
CO ZNAMENAJÍ NĚKTERÉ POJMY? 

Zůstavitel 
- ten kdo zemřel  

Dědic 
- ten, kdo po zůstaviteli dědí 

Nepominutelný dědic (ND) 
- zletilý i nezletilý potomek zůstavitele a potomci 

tohoto potomka (vnoučata), kterým se musí 
dostat alespoň určité části (povinný díl) 
pozůstalosti (neplatí, pokud byli vyděděni) 

- není manžel, rodiče ani prarodiče zůstavitele 

Pozůstalost 
- veškerý majetek i dluhy zůstavitele  

Dědictví 
- ta část pozůstalosti, která skutečně přejde na 

jednotlivé zůstavitelovy dědice   

Odkaz 
- určitá, konkrétní věc, kterou zůstavitel odkáže 

odkazovníkovi 

Odkazovník 
- jiná osoba než dědic, kterému náleží vydat 

z pozůstalosti odkaz 

Pořízení pro případ smrti 
- listina, ve které zůstavitel upravuje převod svého 

majetku po své smrti 
- dědická smlouva, závěť, dovětek k závěti, 

prohlášení o vydědění 

Výhrada soupisu pozůstalosti 
- ochrana dědice před plnou odpovědností za dluhy 

zůstavitele 

zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
zák. č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních 
 
https://www.nkcr.cz - Notářská komora ČR 

http://www.bezplatnapravniporadna.cz/online-
zdarma/dedictvi.html  

Oblastní charita Ústí nad Orlicí 

OBČANSKÁ  PORADNA 
 

Člen asociace občanských poraden 
 (odborné sociální poradenství dle zák. č. 108/2006 Sb.) 

 

Tel.: 734 281 415 (denně v provozní době) 
  465 520 520 (Ústí nad Orlicí, záznamník) 

 

Po zanechání vzkazu na záznamníku voláme zpět. 
   

e-mail: poradna@uo.hk.caritas.cz 
www.uo.charita.cz, www.obcanskeporadny.cz 
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Na všech na  kon t ak tn í  m í s ta  j e  m ož né  se  ob j ed n at .  

Aktuáln í  provozní  dobu si ,  prosíme,  ověřte.  
 

OP Ústí nad Orlicí 
Oblastní charita Ústí nad Orlicí 
17. listopadu 69, 562 01 Ústí nad Orlicí 
 

OP Česká Třebová 
Hýblova 63, 560 02 Česká Třebová 
 

OP Králíky 
Základní škola Králíky 
Moravská 647, 561 69 Králíky 
 

OP Vysoké Mýto 
Centrum sociálních služeb 
Plk. B. Kohouta 914, 566 01 Vysoké Mýto 
 

OP Letohrad 
Zdravotní středisko 
Družstevní 815, 561 51 Letohrad 
 

OP Lanškroun 
Centrum sociálních služeb 
Havlíčkova 1129, 563 01 Lanškroun 

 
 
 

Stručný průvodce 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Zajímá Vás, jak máte sepsat závěť? 

Zda dluhy přechází na dědice? 

Z jakých důvodů lze vydědit? 

A jak vůbec probíhá dědické řízení? 

 
 
 
 
 

Vydala Občanská poradna Ústí nad Orlicí. 

Zdroj: www.ceskatelevize.cz 



Dědické právo je upraveno v ustanoveních § 1475 
až 1720 občanského zákoníku. 

Průběh dědického řízení je pak upraven 
v ustanoveních § 98 až 288 zákona o zvláštních 
řízeních soudních. 

Dědické právo je právo dědice na pozůstalost nebo 
na poměrný podíl z ní. 

Možnosti dědění 

Dědění ze zákona 
- pokud není závěť, nebo je závěť neplatná 
- dědí se postupně podle 6 dědických tříd 
- pokud nedědí žádný dědic, připadá dědictví státu 

