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Úvod 

Notáři patří mezi významná právnická povolání, coţ se projevuje mimo jiné i 

tím, ţe jejich význam stále roste. A toto jejich sílící postavení je spojeno především 

s tím důvodem, ţe jakákoli notářem, jakoţto osobou znalou práva, vyhotovená či 

ověřená listina je nadána presumpcí správnosti. Pravomoci notáře jsou pak velmi široké, 

přičemţ podstatnou část okruhu záleţitostí, které mu jsou svěřeny, zaujímá činnost 

notáře jako soudního komisaře v dědickém řízení. Právě v dědickém řízení se význam 

notářů stále prohlubuje a to obzvláště po nabytí účinnosti novely občanského soudního 

řádu č. 7/2009 Sb., která svěřuje téměř všechny úkony v dědickém řízení notáři jakoţto 

soudnímu komisaři. Hlavním důvodem pro provedení těchto změn bylo především 

sníţení zatíţení justice a také zrychlení dědického řízení. 

Cílem této diplomové práce je nejen pojednat o notářském úřadu jako takovém, 

ale rovněţ blíţe popsat postavení notáře jako soudního komisaře v jednotlivých fázích 

dědického řízení. Samotná diplomová práce je rozdělena do šesti kapitol, přičemţ 

kapitola první se věnuje stručnému historickému vývoji notářství v českých zemích, 

z něhoţ vyplyne, jak se vyvíjelo postavení notářů v průběhu času, jak získali jednotlivé 

pravomoci a na jakých základech staví česká právní úprava notářství. 

Následující tři kapitoly představují samotné jádro diplomové práce. Kapitola 

druhá se zaměřuje na notářský úřad, přičemţ v této kapitole je definována osoba notáře 

a také notářský úřad, dále tato kapitola uvádí právní úpravu vztahující se k notářství a 

jsou zde také zahrnuty zásady notářství. 

Jelikoţ se činnost notáře neomezuje jen na úkony činěné v dědickém řízení, ale 

právě naopak je tato činnost velmi široká a rozmanitá, je kapitola třetí věnována výkonu 

notářství. V této kapitole jsou popsány, jak úkony tvořící hlavní naplň činnosti notáře, 

tak i specifické pravomoci notáře, mezi které patří například výkon funkce 

insolvenčního správce.   

Čtvrtá kapitola se zabývá postavením notáře v dědickém řízení, přičemţ v rámci 

této kapitoly jsou podrobně sledovány úkony notáře jakoţto soudního komisaře 

v dědickém řízení, a to od zahájení řízení aţ po vydání usnesení o dědictví včetně úkonů 

jím činěných po pravomocném skončení řízení. 

Do páté kapitoly diplomové práce jsem zahrnula také stručný nástin postavení 

notáře v dědickém řízení ve Spolkové republice Německo a jeho srovnání s českou 

právní úpravou.  
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V souvislosti s přijetím nového občanského zákoníku dochází také ke změnám 

v dědickém řízení, povaţovala jsem tudíţ za vhodné zahrnout do šesté kapitoly 

diplomové práce také porovnání změn, které se týkají postavení notáře v dědickém 

řízení.  

Závěrem bych chtěla poznamenat, ţe mým cílem není detailně pojednat o celé 

problematice notářského úřadu, neboť se jedná o velmi rozsáhlou oblast. Cílem této 

práce je především podrobněji pojednat o jednotlivých dílčích aspektech notářství tak, 

aby se čtenáři dostalo bliţších a ucelených poznatků k vybraným oblastem vztahujících 

se k notářskému úřadu. Práce si dále klade za cíl odpovědět na otázku, jaké postavení 

zaujímá notář v rámci dědického řízení. Zaměřila jsem se na činnost notáře v rámci 

dědického řízení, neboť právě toto řízení patří mezi významná občanskoprávní řízení 

v tom smyslu, ţe se dotýká všech obyvatel, neboť kaţdá osoba přijde s tímto druhem 

řízení do kontaktu, ať uţ jako dědic či zůstavitel. Právě z důvodu významnosti 

dědického řízení by jeho právní úprava, a potaţmo i postavení notáře v dědickém řízení, 

měla být jasná, srozumitelná a transparentní, a proto se pokusím vymezit, zda právní 

úprava de lege lata odpovídá těmto poţadavkům. 
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1. Historický vývoj notářství v českých zemích 

Historický vývoj notářství úzce souvisí s vývojem listin a jejich rostoucím 

významem v právním ţivotě. Počátky notářského úřadu spadají do období starověku, 

přesněji řečeno do období antického Říma, kde působí mezi písaři různého druhu 

„tabellio“
1
, tedy písař, který sepisoval listiny, zvláště pak listiny o právních úkonech.

2
 

Samotný pojem notář je odvozen od latinského označení pro těsnopiseckou zkratku 

(nota). Znalci rychlého psaní zapisovali řeči přednesené v senátě nebo při soudních 

procesech.
3
 

Nejvýznamnější vývoj však notářství zaznamenalo v 11. století v souvislosti 

s recepcí římského práva na severoitalských univerzitách. V této době vznikla v Bologni 

samostatná notářská škola, jejíţ absolventi byli označováni titulem doktor notářského 

umění.
4
 Notáři jiţ v této době sepisovali listiny nadané veřejnou vírou o své pravosti.  

1.1 Vývoj notářství v českých zemích v období středověku a raného novověku 

Ve středověku byl vývoj notářství v českých zemích ovlivněn zahraničními 

vlivy. U soudů působili písaři označovaní jako notarius terrae, protonotarius či 

vicenotarius, kteří prováděli zápis průběhu soudního jednání a dále také činili zápisy do 

zemských nebo jiných desek. Činnost těchto písařů se výrazně lišila od notářství, neboť 

byla spojena s řízením soudním a nikoliv se sepisováním soukromých listin. 
5
  

V průběhu 12. a 13. století vlivem recepce římského práva dochází v českých 

zemích ke vzniku úřadu veřejných notářů, jejichţ počet rostl za vlády Václava II. Byl to 

právě Václav II., který jako první provedl právní úpravu notářství spočívající v omezení 

počtu notářů, zavedení zkoušky o jejich způsobilosti a přísahy. Veřejní notáři byli 

jmenováni králem nebo papeţem, případně tím, na koho bylo toto právo přeneseno.
6
 

Jelikoţ se počet notářů zvyšoval na úkor kvality jimi poskytovaných sluţeb, 

provedl Karel IV. v roce 1349 další právní úpravu notářství. Zákoník zemského práva 

                                                 

1
 Označení pochází od tabullae – dřevěných destiček, které byly potaţeny vrstvou vosku, do které se 

psalo rydlem. Viz SKŘEJPEK, Michal. Notáři a notářství v antickém Římě II. Ad Notam. 2010, roč. 16, 

č. 1, s. 36   

2
 MACKOVÁ, Alena. Právní pomoc advokátů a její dostupnost. Praha: C. H. Beck, 2001. s. 144  

3
 BALÍK, Stanislav. Střípky z historie. Ad Notam. 2008, roč. 14, č. 6, s. 225 

4
 MACKOVÁ, Alena. Právní pomoc advokátů a její dostupnost. Praha: C. H. Beck, 2001. s. 144 

5
 SCHELLEOVÁ, Ilona. Notářství. Zlín: Ţiva v.o.s., 1994. s. 5 

6
 SCHELLEOVÁ, Ilona. Notářství. Zlín: Ţiva v.o.s., 1994. s. 6 
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Maiestas Karolina stanovil, ţe veřejným notářem se můţe stát jen ten, kdo získá 

královské zmocnění, avšak podmínkou k jeho udělení bylo sloţení znalostní zkoušky, 

sloţení přísahy a v neposlední řadě musela být tato osoba shledána moudrou a věrnou. 

Tato právní úprava zavedená Karlem IV. platila aţ do vydání říšského 

notářského řádu z roku 1512. V následujícím období dochází k úpadku notářské profese 

způsobené tím, ţe funkci notáře vykonávaly osoby nevalného právnického vzdělání a 

bez praktických zkušeností. Tato krize notářství se prohlubuje zejména v 16. století. 

Odezvou na tuto situaci bylo rozhodnutí Karla VI. z roku 1725 o přezkoušení notářů, 

přičemţ v úřadě mohli setrvat jen ti, kteří u zkoušky uspěli.
7
 

„Svérázný přístup císaře Josefa II. k institutu notariátu (císařský patent č. 

