as ‘exceptions to the nemo 
plus iuris principle provided for by the legislation’. One of the exceptions thus defined 
falls within the field of civil law, which is the law of succession. It concerns the acquisition 
from a nongenuine heir, which is linked to the acquisition of the right of ownership of 
any object of civil law, including, therefore, the acquisition of the right of ownership of 
immovable property. However, the mere fulfilment of the condition of good faith on 
the part of the third party acquirer will not, in this case, be sufficient for the purpose 
of acquiring title to immovable property. The good faith of the third party may in this 
sense be regarded as a conditio sine qua non. In order for a third party to acquire title to 
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immovable property, the other conditions defined by the hypothesis of the provisions of 
Section 486 of Act No 40/1964 Coll. of the Civil Code, as amended, must also be fulfilled.
Key words: unauthorised heir, good faith, right of property, nemo plus iuris ad alium 
transferre potest quam ipse haberet

Úvod

„Nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse haberet“ (ďalej aj ako „nemo 
plus iuris“), ako aj formulácia „nemo dat quod non habet“, predstavujú základnú rím
skoprávnu zásadu vyslovenú právnikom Ulpiánom, zachytenú v Digestách650, najdô
ležitejšom prameni Justiniánskej kodifikácie práva. Ide o zásadu, ktorá stanovuje, že 
nikto nemôže previesť na iného viac práv, než sám má.651

Význam rímskeho práva bol prítomný v procese tvorby novodobých občianskych 
zákonníkov, tvoriacich základ európskej právnej kultúry, medzi ktoré nepochybne pat
ria francúzsky občiansky zákonník (fr. Code Civil, ďalej aj ako „CC“), rakúsky občian
sky zákonník (nem. Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch, ďalej aj ako „ABGB“), nemec
ký občiansky zákonník (nem. Bürgerliches Gesetzbuch, ďalej aj ako „BGB“) a švajčiar
sky občiansky zákonník (nem. Schweizerisches Zivilgesetzbuch, ďalej aj ako „ZGB“). 
Samotný výraz „rímske právo“ chápeme v súčasnosti v tej podobe, ktorú mu dal cisár 
Justinián v Digestách, ktoré predstavujú súčasť Corpus Iuris Civilis652.

Jednotlivé časti uvedených občianskych zákonníkov majú pôvod práve v  Diges
tách, ktoré prežívajú dodnes tým, že tvoria hodnotový základ európskeho súkromného 
práva a sú tiež považované za základný prameň európskeho právneho myslenia. To je 
dôvod, prečo v súčasnosti existuje z hľadiska súkromnoprávnej úpravy medzi štátmi 
Európy relatívne malý rozdiel.653 

650 D 50, 17, 54.
651 V súvislosti s predmetnou rímsko-právnou zásadou existujú rôzne podoby jej formulácie. Jej pô-

vodná formulácia, uvedená v Digestách (D 50, 17,54) má podobu „nemo plus iuris ad alium 
transferre potest quam ipse haberet“. Vo všeobecnosti je však azda najznámejšou jej podoba 
„nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet“. Rozdiel v uvedených podobách spo-
číva iba v ich posledných slovách, a to „haberet“ a „habet“. Slovo „haberet“, ktoré uvádza pôvodná 
podoba formulácie predmetnej rímskoprávnej zásady je z gramatického hľadiska latinského ja-
zyka uvedená v konjuktíve II. Jej preklad do slovenského jazyka znie: nikto nemôže na druhého 
previesť viac práv, ako by sám mal. Novšia podoba formulácie predmetnej rímskoprávnej zásady 
je z gramatického hľadiska latinského jazyka uvedená v indikatíve. Jej preklad znie: nikto ne-
môže na druhého previesť viac práv, než sám má. Rozdiel z hľadiska významu je minimálny. 
Pôvodná podoba tejto formulácie sa však javí menej explicitná a jednoznačná z hľadiska sku-
točnej existencie vlastníckeho práva na strane prevodcu. Z jej znenia zostáva otvorené, či subjekt 
vlastníckym právom naozaj disponuje alebo ním disponuje iba hypoteticky. Práve nedostatočná 
explicitnosť a jednoznačnosť pôvodnej podoby predmetnej rímskoprávnej zásady sú dôvodom, 
prečo v súčasnosti poznáme a používame práve jej novšiu podobu vyjadrenú v indikatíve.