Dědění na základě závěti 
- má přednost před děděním ze zákona 
- závěť vyžaduje písemnou formu, lze ji sepsat 

a) vlastní rukou a vlastnoručně podepsat 
b) na počítači a za účasti 2 svědků ji vlastnoručně 

podepsat 
c) u notáře, kde je možné ji i uložit 

- závěť smí obsahovat různé podmínky a příkazy 
- sepsanou závěť může zůstavitel kdykoliv změnit 

nebo zrušit 

Dědění podle dědické smlouvy 
- smlouva mezi zůstavitelem a dědicem  
- smlouvou nelze dědici přenechat celou pozůstalost 
- smlouvu nelze jednostranně zrušit, dědic tak má 

větší jistotu, že se skutečně jednou stane 
vlastníkem 

- má přednost před závětí a děděním ze zákona 

Odkaz 
- odkazem zůstavitel přenechává konkrétně určené 

věci ze své pozůstalosti odkazovníkovi 
- odkaz zůstavitel zapíše do své závěti  
- odkazovník neodpovídá za dluhy zůstavitele 

Vyloučení dědice z dědického práva 

Vydědění 
- rozhodnutí zůstavitele, kterým nepominutelnému 

dědici zaniká právo na pozůstalost  
- vydědit zůstavitel může sepsáním prohlášení 

o vydědění, ve kterém uvede důvod vydědění 
- vydědit lze pouze ze zákonných důvodů: 

o dědic zůstaviteli neposkytl potřebnou pomoc v nouzi 
o dědic o zůstavitele neprojevuje opravdový 

zájem, jaký by projevovat měl 
o dědic byl odsouzen pro trestný čin  
o dědic vede trvale nezřízený život 
o dědic je zadlužen a počíná si marnotratně 

- pokud vyděděný potomek s vyděděním nesouhlasí, 
může podat žalobu k soudu 

Zřeknutí se dědictví 
- smlouva mezi zůstavitelem a potencionální dědicem 
- dědic se dopředu zříká svého dědického práva  
- smlouva musí být sepsána u notáře 
- zřeknutí se dědictví se vztahuje i na potomky dědice 
- zřeknutí se dědictví dlužníka v exekuci může být 

neplatné 

Odmítnutí dědictví 
- odmítnutí dědictví je jednostranné jednání dědice 

učiněné až po smrti zůstavitele 
- dědic může odmítnout dědictví pouze celé, 

odmítnutí dědictví jen z části (dluhy) je neplatné 
- na dědice, který dědictví odmítl, se hledí, jako by nikdy 

nedědil, dědictví pak přechází na jeho potomky 
- odmítnutí dědictví dlužníka v exekuci může být neplatné 

Vzdání se dědictví 
- vzdání se dědictví je jednostranné jednání dědice 

učiněné až po smrti zůstavitele 
- dědic se vzdává svého dědického podílu ve 

prospěch jiného dědice 
- vzdání se dědictví postihuje i potomky dědice 
- vzdání se dědictví dlužníka v exekuci může být 

neplatné 
 

Odpovědnost za dluhy zůstavitele 
- dědic hradí dluhy zůstavitele v plné výši a to i nad 

rozsah nabytého dědictví, tzn., nepostačuje-li 
k jejich úhradě dědictví, hradí je ze svého majetku 

- ochranou je včasné zřeknutí se dědictví, odmítnutí 
dědictví, nebo výhrada soupisu pozůstalosti 

- uplatní-li dědic výhradu soupisu, pak odpovídá za 
dluhy pouze do výše nabytého dědictví. 

 

 

 

Průběh dědického řízení 

Jakmile dojde k úmrtí člověka, matrika doručí 
úmrtní list zůstavitele soudu. Soud pověří notáře, 
aby zahájil dědické řízení, tzv. řízení 
o pozůstalosti.  

Notář z úmrtního listu zpravidla zjistí, kdo se 
postaral o pohřeb, tzv. vypravitel pohřbu. Toho si 
předvolá k předběžnému šetření, kde se ho ptá na 
příbuzné a majetek zůstavitele.  

Notáře dále zjistí, zda si zůstavitel nechal sepsat 
závěť u některého notáře, nebo svoji závěť 
u některého notáře uložil. Pokud v evidenci závěť 
nenajde, ptá se dědiců, zda zůstavitel nějakou 
závěť vůbec sepsal a kde ji uložil.  

Když dědické řízení skončí, notář v rozhodnutí 
určí, kdo nabyl jaký majetek.  

Náklady spojené s pohřbem se vypraviteli pohřbu 
uhradí z pozůstalosti. 

 

Více informací k dědickému právu a dědickému řízení 
se dozvíte v občanské poradně, nebo u notáře. 

Zdroj: /www.nkcr.cz 