13/1781 Sb. z. s.) a další opatření jeho nástupců omezily v první polovině 19. stol. 

notářskou agendu na jedinou právně významnou činnost, na vydávání směnečných 

protestů.“
8
 Roku 1848 převzalo dohled nad notáři ministerstvo spravedlnosti, které 

připravilo a v roce 1850 vydalo novou právní úpravu notářství, jejíţ platnost však 

nebyla dlouhá. Uţ roku 1855 byl vydán nový, vhodnější a propracovanější, notářský 

řád.
9
   

1.2 Vývoj notářství v období let 1871 -1948 

Roku 1871 dochází vydáním notářského řádu ke stabilizaci v oblasti organizace 

notářství, přičemţ tímto notářským řádem došlo s konečnou platností k ustálení právní 

úpravy notářství v monarchii. Rozsáhlé činnosti notářů dominovalo především 

sepisování veřejných listin o právních jednáních, dále pak ověřování podpisů. Poprvé se 

objevuje spolupůsobení notářů ve funkci soudních komisařů v dědickém řízení. 

Náleţitosti nezbytné pro výkon funkce notáře byly následující: státní občanství, věk 

alespoň 24 let, svéprávnost, ukončené právnické studium, včetně sloţení tří státních 

zkoušek, čtyřletá předchozí praxe, přičemţ alespoň dva roky musely být vykonány u 

                                                 

7
 SCHELLEOVÁ, Ilona a SCHELLE, Karel. Vývoj advokacie, notářství a soudnictví na našem území. 

Všehrd. 1996/1997, roč. 28, č. 3, s. 12 - 14 

8
 SKŘEJPEK, Michal, et. al. Právnický stav a právnické profese v minulosti. Praha: Havlíček Brain 

Team, 2007. s. 165 

9
 SCHELLEOVÁ, I. in SCHELLEOVÁ, Ilona a STAVINOHOVÁ, Jaruška. Organizace soudnictví, 

notářství a advokacie 1. díl. Brno: Doplněk, 1993. s. 109 
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notáře a zbytek u soudu nebo u advokáta. Dále musel uchazeč sloţit notářskou zkoušku 

a musel být znalý obvyklých zemských jazyků.
10

  

Roku 1918 byl recepčním zákonem převzat veškerý rakouský právní řád, včetně 

notářského řádu z r. 1871, který však nedoznal podstatnějších změn a platil pro českou 

část Československé republiky aţ do roku 1949.
11

 

V prvorepublikovém období se na notáře, stejně jako v současné době, vztahoval 

numerus clausus
12

, jejich počet a sídla byla stanovena ministrem spravedlnosti, kterému 

příslušelo jmenování notářů, jakoţ i nejvyšší dozor nad výkonem notářství.
13

 

  

1.3 Vývoj notářství od roku 1948 až po současnost 

Po únorovém převratu v roce 1948 dochází k podstatným změnám také 

v notářství. V návaznosti na tzv. zlidovění soudnictví dochází i k nové úpravě notářství. 

Navrhováno bylo dokonce zrušení notariátu a rozdělení jeho agendy mezi soudy a 

advokáty, avšak tyto úvahy byly zamítnuty a namísto toho byl vydán zákon č. 

202/1949, kterým byly úkoly notářství v zásadě zachovány, došlo však ke změně 

v jejich organizaci.
14

 Notářství přestává být svobodným povoláním a stává se státním 

orgánem. Na notáře byly přeneseny pravomoci jinak náleţející státním orgánům, čímţ 

dochází ke ztrátě nezávislosti notářského úřadu, která je nezbytným předpokladem 

důvěry mezi notářem a klientem.
15

 

Následující období tzv. právnické dvouletky přineslo nové občanskoprávní 

kodifikace, kterými byly zejména občanský zákoník a občanský soudní řád. Ty 

znamenaly další hrubý zásah do notářství, jenţ výrazně změnil úkoly notářství. Roku 

                                                 

10
 SKŘEJPEK, Michal, et. al. Právnický stav a právnické profese v minulosti. Praha: Havlíček Brain 

Team, 2007. s. 166 

11
 SCHELLEOVÁ, I in SCHELLEOVÁ, Ilona a STAVINOHOVÁ, Jaruška. Organizace soudnictví, 

notářství a advokacie 1. díl. Brno: Doplněk, 1993. s. 109 

12
 Tj. státem stanovený počet notářů, resp. notářských úřadů, který chrání notáře před působením volného 

trhu. BÍLEK, P. in BÍLEK, Petr, FIALA, Roman, JINDŘICH, Miloslav, WAWERKA, Karel a kol. 

Notářský řád a řízení o dědictví. Komentář. 4. vydání. Praha: C. H. Beck, 2010. s. 6 

13
 SCHELLEOVÁ, I in SCHELLEOVÁ, Ilona a STAVINOHOVÁ, Jaruška. Organizace soudnictví, 

notářství a advokacie 1. díl. Brno: Doplněk, 1993. s. 109 

14
 SCHELLEOVÁ, Ilona. Notářství. Zlín: Ţiva v.o.s., 1994. s. 10 

15
 MACKOVÁ, Alena. Právní pomoc advokátů a její dostupnost. Praha: C. H. Beck, 2001. s. 145 
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1951 byl vydán zákon č. 116/1951 Sb., který rozdělil působnost státního notářství do tří 

okruhů. Prvním z nich byla činnost ve vlastním okruhu působnosti, kde se jednalo 

především o sepisování notářských listin, dalším okruhem byla činnost z pověření 

soudu, kam spadalo rozhodování o dědictví a podobné záleţitosti, a třetí okruh spočíval 

v činnosti na ţádost stran.
16

 

Další změny přináší zákon č. 52/1954 Sb., kterým byla zrušena činnost 

z pověření soudu a určité agendy, především dědická, byly svěřeny přímo do pravomoci 

státního notářství.
17

 

Roku 1963 byl přijat nový notářský řád pod číslem 95/1963 Sb., podle kterého 

bylo státní notářství povaţováno za státní orgán, do jehoţ kompetence spadal především 

výkon rozhodovací činnosti, činnosti listinné a osvědčovaní, činnosti poradenské, dále 

také obstarávání správy pozemkových a ţelezničních knih a spolupůsobení při evidenci 

nemovitostí. V čele kaţdého notářství stál státní notář, jenţ organizoval a řídil činnost 

státního notářství a vykonával dohled nad notáři, notářskými čekateli a ostatními 

pracovníky. Vrchní dohled nad činností státních notářství na území republiky náleţel 

ministru spravedlnosti. Nezbytným předpokladem pro ustanovení do funkce a pro její 

výkon vedoucího státního notáře, státního notáře a pro jmenování notářských čekatelů 

bylo: československé státní občanství, občanská bezúhonnost, ukončené vysokoškolské 

právnické vzdělání, jakoţ i oddanost socialistickému zřízení, přičemţ vedoucí státní 

notáři museli absolvovat právní praxi po dobu nejméně 2 let, z toho nejméně jeden rok 

u státního notářství. Vedoucí státní notáře a státní notáře ustanovoval do funkcí a 

odvolával ministr spravedlnosti, a to na návrh předsedy krajského soudu, přičemţ 

zároveň přijímal a propouštěl notářské čekatele.
18

 Je třeba zmínit, ţe v této době došlo 

ke sníţení váţnosti a prestiţe notářského úřadu a s tím i ke zhoršení jím poskytovaných 

sluţeb, také z toho důvodu, ţe ministr spravedlnosti mohl uchazeči prominout 

                                                 

16
 SCHELLEOVÁ, Ilona. Notářství. Zlín: Ţiva v.o.s., 1994. s. 11 

17
 SCHELLEOVÁ Ilona a SCHELLE, Karel. Vývoj advokacie, notářství a soudnictví na našem území. 

Všehrd. 1996/1997, roč. 28, č. 3, s. 16 

18
 SCHELLEOVÁ, Ilona. Notářství. Zlín: Ţiva v.o.s., 1994. s. 11 - 14 
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vysokoškolské právnické vzdělání či právní praxi, byly-li pro to zvláštního zřetele 

hodné důvody.
19

 Tento notářský řád zůstal v platnosti aţ do roku 1992. 

V důsledku společenských změn po roce 1989 dochází i v oblasti notářství 

k návratu k vlastním zásadám svobodného povolání. Proces osamostatnění notářství byl 

započat jiţ tzv. velkou novelou občanského soudního řádu a dokončen byl přijetím 

doposud účinného notářského řádu, zákona č. 358/1992 Sb., vztahujícího se na 

postavení notářů a jejich činnost.  Mezi nejvýznamnější novely občanského soudního 

řádu týkající se notářství patří zákon č. 30/2000 Sb., kterým se například zřizuje 

Centrální evidence závětí a notář se jako zástupce účastníka v občanském soudním 

řízení staví do postavení obdobného postavení advokáta.
20

 Další velmi významnou 

novelu občanského soudního řádu představuje zákon č. 7/2009 Sb., který svěřuje notáři 

jakoţto soudnímu komisaři aţ na několik taxativně uvedených výjimek veškeré úkony 

v řízení o dědictví. Cílem této novely bylo sníţit zatíţení soudů a současně zrychlit 

dědické řízení.  