652 Samotný názov Corpus iuris civilis pochádza až z  roku 1583 od francúzskeho právnika 
Dionýza Gothofreda.

653 BLAHO, P. Justiniánske Digesta – základný prameň európskeho právneho myslenia. In 
Justičná revue. 2005. s. 77.
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Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej aj 
ako „Občiansky zákonník alebo OZ“) vychádza z uvedenej zásady dodnes, avšak pria
mo vo svojich ustanoveniach ju neupravuje.654 Ide o zásadu platnú pre celú oblasť sú
kromného práva. Mimoriadny význam má najmä pre oblasť vecných práv, a to predo
všetkým vo vzťahu k právu vlastníckemu.

Nadobúdanie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam od nevlastníka655  
vo všeobecnej rovine

Vlastnícke právo (lat. rerum dominum) chápeme ako základné vecné právo, kto
rému spomedzi skôr vymedzených vecných práv prináleží najdôležitejšie postavenie. 
Je jedným zo základných ľudských práv a jeho realizácia a ochrana sú zabezpečované 
priamo ústavou Slovenskej republiky.656 Ide o najúplnejšie a zároveň najširšie vecné 
právo, ktorého obsahom je neobmedzené panstvo nad vecou. Všetky subjekty odlišné 
od vlastníka sú Občianskym zákonníkom zaviazané nerobiť nič, čím by ho rušili pri 
výkone jeho vlastníckeho práva. S vlastníckym právom sa v zmysle ustanovenia § 123 
OZ spája tzv. triáda vlastníckych oprávnení, ktorá bola prebratá do nášho právneho 
poriadku z rímskeho práva. Ide o výpočet konkrétnych subjektívnych práv vlastníka 
pozostávajúci z práva vec držať (lat. ius possidendi), z práva vec užívať (lat. ius utendi), 
z práva požívať úžitky (lat. ius fruendi) a z práva vecou disponovať (lat. ius disponen-
di).657 

654 Zásadu nemo plus iuris priamo upravuje napr. rakúsky ABGB v ustanovení § 442: „Überhaupt 
kann niemand einem Andern mehr Recht abtreten, als er selbst hat.“

655 Z hľadiska právnej doktríny je v právnej terminológii v súvislosti s nadobúdaním vlastnícke-
ho práva k nehnuteľnosti na základe dobrej viery vo všeobecnej rovine zaužívané označenie 
„nadobúdanie vlastníckeho práva od nevlastníka“. Domnievame sa, že ide o nepresné ozna-
čenie, ktoré z hľadiska obsahu označuje iba prvú podmnožinu množiny s názvom „nado-
búdanie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam na základe dobrej viery“, a to prípady, keď 
bola rímskoprávna zásada prelomená rozhodnutiami najvyšších súdnych autorít Sloven-
skej republiky. Ani v rámci prvej podmnožiny však s právnou realitou úplne nekorešponduje 
označenie „od nevlastníka“. V súvislosti s nehnuteľnosťami môže subjekt, ktorý nedisponuje 
vlastníckym právom k  nehnuteľnosti, túto platne previesť, ak na jej prevedenie disponuje 
potrebným oprávnením. Vhodnejšie sa tak v týchto prípadoch javí označenie „nadobúdanie 
vlastníckeho práva od neoprávneného“. K totožnému pojmovému vymedzeniu sa priklonili 
aj rakúska a nemecká právna doktrína, ktorá v tejto súvislosti z hľadiska právnej terminoló-
gie používa označenie „gutgläubiger Eigentumserverb vom Nichtberechtigten“(nem). Navyše 
je v súčasnosti takto formulované označenie, teda „nadobúdanie vlastníckeho práva od ne-
vlastníka“, využívané aj v súvislosti s druhou podmnožinou, teda s explicitne vymedzenými 
výnimkami zo zásady nemo plus iuris, čo môže z hľadiska právnej doktríny pôsobiť prinaj-
menšom chaoticky a nejasne.