 

2. Notářský úřad 

Notářský úřad prošel v průběhu historie dlouhým a často sloţitým vývojem, jak 

jiţ bylo stručně popsáno v předcházející kapitole věnované historickému vývoji 

notářství.  V následující kapitole bude pojednáno o notářském úřadu v širším pojetí 

zahrnujícím následující aspekty: právní úpravu vztahující se k notářství, definici 

základních pojmů týkajících se notářství, jejichţ vymezení je nutné pro náleţité 

pochopení podstaty a smyslu notářského úřadu a také zásady, které se prolínají celou 

notářskou činností.   

2.1 Právní úprava notářství 

Poté co bylo s účinností od 1. 1. 1993 zrušeno státní notářství, došlo k vydání 

zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (dále také jako „notářský řád“ či 

„NotŘ“), který se stal účinným ke stejnému datu. Vychází z výše zmíněné právní 

úpravy rakouské vydané roku 1871, jeţ byla po vzniku samostatné Československé 

                                                 

19
 § 8 odst. 1 a odst. 2 zákona č. 95/1963 Sb., o s státním notářství a o řízení před státním notářstvím – 

SCHELLEOVÁ, Ilona a SCHELLE, Karel. Právní úprava notářství (Historie a současnost). Brno: 

Masarykova univerzita v Brně, 1995. s. 156 

20
 MACKOVÁ, Alena. Právní pomoc advokátů a její dostupnost. Praha: C. H. Beck, 2001. s. 145 
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republiky převzata recepčním zákonem a v účinnosti zůstala aţ do roku 1949. Jedná se 

o základní právní předpis vztahující se na organizaci notářství.
21

 Tento zákon definuje 

základní pojmy, jako je notář a notářský úřad, upravuje notářskou samosprávu, dohled a 

kárné řízení, obsahuje ustanovení o notářské činnosti a o poskytování právní pomoci či 

pojednává o odměně notáře.  

Vedle výše uvedeného zákona je činnost notářů také upravena zákonem č. 

99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále také jako „o.s.ř.“), přičemţ stěţejní význam má 

část třetí, hlava pátá vztahující se na činnost notářů jakoţto soudních komisařů v řízení 

o dědictví.
22

 Mezi nejvýznamnější novely tohoto zákona dotýkající se výkonu notářství 

patří jistě zákon č. 7/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní 

řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, ve znění pozdějších 

předpisů, který je obecně v odborné literatuře často označován jako tzv. souhrnná 

novela. Účelem přijetí této novely bylo především zrychlení a zjednodušení práce 

soudů
23

 a to přenesením téměř všech úkonů činěných v dědickém řízení na notáře. 

Další skupinou právních předpisů upravujících výkon notářství jsou stavovské 

předpisy, neboť Notářská komora (dále také jako „Komora“), podobně jako například 

Advokátní komora, Exekutorská komora či jiné neprávnické profesní komory, je 

oprávněna upravovat práva a povinnosti svých členů prostřednictvím vnitřních 

stavovských předpisů. Mezi tyto stavovské předpisy se řadí především Organizační řád 

Notářské komory ČR, Zkušební řád Notářské komory ČR či Kárný řád Notářské 

komory ČR. 

V neposlední řadě je třeba uvést, ţe odměňování notářů upravuje notářský tarif, 

tedy vyhláška Ministerstva spravedlnosti ČR č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách 

notářů a správců dědictví.
24

 

2.2 Notář a notářský úřad 

Pojem notář definuje § 1 odst. 1 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich 

činnosti jako fyzickou osobu splňující předpoklady stanovené tímto zákonem, kterou 

                                                 

21
 SCHELLEOVÁ, Ilona, SCHELLE, Karel a SCHELLE, Karel jr. Organizace soudnictví a právní 

služby. Praha: Alfa Publishing, 2006. s. 158 

22
 SCHELLE, Karel a SCHELLEOVÁ, Ilona. Právní služba. Praha: Eurolex Bohemia a. s., 2006. s. 70 

23
 POSPÍŠIL, Michal. Novela občanského soudního řádu je účinná. Právní rádce. 2009, roč. 17, č. 7, s. 15 

24
 ZAHRADNÍKOVÁ, Radka. Organizace justičního systému. Plzeň: Aleš Čeněk, 2007. s. 253 
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stát pověřil notářským úřadem.
25

 Notářským úřadem se rozumí podle § 1 odst. 2 

notářského řádu „soubor pravomocí k výkonu notářství a další činnosti stanovené 

zákonem (dále jen „činnost notáře“) trvale spojený s místem výkonu této činnosti.“   

2.2.1 Předpoklady pro jmenování notáře do notářského úřadu 

Předpoklady pro jmenování do notářského úřadu stanoví § 7 notářského řádu. 

Notářem se můţe stát státní občan České republiky, který má plnou způsobilost 

k právním úkonům, je kvalifikovaný
26

 a bezúhonný. Důvod, proč notářem nemůţe být 

jmenována právnická osoba, spočívá v relativní konstantnosti a snazší ověřitelnosti 

kvalifikovanosti a bezúhonnosti fyzických osob. Další důvod lze spatřovat v uplatnění 

principu numerus clausus, neboť pokud by se notářem mohla stát i právnická osoba, 

došlo by k prolomení této zásady.
27

 

Další podmínka jmenování do notářského úřadu spočívá ve vykonání alespoň 

pětileté notářské praxe a sloţení notářské zkoušky. Pro jmenování do funkce notáře se 

vyţaduje notářská praxe v trvání alespoň pěti let, avšak v případě notářského kandidáta 

stačí tříletá praxe. Pojem notářská praxe však neznamená pouze praxi notáře, 

notářského koncipienta či notářského kandidáta, ale do celkové praxe můţe být 

započtena i nenotářská právní praxe podle § 7 odst. 2 notářského řádu. V případě 

započtení jiné právní praxe neţ je uvedena v § 7 odst. 2 notářského řádu, můţe toto 

započtení provést na návrh Notářské komory pouze ministr spravedlnosti. Do notářské 

praxe lze započítat z nenotářské praxe vykonávané v právnických profesích výslovně 

uvedených v § 7 odst. 2 notářského řádu aţ pět let, avšak jinou právní praxi lze 

započítat jen v délce nejvýše dvou let. Znalosti získané během notářské praxe se 

                                                 

25
 BÍLEK, P. in BÍLEK, Petr, FIALA, Roman, JINDŘICH, Miloslav, WAWERKA, Karel a kol. Notářský 

řád a řízení o dědictví. Komentář. 4. vydání. Praha: C. H. Beck, 2010. s. 1  

26
 Tzn., ţe podle § 7 odst. 1 písm. b) zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád) 

získal vysokoškolské vzdělání v rámci magisterského studijního programu oborů práva na vysoké škole v 

České republice, nebo pokud tak stanoví mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, o 

vzdělání získaném v oborech práva na vysoké škole v zahraničí anebo je toto vzdělání uznáno podle 

zvláštních právních předpisů. Za toto vzdělání se povaţuje téţ vzdělání získané na právnické fakultě 

vysoké školy se sídlem na území České a Slovenské Federativní Republiky nebo jejích právních 

předchůdců. 

27
 BÍLEK, P. in BÍLEK, Petr, FIALA, Roman, JINDŘICH, Miloslav, WAWERKA, Karel a kol. Notářský 

řád a řízení o dědictví. Komentář. 4. vydání. Praha: C. H. Beck, 2010. s. 8 
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prověřují v notářské zkoušce
28

 a její úspěšné sloţení je základní podmínkou nezbytnou 

pro zapsání notářského koncipienta do seznamu notářských kandidátů.
29

 

2.2.2 Zástupce a náhradník notáře, notářský koncipient, notářský kandidát a 

další pracovníci notáře 

2.2.2.1 Zástupce a náhradník notáře 

Notářský řád v § 14 odst. 1 uvádí, ţe v případě, kdy notář po dobu delší neţ 

jeden měsíc nevykonává svou činnost a není zastoupen notářem společníkem nebo 

notářským kandidátem podle § 24 notářského řádu, ustanoví mu příslušná notářská 

komora zástupce a rozhodne o výši jeho podílu na odměně notáře. Proti tomuto 

rozhodnutí lze podat opravný prostředek u místně příslušného soudu. Pokud je notáři 

známo, ţe nebude vykonávat činnost notáře, příslušná komora mu na jeho návrh 

ustanoví zástupce, jak praví § 24 odst. 2 NotŘ. Dva výše zmíněné odstavce § 14 NotŘ 

upravují jmenování tzv. dočasného zástupce notáře, avšak rozdíl můţeme spatřovat 

v míře zainteresovanosti samotného notáře na jmenování jeho dočasného zástupce. 

Podle § 14 odst. 1 notářského řádu je dočasný zástupce notáře ustanoven komorou 

„násilně“ a v tomto případě příslušná notářská komora stanoví výši podílu dočasného 

zástupce na odměně notáře, kdeţto podle odst. 2 je dočasný zástupce notáře ustanoven 

na návrh samotného notáře a notářská komora neurčuje výši jeho podílu na odměně. Ve 

druhém případě se jedná spíše o dohodu mezi dočasným zástupcem notáře a notářem 

samotným. § 14 odst. 4 NotŘ upravuje způsob výběru dočasného zástupce 

ustanoveného násilně a to tak, ţe se dočasným zástupcem notáře stává v prvé řadě 

notářský kandidát daného notáře.  Není-li ho, pak se dočasný zástupce notáře vybírá 

z řad notářů nebo jejich kandidátů v rámci obvodu okresního soudu a není-li moţné 

                                                 

28
 Podle § 7 odst. 3 notářského řádu se notářskou zkouškou rozumí notářská zkouška podle tohoto zákona 

a podle dřívějších předpisů. Za osobu, která sloţila notářskou zkoušku, se povaţuje i ten, kdo sloţil 

odbornou justiční zkoušku, soudcovskou zkoušku, jednotnou soudcovskou zkoušku, jednotnou 

soudcovskou a advokátní zkoušku, prokurátorskou zkoušku, odbornou závěrečnou zkoušku právních 

čekatelů, advokátní zkoušku, exekutorskou zkoušku a profesní zkoušku na komerčního právníka. 

29
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určit zástupce notáře ani tímto způsobem, je zástupce vybrán z řad notářů nebo jejich 

kandidátů v rámci obvodu krajského soudu.
30

  

V případě, ţe notář zemřel či byl odvolán, ustanoví podle § 14 odst. 3 NotŘ 

příslušná notářská komora náhradníka notáře na dobu, kdy je notářský úřad uvolněn. 

Tento náhradník je notáři ustanoven také v případě, ţe mu byl pozastaven výkon 

činnosti podle § 10 NotŘ. Funkce náhradníka notáře slouţí k překonání přechodného 

období způsobeného úmrtím či odvoláním notáře, a to tak, aby nedošlo k újmě na 

právech klientů. Náhradník notáře tedy není zástupcem notáře, představuje spíše 

samotného zemřelého či odvolaného notáře. Novela notářského řádu č. 7/2009 Sb. 

zavedla významnou novinku spočívající v moţnosti příslušné notářské komory 

ustanovit náhradníka notáře také notáři, kterému byl podle § 10 NotŘ ministrem 

spravedlnosti pozastaven výkon činnosti. Náhradník se ustanovuje z řad notářů v rámci 

obvodu okresního soudu, a pokud tito nejsou, pak z řad notářů v rámci obvodu 

krajského soudu. 

Podmínkou ustanovení jak zástupce, tak i náhradníka notáře je vyjádření 

souhlasu notáře nebo notářského kandidáta. V případě ustanovení zástupce z řad 

kandidátů je vyţadován souhlas notáře, u něhoţ je kandidát v pracovním poměru. 

Naplnění těchto poţadavků se můţe v některých situacích v praxi ukázat jako sloţité, a 

tudíţ by mohlo dojít k tomu, ţe by zástupce či náhradník nemohl být ustanoven. 

§ 15 NotŘ uvádí, ţe v případě, kdy je zástupcem ustanoven kandidát, je 

předpokladem jeho výkonu činnosti notáře sloţení slibu do rukou ministra 

spravedlnosti, pokud jiţ dříve slib neskládal. Předpokladem výkonu činnosti 

náhradníkem je dále uzavření smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu, která by 

mohla vzniknout v souvislosti s touto činností. 

Zástupce zastupuje notáře při výkonu činnosti notáře zejména v úkonech, které 

nesnesou odkladu, tuto činnost vykonává jménem zastoupeného notáře. Podepisuje se 

svým jménem a současně uvede, kterého notáře zastupuje. Je-li zástupcem notář, 

pouţívá svého úředního razítka notáře, jestliţe je zástupcem kandidát, pouţívá úředního 

razítka notáře, kterého zastupuje. Zastoupený notář nemůţe v době zastoupení 

vykonávat činnost notáře. Dle § 16 NotŘ náhradník vykonává činnost notáře svým 

jménem, a to zejména v úkonech, které nesnesou odkladu. 
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2.2.2.2 Notářský koncipient, notářský kandidát a další pracovníci notáře 

Notářský řád rozlišuje pracovníky notáře na notářské koncipienty, notářské 

kandidáty a další pracovníky notáře, které § 4 odst. 2 kancelářského řádu notářského 

rozděluje podle moţnosti rozsahu pověření notářem na kancelářské pracovníky a 

notářské pracovníky. Kromě toho se v ustanovení § 4 odst. 3 kancelářského řádu 

notářského objevuje i pojem „další zaměstnanec notáře“, tito další zaměstnanci notáře 

nejsou notářem pověřováni činností notářskou a můţe se jednat například o uklízečky či 

účetní.
31

   

2.2.2.2.1 Notářský koncipient 

Notářský koncipient je ten, kdo je zapsán v seznamu notářských koncipientů, 

který vede notářská komora, v jejímţ obvodu má sídlo notář, u něhoţ je koncipient 

v pracovním poměru. Zápis do seznamu notářských koncipientů je obligatorní 

náleţitost, neboť samotný pracovní poměr u notáře nezakládá postavení notářského 

koncipienta. Notářská komora zapíše do dvou měsíců ode dne doručení písemné ţádosti 

do seznamu notářských koncipientů kaţdého, kdo splňuje podmínky taxativně uvedené 

v § 18 odst. 1 NotŘ. Uvedené podmínky jsou aţ na splnění příslušné délky právní praxe 

a sloţení notářské zkoušky stejné, jako pro jmenování notářem. Provedení zápisu 

notářská komora oznámí koncipientovi a také notáři, u něhoţ je koncipient v pracovním 

poměru
 32

 

Zákonný nárok na provedení zápisu do seznamu notářských koncipientů je 

chráněn moţností domáhat se soudní ochrany, přičemţ se jedná o tzv. pozitivní 

ochranu, tzn., ţe namísto notářské komory provede zápis do seznamu notářských 

koncipientů sám soud.
33

 

Notářským koncipientem se ţadatel stává v okamţiku provedení zápisu do 

seznamu notářských koncipientů. Od tohoto okamţiku jej notář, u něhoţ je notářský 

koncipient v pracovním poměru, můţe písemně pověřit některými činnostmi uvedenými 

v § 19 NotŘ. Mezi tyto činnosti patří kupříkladu sepisování notářských zápisů podle § 
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71b odst. 1 NotŘ, ověřování shody opisu nebo kopie s listinou (vidimace), ověřování 

pravosti podpisu (legalizace) s výjimkou vidimací a legalizací ve vztahu k cizině.  

K vyškrtnutí ze seznamu notářských koncipientů můţe dojít na základě § 20 

NotŘ ze sedmi důvodů, kterými jsou například úmrtí, zbavení či omezení způsobilosti 

k právním úkonům nebo zapsání do seznamu notářských kandidátů, přičemţ vyškrtnutý 

notářský koncipient má právo domáhat se ochrany u soudu. 

  

2.2.2.2.2 Notářský kandidát 

Notářským kandidátem je osoba zapsaná v seznamu notářských kandidátů 

vedeném notářskou komorou, v jejímţ obvodu má sídlo notář, u něhoţ je kandidát 

v pracovním poměru. Do seznamu notářských kandidátů zapíše notářská komora 

kaţdého, kdo splňuje předpoklady stanovené v § 18 odst. 1 NotŘ pro zapsání do 

seznamu notářských koncipientů a zároveň vykonal alespoň tříletou notářskou praxi a 

sloţil notářskou zkoušku. K notářské zkoušce musí být připuštěn kaţdý, kdo splňuje 

předpoklady upravené v § 22 odst. 1 písm. a) a b), přičemţ po jejím úspěšném sloţení a 

získání pěti let notářské praxe se absolvent vysokoškolského právnického studia můţe 

ucházet v konkursu vypsaném na neobsazený notářský úřad o jmenování notářem.
34

 

Obdobně jako notářský koncipient můţe být i notářský kandidát pověřován 

notářem k provedení některých úkonů, přičemţ rozsah pověření je poměrně stejný. 