656 Článok 20 odsek 1 ústavy SR: „Každý má právo vlastniť majetok. Vlastnícke právo všetkých 
vlastníkov má rovnaký zákonný obsah a ochranu. Majetok nadobudnutý v rozpore s právnym 
poriadkom ochranu nepožíva.“

657 Európske súkromné právo vymedzuje obsah vlastníckeho práva širšie ako ustanovenie § 123 
OZ. V zmysle čl. VIII. – 1 : 202 DCFR je vlastnícke právo chápané ako najširšie právo subjektu 
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Na účely nami realizovanej výskumnej činnosti bude významným dispozičné 
oprávnenie vlastníka (lat. ius disponendi) vo vzťahu k nehnuteľnostiam. Oprávnenie 
vlastníka spočívajúce v možnosti s predmetom vlastníctva disponovať v sebe konzu
muje dve zložky. Prvá zložka predstavuje fyzickú dispozíciu s predmetom vlastníctva. 
Druhá zložka predstavuje dispozíciu právnu, ktorá v  sebe okrem iných čiastkových 
oprávnení zahŕňa azda to najdôležitejšie, a to oprávnenie vlastníka spočívajúce v mož
nosti previesť vlastnícke právo na iný subjekt. Vlastníckym právom nesmie disponovať 
ten subjekt, ktorému neprislúcha, resp. ten subjekt, ktorý nedisponuje oprávnením na 
prevod nehnuteľnosti od jej vlastníka. Vlastnícke právo skutočného vlastníka je teda 
chránené rímskoprávnou zásadou nemo plus iuris.

Právna úprava Slovenskej republiky podľa stavu de lege lata neupravuje vše
obecný spôsob nadobudnutia vlastníckeho práva k  nehnuteľnosti od nevlastníka. 
Napriek tomu však existujú prelomové rozhodnutia najvyšších súdnych autorít Slo
venskej republiky, ktoré ochranu dobromyseľnému nadobúdateľovi nehnuteľnosti 
poskytujú, a tým platnú právnu úpravu do istej miery nahrádzajú, resp. dopĺňajú.658 
Tieto situácie však môžeme z hľadiska právnej teórie označiť iba ako jednu podm
nožinu množiny s názvom „nadobúdanie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam na 
základe dobrej viery“.

Druhú podmnožinu vymedzenej množiny – „nadobúdanie vlastníckeho práva 
k nehnuteľnostiam na základe dobrej viery“, tvoria situácie, na ktorých základe je pre
lomenie zásady nemo plus iuris vo vzťahu k nehnuteľnostiam podľa stavu de lege lata 
možné, i keď iba veľmi výnimočne, a to v prípadoch explicitne vymedzených právnou 
úpravou. Takto vymedzené prípady označuje odborná literatúra659 ako „právnou úpra-
vou predpokladané výnimky zo zásady nemo plus iuris“. Ide o prípady, keď zákonodarca 
považuje poskytnutie ochrany v dobrej viere nadobúdateľa nehnuteľnosti za prioritnú, 
a to predovšetkým v zmysle zachovania princípu právnej istoty. 

Jedna z takto vymedzených výnimiek zasahuje do oblasti občianskeho práva, kto
rú predstavuje práve právo dedičské. Ide o nadobudnutie od nepravého dediča podľa 
§ 486 OZ.

Nadobúdanie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti od nepravého dediča  
v zmysle ustanovenia § 486 OZ

Nadobúdanie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti od nepravého dediča v zmysle 
§ 486 OZ predstavuje prvú z právnou úpravou predpokladaných výnimiek zo zásady 

(vlastníka) k predmetu vlastníckeho práva. Zahŕňa právo predmet vlastníckeho práva držať, 
užívať, nechať bez užívania, požívať, zmeniť, disponovať ním a ochraňovať ho.

658 Potrebu zabezpečenia ochrany dobromyseľného nadobúdateľa vlastníckeho práva k nehnu
teľnosti od nevlastníka zohľadnil vo svojom prelomovom náleze sp. zn. I. úS 549/2015 (ďalej 
len „nález č. 549/2015“) ústavný súd. Na predmetné rozhodnutie reagoval aj Najvyšší súd 
Slovenskej republiky, ktorý vo svojom rozhodnutí sp.zn. 4 Cdo 142/2019 z 29. apríla 2020 
prijal záväznosť uvedeného nálezu ústavného súdu.

659 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. 1759. 
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nemo plus iuris. Otázkou však zostáva, či samotné naplnenie podmienky dobromyseľ
nosti nadobúdateľa – tretej osoby, je z hľadiska poskytnutia ochrany jeho vlastníckemu 
právu k nehnuteľnosti dostačujúce. V súvislosti s uvedenou otázkou sme si sformulo
vali nasledujúcu hypotézu H: 

„Existencia naplnenia podmienky dobromyseľnosti nadobúdateľa nehnuteľnosti od 
nepravého dediča sama osebe nie je z hľadiska poskytnutia ochrany jeho vlastníckemu 
právu dostačujúca.“

V  prípade, ak sa nami vymedzenú hypotézu H  podarí na základe analýzy usta
novenia § 486 OZ a príslušnej judikatúry verifikovať, bude ďalej potrebné pristúpiť 
k analýze ďalších predpokladov, ktorých naplnenie je potrebné, aby mohlo dôjsť k na
dobudnutiu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti od nepravého dediča. 