Postavení notářského kandidáta je však od postavení notářského koncipienta přeci jen 

rozdílné a to především tím, ţe notářský kandidát můţe být na návrh notáře, u kterého je 

v pracovním poměru, ustanoven příslušnou notářskou komorou k tomu, aby ho 

zastupoval při výkonu činnosti notáře s výjimkou výkonu funkce insolvenčního správce, 

předběţného insolvenčního správce a zvláštního insolvenčního správce v insolvenčním 

řízení. Podle § 24 odst. 2 NotŘ v případě, kdy notář nevykonává činnost notáře po dobu 

delší neţ 1 měsíc, rozhodne příslušná komora o výši podílu notářského kandidáta 

ustanoveného zástupcem na odměně notáře. 

Notářský kandidát můţe být vyškrtnut ze seznamu notářských kandidátů ze 

stejných důvodů jako v případě vyškrtnutí notářského koncipienta samozřejmě 

s výjimkou vyškrtnutí z důvodu zapsání do seznamu notářských kandidátů. 
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2.2.2.2.3 Další pracovníci notáře 

Notářský řád v § 26 pojednává i o dalších pracovnících, kteří jsou u notáře 

v pracovním poměru a které můţe notář pověřit přípravnými a dílčími úkony podle § 26 

odst. 1 NotŘ. Tyto pracovníky zákon rozlišuje podle toho, zda sloţili kvalifikační 

zkoušku nebo jsou bez potřebné kvalifikace. Ke kvalifikační zkoušce musí být připuštěn 

další pracovník notáře, jenţ byl zaměstnán u notáře nebo u státního notářství alespoň 

jeden rok.  

2.2.3 Notářský úřad v užším slova smyslu 

Pod pojmem notářský úřad v uţším slova smyslu je v této kapitole myšlen 

konkrétní úřad notáře, v rámci něhoţ dochází k výkonu pravomocí jemu svěřených.  

Podle § 8 odst. 1 notářského řádu jmenuje notáře do notářského úřadu ministr 

spravedlnosti na návrh Notářské komory. Ministr spravedlnosti tudíţ nemůţe jmenovat 

notářem jakoukoli osobu podle své vůle, nýbrţ, jak vyplývá z výše uvedeného 

ustanovení, je vázán návrhem Notářské komory, kteráţto je ve výběru uchazeče o 

notářský úřad také závislá na výsledku konkursu.
35

  

Ministr spravedlnosti po vyjádření Notářské komory stanoví počet notářských 

úřadů v obvodu kaţdého okresního soudu. V tomto ustanovení je vyjádřen princip 

numerus clausus, podle něhoţ se notářem nemůţou stát všichni zájemci o povolání 

notáře, jak je tomu například v případě advokátů, přestoţe splňují zákonem stanovené 

předpoklady, ale pouze někteří z nich, a to právě z důvodu předem omezeného počtu 

notářských úřadů. Vyjádření Notářské komory má v tomto případě, na rozdíl od § 8 

odst. 1, kde je návrh Notářské komory závazný, pouze doporučující význam.  

V § 8 odst. 3 se uvádí, ţe „notářský úřad zřizuje a ruší ministr po vyjádření 

Notářské komory. Notářský úřad je určen jménem a příjmením notáře v rámci okresního 

soudu.“ Ke zřízení notářského úřadu můţe dojít, za situace zvýší-li se počet notářských 

úřadů v konkrétním obvodu okresního soudu a naopak k jeho zrušení můţe dojít 

v případě úmrtí nebo odvolání notáře či z důvodu sníţení počtu notářských úřadů 

v konkrétním obvodu okresního soudu.
36
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Sídlem notářského úřadu je sídlo okresního soudu, v jehoţ obvodu byl zřízen. 

Sídlo notáře, ve kterém je zřízena jeho kancelář zapsaná v evidenci notářů vedené 

příslušnou notářskou komorou, je odvozeno od sídla notářského úřadu. Se souhlasem 

příslušné notářské komory můţe notář změnit sídlo notářského úřadu v rámci obvodu 

okresního soudu. Se souhlasem notářské komory tedy můţe notář své sídlo změnit, 

avšak v případě notářských úřadů v obvodu obvodních soudů v hlavním městě Praze a 

v obvodu okresních soudů pro Prahu-východ a Prahu-západ je situace poněkud jiná, 

neboť sídlo těchto notářských úřadů se můţe nacházet kdekoli na území hlavního města 

Prahy a notář tak můţe změnit sídlo notářského úřadu bez souhlasu příslušné notářské 

komory.
37

  

Zákon rozeznává pouze dva důvody zrušení notářského úřadu, kterými jsou 

úmrtí notáře jmenovaného do notářského úřadu nebo jeho odvolání, přičemţ důvody 

odvolání notáře ministrem spravedlnosti jsou taxativně stanoveny v § 11 notářského 

řádu. Mezi tyto důvody patří například odvolání notáře na jeho ţádost, odmítnutí 

sloţení slibu, dosaţení věku 70 let, omezení či zbavení způsobilosti k prvním úkonům, 

odsouzení pro úmyslný trestný čin nebo pro trestný čin spáchaný v souvislosti s činností 

notáře. 

Jak je uvedeno v § 8 odst. 6, předloţí Notářská komora návrh na jmenování 

notáře na základě výsledků konkurzu, který sama vyhlašuje a organizuje, přičemţ na 

základě přihlášky zařadí do konkursu kaţdého, kdo splňuje předpoklady pro jmenování 

do funkce notáře podle § 7 odst. 1 notářského řádu.    

 

2.2.4 Notářská samospráva 

Notářství je zaloţeno na povinném členství notářů v jejich samosprávných 

orgánech. Základní organizační jednotkou notářské samosprávy jsou komory, které 

sdruţují notáře se sídlem v jejich obvodu. Soustava orgánů notářské samosprávy je 

dvoustupňová a tvoří ji regionální notářské komory fungující na principu přímé 

demokracie a Notářská komora České republiky. Nezastupitelnou úlohu vykonávají 

                                                 

37
 SCHELLEOVÁ, Ilona. Notářství. Zlín: Ţiva v.o.s., 1994. s. 42 - 43 



23 

 

především v oblasti výchovy notářů a jejich pracovníků a také v oblasti kontroly výkonu 

jejich činnosti.
38

 

Podle § 29 odst. 1 notářského řádu se notářská komora zřizuje v obvodu kaţdého 

krajského soudu a v obvodu městského soudu v Praze. Členství notáře v notářské 

komoře vzniká přímo ze zákona dnem jmenování notáře a zaniká jeho odvoláním nebo 

smrtí. Z § 29 odst. 4 notářského řádu vyplývá, ţe členem se můţe stát pouze notář, 

nikoliv jeho zaměstnanci.  

Notářská komora je právnickou osobou, jejíţ příjmy tvoří členské příspěvky, 

dary a jiné příjmy. Notáři jsou povinni odvádět členské příspěvky a to ve výši určené 

kolegiem notářů. Orgány notářských komor tvoří kolegium, coţ je nejvyšší orgán 

notářské komory, prezidium jako řídící a výkonný orgán a navenek je notářská komora 

zastupována prezidentem notářské komory. Posledním orgánem notářské komory je 

revizní komise, která kontroluje plnění usnesení a činnost prezidia.
39

 

Notářské komory tvoří Notářskou komoru České republiky se sídlem v Praze, 

která je právnickou osobou. Notářská komora České republiky vede Centrální evidenci 

závětí, Rejstřík zástav a Centrální evidenci manţelských smluv. Jedná se o neveřejné 

seznamy vedené v elektronické podobě, které provozuje a spravuje Notářská komora 

České republiky.  

Na základě § 35a NotŘ jsou v Centrální evidenci závětí evidovány závěti, listiny 

o vydědění a listiny o odvolání těchto úkonů a dále také listiny o ustanovení správce 

dědictví, listiny o odvolání souhlasu s ustanovením do funkce správce dědictví. 