V ustanovení § 486 OZ v znení: „Kto dobromyseľne niečo nadobudol od nepravého 
dediča, ktorému bolo dedičstvo potvrdené, je chránený tak, ako keby to bol nadobudol 
od oprávneného dediča.“, môžeme identifikovať potrebu naplnenia podmienky dob
romyseľnosti – „Kto dobromyseľne niečo nadobudol ... “ Takto vymedzené naplnenie 
podmienky dobromyseľnosti sa viaže výlučne na osobu nadobúdateľa nehnuteľnosti 
(lat. bonai fide emtor). Potreba naplnenia tejto podmienky sa nevyžaduje na strane 
nepravého dediča, resp. aj v prípade, keď by nepravý dedič vedel o tom, že oprávneným 
dedičom je v skutočnosti niekto iný, a zatajil by túto vedomosť pred nadobúdateľom 
nehnuteľnosti, môže byť stále poskytnutá ochrana nadobúdateľovi, pretože podmien
ka dobromyseľnosti na jeho strane bola zachovaná.

V praxi bude primárne dochádzať k situáciám, keď sa svojho vlastníckeho práva 
k nehnuteľnosti voči jej nadobúdateľovi od nepravého dediča bude domáhať opráv
nený dedič. Opačná situácia je z praktického hľadiska predstaviteľná iba veľmi ťažko, 
a to predovšetkým vzhľadom na absentujúcu motiváciu nadobúdateľa nehnuteľnosti 
na iniciovanie takého konania. V prípade, ak bol nadobúdateľ nehnuteľnosti naozaj 
v procese jej nadobúdania od nepravého dediča dobromyseľným, nebude iniciovať ko
nanie o tom, či náhodou nie je oprávneným dedičom iná, jemu neznáma osoba, ktorá 
by hypoteticky mohla byť v pozícii oprávneného dediča. Už len samotná skutočnosť, 
že by nadobúdateľ nehnuteľnosti týmto smerom uvažoval, by mohla jeho dobromy
seľnosť vylúčiť, čím by bola ochrana poskytovaná jeho vlastníckemu právu de facto 
zmarená. 

Na druhej strane, ak by nadobúdateľ nehnuteľnosti v skutočnosti dobromyseľným 
v procese nadobúdania nehnuteľnosti od nepravého dediča nebol, vyvolať takéto ko
nanie by bolo nevýhodné už len z taktických dôvodov.660

Existencia naplnenia podmienky dobromyseľnosti musí byť riadne preukázaná zo 
strany nadobúdateľa nehnuteľnosti v súdnom konaní, v ktorom sa dožaduje ochrany 
svojho vlastníckeho práva na základe § 486 OZ, dôkazné bremeno znáša nadobúdateľ 
nehnuteľnosti.661 

Dobromyseľnosť nadobúdateľa nehnuteľnosti bude daná vtedy, ak táto osoba ne
vedela a ani nemohla vedieť, že ten, od koho vec alebo právo nadobudla, nie je opráv

660 RAKOVÁ, K. Spôsoby uplatnenia dedičského práva prostredníctvom žaloby. In Žalobné 
právo. Zborník z medzinárodného vedeckého kongresu Trnavské právnické dni. 2020, s. 107. 

661 Uznesenie Najvyššieho súdu ČR z 15. marca 2011, sp. zn. 28 Cdo 2264/2009.
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neným dedičom, a dôvodne sa preto domnieva, že vec nadobudnutá dedičstvom mu 
patrí a je oprávnený s ňou nakladať.662

Hypotéza § 486 OZ ďalej predpokladá, že dobromyseľný nadobúdateľ môže od 
nepravého dediča nadobudnúť „niečo“. Zákonodarca predmet nadobudnutia bližšie 
nešpecifikuje, z toho dôvodu môžeme konštatovať, že môže ísť o akýkoľvek predmet 
občianskoprávnych vzťahov, teda aj o nehnuteľnosť. Predmetom dobromyseľného na
dobudnutia musí byť nehnuteľnosť, ktorú poručiteľ ku dňu svojej smrti vlastnil. Ne
môže teda ísť o nehnuteľnosť, ktorá v jeho vlastníctve nebola. V opačnom prípade by 
nešlo o nadobudnutie nehnuteľnosti poručiteľa, ktorá bola po jeho smrti súdom priká
zaná neoprávnenému dedičovi, ale išlo by o nehnuteľnosť tretej osoby. Takúto ochranu 
osobe, ktorá by nadobudla vlastnícke právo k nehnuteľnosti nepatriacej poručiteľovi 
a  napriek tomu bola prejednaná v  rámci dedičského konania, Občiansky zákonník 
neposkytuje.663

Ďalším predpokladom vyplývajúcim z hypotézy § 486 OZ je, že dobromyseľný na
dobúdateľ nadobudol nehnuteľnosť od „nepravého dediča“. „Nepravým dědicem je oso-
ba, která podle rozhodnutí o dědictví nabyla majetek zůstavitele, ačkoliv podle dědického 
práva jej neměla nabýt buď vůbec nebo v takovém rozsahu, v jakém jej nabyla.“664

Nepravým dedičom je osoba, ktorej bolo dedičstvo potvrdené, teda ktorá nado
budla dedičstvo – nehnuteľnosť na základe právoplatného uznesenia o  dedičstve, 
prípadne na základe rozhodnutia o usporiadaní dedičstva medzi viacerými dedičmi 
podľa ustanovení § 482 až 484 OZ, alebo v  prípade, ak bola nehnuteľnosť patriaca 
do dedičstva scudzená v priebehu dedičského konania na základe ustanovenia § 201 
zákona č. 161/2015 Civilný mimosporový poriadok (ďalej aj ako „Civilný mimosporový 
poriadok alebo CMP“). Za iných okolností nie je možné aplikovať § 486 OZ. Zmluva, 
na ktorej základe bola nehnuteľnosť prevedená na nadobúdateľa – tretiu osobu, bez 
toho, aby bolo osobe dedičstvo potvrdené, bude trpieť vadou – absolútnou neplatnos
ťou právneho úkonu.665

Nepravý dedič má až do rozhodnutia súdu o povinnosti vydať dedičstvo – nehnu
teľnosť oprávnenému dedičovi právne postavenie jej vlastníka, ktorý je oprávnený 
s ňou nakladať v zmysle § 123 OZ. Ak sa však neskôr zistí, že oprávneným dedičom je 
iná osoba, nepravý dedič toto právo stráca s účinnosťou ex tunc a je na základe § 485 
OZ povinný nehnuteľnosť, ktorú nadobudol, oprávnenému dedičovi vydať.666 Dobro
myseľný nadobúdateľ nehnuteľnosti túto povinnosť z hľadiska právnej ochrany tretích 
osôb nemá.

Ďalším predpokladom je existencia právneho titulu nadobudnutia nehnuteľnosti, 
ktorá môže byť rôzna. Najčastejšie však vo vzťahu k nehnuteľnosti pôjde o scudzovacie 

662 BAJÁNKOVÁ, J. §486. In ŠTEVČEK, M., DULAK, A., BAJÁNKOVÁ, J., FEČÍK, M., 
SEDLAČKO, F., TOMAŠOVIČ, M. a kol. Občiansky zákonník II. § 451 – § 880. Komentár.  
2 vyd. Praha : C. H. Beck, 2019, s. 1688.

663 Uznesenie Najvyššieho súdu ČR z 15. marca 2011, sp. zn. 28 Cdo 2264/2009. 
664 Rozsudok Najvyššieho súdu ČR zo dňa 23.02.1999, sp. zn. 21 Cdo 1465/98.
665 Uznesenie Najvyššieho súdu ČR z 8. októbra 2001, sp. zn. 22 Cdo 1206/2001.
666 FEKETE, I. Občiansky zákonník, 3. zväzok (Dedenie, Záväzkové právo – všeobecná časť). 

Veľký komentár. 2. vyd.. Bratislava : Eurokódex, 2015, s. 254.
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zmluvy (kúpna zmluva, darovacia zmluva a  zmluva zámenná). Rozhodnou skutoč
nosťou nebude, či došlo k prevodu nehnuteľnosti na základe odplatného alebo bezod
platného prevodu. Právnym titulom nadobudnutia však môže byť aj iná právna sku
točnosť, a to priamo samotné dedenie po nepravom dedičovi, prípadne usporiadanie 
podielového alebo bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

Záver

Na základe predloženej analýzy predmetného ustanovenia § 486 OZ a súvisiacej 
judikatúry sa nám vymedzenú hypotézu H: „Existencia naplnenia podmienky dobro-
myseľnosti nadobúdateľa nehnuteľnosti od nepravého dediča sama osebe nie je z hľadiska 
poskytnutia ochrany jeho vlastníckemu právu dostačujúca“, podarilo verifikovať.