Do Rejstříku zástav se zapisují zástavní práva k movitým věcem, které nebyly 

odevzdány zástavnímu věřiteli nebo třetí osobě a k nemovitostem, které nejsou 

předmětem evidence v katastru nemovitostí. Kaţdý notář je tak schopný sdělit, zda 

určitá věc je či není předmětem zástavního práva.
40

 Podle § 35b NotŘ se v Rejstříku 

zástav eviduje označení zástavy, výše a právní důvod zajišťované pohledávky, zástavní 

dluţník, zástavce a zástavní věřitel, den vzniku a právní důvod zástavního práva, datum 

a čas zápisu. 
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V Centrální evidenci manţelských smluv jsou na základě § 35c NotŘ evidovány 

smlouvy o rozšíření nebo zúţení stanoveného rozsahu společného jmění manţelů a 

smlouvy o vyhrazení vzniku společného jmění manţelů ke dni zániku manţelství, 

uzavřené manţely, nebo muţem a ţenou, kteří chtějí uzavřít manţelství. Notář jako 

soudní komisař v dědickém řízení má povinnost zjistit, zda jsou v Centrální evidenci 

manţelských smluv evidovány manţelské smlouvy, jejichţ účastníkem byl zůstavitel a 

pokud ano, u kterého notáře jsou tyto smlouvy uloţeny.
41

 

Mezi orgány Notářské komory České republiky patří sněm jako nejvyšší orgán 

Notářské komory tvořený delegáty a prezidenty. Řídícím a výkonným orgánem je 

prezidium.  Notářskou komoru ČR navenek zastupuje a jedná jejím jménem ve všech 

věcech prezident Notářské komory ČR, dalšími orgány jsou revizní komise, která 

kontroluje plnění usnesení sněmu a činnost prezidia Komory a kárná komise. 

Dohled nad notářskou činností vykonává Ministerstvo spravedlnosti.
42

 

2.2.5 Odměna notáře 

Notáři náleţí za výkon činnosti odměna, náhrada za promeškaný čas a náhrada 

hotových výdajů, a pokud je notář plátcem daně z přidané hodnoty, rovněţ částka 

odpovídající této dani, kterou je notář povinen z odměny a z náhrad odvést podle 

zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
43

 

Ke vzniku nároku notáře na odměnu dochází v důsledku uplatnění zásady 

obsaţené v § 5 odst. 1 NotŘ, který uvádí, ţe notář vykonává svou činnost za úplatu a je 

při jejím výkonu nezávislý a nestranný.  

Tzv. notářský tarif, tedy vyhláška č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách 

notářů a správců dědictví, stanoví výši a způsob určení odměny a hotových výdajů. 

Naproti tomu výše a způsob odměny notáře za poskytování právní pomoci a za výkon 

správy majetku a náhrada hotových výdajů v souvislosti s poskytováním právní pomoci 

a správou majetku se řídí advokátním tarifem a vyhláškou č. 484/2000 Sb. Základem 

odměny notáře jakoţto soudního komisaře za úkony provedené v řízení o dědictví, je 

obvyklá cena zůstavitelova majetku, jenţ se stal předmětem v řízení o dědictví.   
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2.2.6 Odpovědnost notáře za škodu 

Notář odpovídá klientovi, ţadateli i jinému účastníku za škodu způsobenou jím 

samotným, jakoţ i jeho pracovníkem. Odpovědnost notáře je zaloţena na objektivním 

principu, coţ znamená, ţe se notář zprostí odpovědnosti, pokud prokáţe, ţe škodě 

nemohl zabránit ani při vynaloţení veškerého úsilí, jenţ na něm bylo moţno poţadovat. 

Při sepisování notářských zápisů a při výkonu činnosti soudního komisaře, tedy 

v případech, kdy notář jedná jako veřejný činitel, za činnost notáře odpovídá stát, neboť 

se tyto činnosti povaţují za výkon státní správy
44

, přičemţ se stát této odpovědnosti 

nemůţe zprostit. Pokud stát nahradil škodu způsobenou při výkonu výše uvedených 

činností, má právo na regresní úhradu vůči notáři, avšak jen v případě vzniku škody 

zaviněným porušením právní povinnosti. V této souvislosti povaţuji za vhodné zmínit, 

ţe povinností notáře je uzavřít smlouvu o pojištění své odpovědnosti za škodu vzniklou 

pracovníkům při plnění pracovních povinností nebo v přímé souvislosti s nimi.
45

 

2.2.7 Dohled a kárné řízení notářů 

Dohled na výkon činnosti notáře upravuje § 45 NotŘ, podle kterého dohled na 

činnost podle § 2 NotŘ, tj. sepisování veřejných listin o právních úkonech, osvědčování 

právně významných skutečností a prohlášení, přijímání listin do úschovy a dále 

příjímání peněz a listin do úschovy za účelem jejich vydání dalším osobám, vykonává 

Ministerstvo spravedlnosti. Naopak dohled na činnost notářských komor, na činnost 

notáře a na vedení notářských úřadů vykonává Notářská komora ČR. Notářská komora 

vykonává dohled na činnost notáře a na vedení notářských úřadů ve svém obvodu. 

Dohled se provádí především kontrolou spisů, listin, předmětů úschov a evidenčních 

pomůcek notáře. 

Notář, jakoţ i notářský kandidát a notářský koncipient jsou podle § 48 NotŘ 

kárně odpovědni za kárné provinění, které spočívá v závaţném nebo opětovném 

porušení povinností stanovených notářským řádem nebo zvláštním právním předpisem 

nebo předpisem Notářské komory ČR, popřípadě usnesením orgánu notářské 

samosprávy, anebo jestliţe jejich chováním byla závaţně nebo opětovně narušena 

důstojnost notářského povolání. Za kárné provinění můţe být notáři uloţeno některé 
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 Podle § 3 písm. b) zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné 

moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem. 
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z kárných opatření, kterými jsou písemné napomenutí, pokuta aţ do výše stonásobku 

minimální měsíční mzdy a odvolání notáře. Za kárné provinění, jehoţ se dopustil 

notářský kandidát, lze uloţit písemné napomenutí, pokutu aţ do výše dvacetinásobku 

minimální měsíční mzdy nebo odvolání ze zastupování, jedná-li se o zástupce notáře. 

Notářskému koncipientovi lze za kárné provinění uloţit kárné opatření ve formě 

písemného napomenutí nebo pokutu aţ do výše pětinásobku minimální měsíční mzdy.  

Pokud bylo uloţeno kárné opatření odvolání notáře, nemůţe být tento notář po 

dobu 5 let od právní moci rozhodnutí o odvolání znovu jmenován notářem, odvolaný 

kandidát nemůţe být po dobu 5 let od odvolání ustanoven zástupcem nebo být 

jmenován notářem. 

O tom, zda se notář, kandidát nebo koncipient dopustil kárného provinění a o 

uloţení kárného opatření rozhoduje kárná komise. Kárné řízení se zahajuje na návrh 

ministra spravedlnosti, prezidenta Notářské komory ČR, prezidenta příslušné notářské 

komory, předsedy krajského soudu či předsedy okresního soudu. Návrh musí obsahovat 

informaci o tom, jaké kárné opatření je navrhováno, přičemţ v kárném řízení můţe být 

notář zastoupen jiným notářem nebo advokátem.  

 

2.3 Zásady notářství 

Notářství je zaloţeno na několika hlavních vzájemně se podmiňujících a 

propojujících zásadách, které se také navzájem doplňují. Tyto zásady jsou rovněţ 

doplněny o základní principy, kterými jsou princip prevence, podle kterého má činnost 

notáře slouţit k zabraňování sporů a k usnadňování jejich případného řešení, dále pak 

princip poučovací a poradenský a princip etiky.
46

 V následujícím výkladu se budu blíţe 

věnovat jednotlivým stěţejním zásadám ovládajícím notářství. 

2.3.1 Zásada nestrannosti 

Zásada nestrannosti představuje klíčovou zásadu uplatňující se při výkonu 

notářství. Notář při provádění právních úkonů dbá na spravedlnost a vyváţenost smluv a 

dále je povinen poučit nestranně obě strany bez ohledu na to, kdo jej o provedení úkonu 

poţádal.  Tato zásada tedy znamená, ţe notář neznevýhodňuje ţádného účastníka 

právních vztahů, jeţ jsou předmětem poskytované sluţby. K uplatnění této zásady 
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dochází také při osvědčování právně významných skutečností, kde je notář povinen 

nevměšovat se do děje před ním probíhajícího.
47

 

2.3.2 Zásada nezávislosti 

Notář se při své činnosti řídí pouze právními předpisy, není tedy závislý na státní 

či jakékoli jiné moci, coţ je zabezpečeno mimo jiné tím, ţe není odměňován přímo 

státem, ale stát mu na základě právní úpravy zajišťuje odměnu za práci, jejíţ výše notáři 

umoţňuje ţivotní standard na takové úrovni, kdy se povaţuje a je povaţován za 

materiálně nezávislého.
48

 

Činnost notáře je podle § 5 NotŘ neslučitelná s jinou výdělečnou činností 

s výjimkou správy vlastního majetku, notář však můţe vykonávat funkci poslance, 

senátora nebo zastupitele obecního nebo krajského zastupitelstva i činnost vědeckou, 

publikační, pedagogickou, tlumočnickou, znaleckou, uměleckou a činnost v poradních 

orgánech vlády, ministerstev, jiných ústředních orgánů státní správy a v orgánech 

samosprávy. 