Samo naplnenie podmienky dobromyseľnosti nadobúdateľa nehnuteľnosti od ne
pravého dediča nebude z hľadiska získania ochrany takto nadobudnutému vlastníc
kemu právu dostačujúce. Jej naplnenie predstavuje conditio sine qua non vo vzťahu 
k ďalším predpokladom, ktorými sú:

a) existencia nehnuteľnosti, ku ktorej mal poručiteľ v  čase svojej smrti vlastnícke 
právo,

b) nadobudnutie nehnuteľnosti od nepravého dediča, ergo od osoby, ktorej dedičstvo 
bolo potvrdené,

c) existencia právneho titulu, resp. právnej skutočnosti, na ktorej základe dobromy-
seľný nadobúdateľ nehnuteľnosť od nepravého dediča nadobudol. 

V prípade, ak by nami vymedzené predpoklady nadobudnutia vlastníckeho práva 
k nehnuteľnosti od nepravého dediča neboli naplnené kumulatívne, nebude vlastníc
kemu právu nadobúdateľa nehnuteľnosti poskytnutá žiadna právna ochrana. 

Nadobúdateľovi nehnuteľnosti, ktorý nenaplnil podmienku dobromyseľnosti, 
vzniká povinnosť vydať nehnuteľnosť oprávnenému dedičovi z titulu bezdôvodného 
obohatenia, a  to spolu so všetkými úžitkami v zmysle § 458 ods. 2 OZ. Oprávnený 
dedič sa tejto povinnosti od nadobúdateľa nehnuteľnosti nemusí domáhať vo všeobec
nej premlčacej lehote, pretože v tomto prípade budeme vychádzať z § 100 ods. 2 OZ 
o nepremlčateľnosti vlastníckeho práva.667 

Zároveň však nadobúdateľovi zostáva zachovaný nárok na náhradu potrebných 
nákladov, ktoré na nehnuteľnosť vynaložil v zmysle § 458 ods. 3 OZ.

V  aplikačnej praxi často dochádza k  situáciám, keď nadobúdateľ nehnuteľnosti 
uzatvoril s nepravým dedičom na účely prevodu nehnuteľnosti napr. kúpnu zmluvu, 
na ktorej základe uhradil dojednanú kúpnu cenu. V takom prípade má nadobúdateľ 
nehnuteľnosti – kupujúci nárok požadovať od nepravého dediča, aby mu túto kúpnu 
cenu v zmysle § 457 OZ vrátil. O rovnakú situáciu by šlo aj pri uzatvorení zámennej 
zmluvy. 

Naopak, v prípade naplnenia všetkých nami vymedzených predpokladov bude na
dobúdateľ nehnuteľnosti chránený tak, akoby nadobudol nehnuteľnosť od oprávnené
ho dediča. Oprávnený dedič sa nemôže domáhať nehnuteľnosti od dobromyseľného 

667 FEKETE, I. Občiansky zákonník, 3. zväzok (Dedenie, Záväzkové právo – všeobecná časť). 
Veľký komentár. , 2. vyd. Bratislava : Eurokódex, 2015, s. 254.



nadobúdateľa, predovšetkým z dôvodu ochrany tretích osôb vyplývajúcej z ústavného 
princípu právnej istoty. Jeho nárok však zostáva zachovaný vo vzťahu k nepravému de
dičovi a môže byť uplatnený výlučne formou peňažnej náhrady. Občiansky zákonník 
vo vzťahu k uplatneniu nároku na peňažnú náhradu od nepravého dediča neupravuje 
vo všeobecných ustanoveniach osobitnú dĺžku premlčacej lehoty.668 

Z uvedeného vyplýva, že oprávnený dedič sa musí plnenia domáhať vo všeobecnej 
premlčacej lehote, ktorá je v zmysle ustanovenia § 101 OZ trojročná. Rozhodujúcim 
momentom na začiatok plynutia premlčacej lehoty bude nadobudnutie právoplatnosti 
rozhodnutia o skončení dedičského konania.
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