2.3.3 Zásada trvalého spojení notářství s výkonem veřejné moci 

Stát přenesl veřejnou moc na osobu notáře, který se jmenováním stává nositelem 

notářského úřadu jako úřadu veřejného, jenţ dodává notářským úkonům veřejnou 

víru.
49

 Notáři mají působit v určitých oblastech právních vztahů a svou činností 

zaručovat v zákonem určených kategoriích právních vztahů jejich zákonnost či 

pravdivost, přičemţ kvalifikovaná forma podchycení vybraných právních úkonů či 

skutečností zásadním způsobem omezuje moţnost jejich zpochybnění a sniţuje moţnost 

vzniku soudních sporů.
50
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 Notáři v České republice 2010. Notářská komora České republiky, 2009, s. 7 
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 BÍLEK, P. in BÍLEK, Petr, FIALA, Roman, JINDŘICH, Miloslav, WAWERKA, Karel a kol. Notářský 
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2.3.4 Zásada povinného členství notářů v institucích notářské samosprávy  

Členství v institucích notářské samosprávy, tj. v notářských komorách, vzniká ze 

zákona jmenováním notáře do notářského úřadu. Notářské komory vykonávají spolu se 

státem dohled nad výkonem činnosti notářů a jsou nadány i kárnou pravomocí. Notářské 

komory také sehrávají významnou úlohu v oblasti péče o řádný výkon činnosti notáře a 

vytvářejí podmínky pro vzdělávání notářů a jejich pracovníků. 

2.3.5 Zásada pevně stanovené odměny notáře 

Jak jiţ bylo zmíněno výše, odměňování notářů upravuje vyhláška č. 196/2001 

Sb., o odměnách a náhradách notářů a správců dědictví neboli notářský tarif, který 

stanoví způsob určení i výši odměny pro všechny notáře stejně. Klient má moţnost se 

vţdy o výši odměny za provedení jednotlivých právních úkonů předem informovat.  

2.3.6 Zásada osobní odpovědnosti za výkon notářství 

Notář odpovídá za škodu vzniklou v souvislosti s jeho činností. Jestliţe notář 

pochybí při sepisování smluv ve formě notářského zápisu a jiných veřejných listin a 

v činnosti notáře jako soudního komisaře, v důsledku čehoţ dojde ke vzniku škody, 

odpovídá za tuto škodu stát, který má vůči notáři regresní nárok. Jak jiţ bylo uvedeno 

výše, notář musí být na svou činnost pojištěn.
51

 

 

3. Výkon notářství 

Notářský řád v § 2 uvádí, kterými činnostmi se rozumí výkon notářství. Těmito 

činnostmi je sepisování veřejných listin o právních úkonech, osvědčování právně 

významných skutečností a prohlášení, přijímání listin do úschovy a dále přijímání peněz 

a listin do úschovy za účelem jejich vydání dalším osobám, přičemţ notář vykonává 

notářskou činnost nestranně.  

Dále můţe notář v rámci další činnosti poskytovat právní porady, zastupovat 

v jednání s fyzickými a právnickými osobami, se státními nebo jinými orgány a téţ ve 

správním řízení a v občanském soudním řízení v řízeních podle části páté občanského 

soudního řádu a v řízeních podle § 175a aţ 200e občanského soudního řádu s výjimkou 

řízení o určení, zda je třeba souhlasu rodičů dítěte k jeho osvojení, řízení o osvojení, 

řízení o povolení uzavřít manţelství a řízení o dědictví, ve kterém vystupuje jako soudní 
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komisař, jehoţ úkony jsou povaţovány za úkony soudu. Notář můţe také vykonávat 

správu majetku a zastupovat v této souvislosti.
52

  

Notář je povinen vykonávat všechny úkony, ke kterým je oprávněn, ale jejich 

provedení můţe nebo dokonce musí odmítnout z důvodů uvedených v § 53 notářského 

řádu.  

V následujících podkapitolách budou blíţe popsány jednotlivé činnosti notáře. 

3.1 Sepisování veřejných listin o právních úkonech 

Sepisování veřejných listin o právních úkonech představuje jednu z hlavních 

náplní činnosti notáře. Při této činnosti notáře se uplatňuje princip prevence, podle 

kterého má notář předcházet vzniku sporů. Notáři provádějí právní úkony, a to 

jednostranné i dvoustranné, formou soukromé listiny, na níţ jen ověřují podpisy stran 

anebo formou listiny veřejné, tedy notářského aktu. 
53

 

Při sepisování veřejných listin o právních úkonech se uplatňuje také další zásada 

notářství, a to zásada nestrannosti, jelikoţ notář musí při této činnosti objektivně radit 

všem účastníkům a zajistit, aby právní úkon nebyl výhodný jen pro jednu stranu. Dále je 

také notář povinen dbát na to, aby byl právní úkon v souladu s právními předpisy. 

Obligatorní forma notářského zápisu je vyţadována jen výjimečně, a to 

v případech stanovených občanským nebo obchodním zákoníkem. Občanský zákoník 

vyţaduje formu notářského zápisu obligatorně například pro závěť nezletilého, který 

dovršil 15 let, pro dohodu o zúţení či rozšíření zákonem stanoveného rozsahu 

společného jmění manţelů, pro dohodu manţelů o správě společného majetku či pro 

dohodu manţelů o vyhrazení vzniku společného jmění manţelů ke dni zániku 

manţelství. Vedle toho obchodní zákoník poţaduje formu notářského zápisu například 

pro zakladatelskou listinu obchodní společnosti, zakládá-li ji jeden zakladatel nebo při 

osvědčování průběhu ustavující schůze druţstva, rozhodnutí členské schůze o zrušení 

druţstva nebo v průběhu určitých valných hromad akciových společností.
54

  

Kaţdý notářský zápis musí obsahovat následující údaje: 
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o místo, den, měsíc a rok úkonu, 

o jméno a příjmení notáře a jeho sídlo, 

o jméno, příjmení, bydliště a rodné číslo, není-li, datum narození účastníků a jejich 

zástupců, svědků, důvěrníků a tlumočníků, 

o prohlášení účastníků, ţe jsou způsobilí k právním úkonům, 

o údaj, jak byla ověřena totoţnost účastníků, svědků, důvěrníků a tlumočníků, 

o obsah úkonu, 

o údaj o tom, ţe byl zápis po přečtení účastníky schválen, 

o podpisy účastníků nebo jejich zástupců, svědků, důvěrníků a tlumočníků 

o otisk úředního razítka notáře a jeho podpis.
55

 

Pokud notář vyhotoví závěť ve formě notářského zápisu nebo listinu o správě 

dědictví, zanese údaje o takovéto listině a jejím pořizovateli, případně o správci dědictví 

do Centrální evidence závětí.  

Zvláštním druhem notářského zápisu je tzv. notářský zápis se svolením 

k vykonatelnosti, který je exekučním titulem, lze tedy jiţ na základě tohoto zápisu 

nařídit a provést výkon rozhodnutí, pokud některý účastník řádně a včas nesplní 

povinnost uloţenou tímto zápisem.
56

 

Notářské zápisy musí být neprodleně po sepsání uloţeny v kanceláři notáře pod 

uzávěrou. 

3.2 Osvědčování právně významných skutečností a prohlášení 

Osvědčování právně významných skutečností a prohlášení je další významnou 

činností notáře, ve které však jiţ neposkytuje právní rady a nevytváří formulace projevů 

vůle, ale zaznamenává v listině skutečnost před ním nastalou či prohlášení před ním 

učiněné. Za osvědčování se v rámci výkonu notářství povaţuje jen osvědčování právně 

významných skutečností a prohlášení, tzn. takových skutečností a prohlášení, které by 

mohly být podkladem pro uplatňování nebo prokazování práv nebo kterými by mohly 

být způsobeny právní následky. I při této činnosti notáře se uplatňuje princip prevence, i 

kdyţ pouze nepřímo.
57
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Ověřování kopií (vidimace) a ověřování podpisů (legalizace) je asi nejčastější 

činnost notáře, při níž je ve styku se širokou veřejností, a to jak právně erudovanou, tak 

zejména laickou.
58

 

Notář provádí zejména tato osvědčení: 

o vidimaci, tedy osvědčení notáře o tom, ţe určitý opis nebo kopie souhlasí s určitou 

listinou, přičemţ notář můţe ověřovat jak listiny vlastní, tak listiny předloţené mu 

účastníky. Vidimace se provádí ověřovací doloţkou neodkladně po posouzení shody 

opisu s listinou provedeném notářem
59

;   

o legalizaci, kterou rozumíme ověřování podpisů, kdy notář ověřuje, ţe fyzická osoba 

listinu vlastnoručně podepsala před ním v jeho přítomnosti nebo podpis nacházející 

se na listině před ním uznala za vlastní. Legalizace se rovněţ provádí ověřovací 

doloţkou a to neodkladně po podepsání nebo uznání. Provedením legalizace notář 

neodpovídá za obsah listiny
60

; 

o o tom, ţe byla předloţena listina a kdy se tak stalo. Osvědčení o předloţené listině 

provede notář na předloţené listině ve formě ověřovací doloţky; 

o o protestech směnek a jiných listin, které je třeba předloţit k uplatnění práva, tzv. 

protestní listina, jejíţ význam spočívá v údaji, ţe osoba, proti které je protest činěn, 

byla bez výsledku vyzvána ke směnečnému nebo šekovému plnění nebo ţe jí nebylo 

moţno zastihnout či nalézt místnost, ve které provozuje svůj podnik ani její byt; 

o o průběhu valných hromad a schůzí právnických osob, toto osvědčení se provádí ve 

formě notářského zápisu; 

o o tom, ţe je někdo naţivu. Osvědčení o tom, ţe je někdo naţivu provádí notář, 

pokud je mu osoba osobně známa nebo jestliţe je její totoţnost prokázána platným 

úředním průkazem nebo potvrzena dvěma svědky, v případě, ţe notář nezná tyto 

svědky osobně, musí být jejich totoţnost prokázána platným úředním průkazem; 
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o o jiných skutkových dějích a stavu věci. Příkladem osvědčení skutkového děje je 

průběh losování nebo předloţení movitých věcí, pokud s nimi mohou být spojeny 

právní následky a za předpokladu, ţe se děj stal za přítomnosti notáře; 

o o prohlášení a to tehdy, mají-li s ním být spojeny právní účinky.
61

 

 

3.3 Notářské úschovy 

Další činností notáře jsou úschovy, tedy přijímání listin do úschovy a přijímání 

peněz a listin do úschovy za účelem jejich vydání dalším osobám. Rozlišují se úschovy 

úřední, které notář přejímá jako subjekt nadaný veřejnou vírou a úschovy běţné 

přijímané v občanskoprávním poměru mandátním. Listiny přijímá notář do úschovy 

neomezeně, avšak v případě úschovy peněz je stanoveno omezení tím, ţe notář nemůţe 

do úschovy převzít peníze v hotovosti, ale pouze na zvláštní běţné bankovní účty.
62

 

Do úschovy notáři přijímají závěti, cenné papíry a jiné listiny, jejichţ účelem 

není vydání dalším osobám nebo úřadům, a peníze a listiny za účelem jejich vydání 

dalším osobám. Peníze, cenné papíry a jiné listiny, s výjimkou závěti, listiny o vydědění 

nebo o odvolání těchto úkonů, se ukládají v bezpečnostní schránce u notáře v jeho 

kanceláři nebo v bezpečnostní schránce notáře u peněţního ústavu. Peníze, cenné papíry 

a jiné listiny ukládané do bezpečnostní schránky notáře se v zápisu do knihy notářských 

úschov označí tak, aby nemohlo dojít k jejich záměně. Přístup do bezpečnostní schránky 

notáře má pouze notář či jeho pracovník, kterého pověřil. Nejméně jednou za rok 

provádí notář kontrolu úschov v bezpečnostní schránce.
63

 

Podle rozsudku Nejvyššího soudu České republiky ze dne 9. 7. 2008 peníze, 

které notář přijal podle ustanovení § 85 a násl. notářského řádu za účelem vydání další 

osobě, nemůţe notář v případě pochybností o tom, zda mají být vydány příjemci nebo 

vráceny sloţiteli, sloţit do úschovy soudu podle ustanovení § 352 občanského soudního 

řádu.
64
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3.4 Další činnost notáře dle § 3 notářského řádu 

Vedle jiţ zmíněných aktivit, jeţ tvoří hlavní náplň činnosti notáře, můţe notář 

vykonávat rovněţ činnosti níţe uvedené.   

3.4.1 Poskytování právních porad 

Právní porada se musí dotýkat všeho, co můţe tvořit obsah notářských zápisů o 

právních úkonech, osvědčování právně významných skutečností a prohlášení nebo co se 

můţe dotýkat úschov u notáře. Notář nemůţe stanovit jako podmínku poskytnutí 

právních porad následné provedení konkrétních úkonů uvedených v § 2 NotŘ
65

. Právní 

porada však můţe být notářem také poskytnuta v souvislosti s provedeným notářským 

úkonem nebo v souvislosti s úkonem, který má být v rámci notářství proveden, za 

předpokladu, ţe o něj bylo poţádáno a právní porada se nebude týkat přímo tohoto 

notářského úkonu, ale bude na něj navazovat, předcházet mu či z něj vycházet.
66

 

3.4.2 Zastupování a sepisování soukromých listin 

Zastupování a sepisování soukromých listin notář vykonává vţdy ve vazbě na 

jiný, především provedený úkon anebo ve vazbě na konkrétní úkon podle § 2 NotŘ, 

který nebyl dosud provedený, avšak o jeho provedení jiţ bylo poţádáno. 

V prvním uvedeném případě se jedná kupříkladu o sepsání návrhu na zápis do 

obchodního rejstříku a zastupování v této věci v řízení u soudu či zastupování před 

ţivnostenským úřadem při vyřizování ţádostí o ţivnostenské oprávnění a sepisování 

příslušných podání, sepsal-li notář notářským zápisem společenskou smlouvu o zaloţení 

obchodní společnosti.   

Úkonem podle § 2 NotŘ, který nebyl dosud provedený, avšak o jeho provedení 

jiţ bylo poţádáno, je například sepsání smlouvy o smlouvě budoucí, plné moci a jiných 

listin v souvislosti se sepsáním budoucí smlouvy formou notářského zápisu.
67

   

Tato činnost notáře má pouze charakter činnosti doplňující hlavní činnost notáře. 
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Ve vymezených případech v řízení nesporném a v oblasti správního soudnictví 

je moţné zastupování notářem u soudu, pro které platí ustanovení o zastupování na 

základě procesní plné moci. Například notář, který ve formě notářského zápisu sepsal 

smlouvu o převodu nemovitosti, můţe v rámci další činnosti sepsat návrh na zahájení 

řízení o povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí u příslušného 

katastrálního úřadu, zastupovat v tomto řízení, sepsat případné odvolání proti 

zamítavému rozhodnutí katastrálního úřadu a zastupovat v řízení o odvolání u 

příslušného krajského soudu. Je tedy umoţněno, aby v ojedinělých případech mohl 

notář dovést celý případ do konce a účastníci nemuseli hledat nové zastoupení.
68

  

3.4.3 Správa majetku 

Na tuto činnost notáře se nevztahují ţádná omezení, není tedy nutná spojitost 

s výkonem notářství a je zde moţné neomezené zastupování, tedy i u soudu jak ve 

věcech sporných, tak i nesporných. Zastupování ve věcech sporných v souvislosti se 

správou majetku představuje jedinou výjimku v činnosti notáře, která nekoresponduje 

s jeho postavením, takovéto zastupování není v praxi příliš vyuţíváno a ani samotnou 

správu majetku notáři často neprovádějí. V praktické rovině se výkon správy majetku 

omezuje na její specifickou část, kterou je správa peněz svěřených v souvislosti se 

svěřeneckou smlouvou, přičemţ svěřenecká smlouva je vícestranná smlouva uzavíraná 

mezi notářem, sloţitelem, tj. ten, kdo peníze poskytuje a příjemcem, tj. ten, komu mají 

být peníze předány.
69

 

3.4.4 Vykonávání funkce insolvenčního správce, předběžného insolvenčního 

správce, zástupce insolvenčního správce, odděleného insolvenčního správce a 

zvláštního insolvenčního správce v insolvenčním řízení notářem 

Podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení můţe notář 

jako osoba znalá práva vykonávat funkci insolvenčního správce, coţ je činnost odlišná 

od ostatní činnosti notáře. Na základě zákona č. 312/2006 Sb., o insolvenčních 

správcích však můţe notář tuto funkci vykonávat pouze na základě povolení vykonávat 

činnost insolvenčního správce vydaného ministerstvem spravedlnosti na návrh notáře. 
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K vydání tohoto povolení a následnému zapsání do seznamu insolvenčních správců 

musí notář splnit následující předpoklady, kterými jsou bezúhonnost, sloţení rozdílové 

zkoušky insolvenčního správce, jejíţ obsah je oproti zkoušce insolvenčního správce 

zúţen u notářů o znalosti, k jejichţ prověření slouţí notářská zkouška. Další podmínkou 

je uhrazení správního poplatku ve výši 5000,- Kč ministerstvu spravedlnosti k zápisu do 

seznamu a uzavření smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu, která by mohla 

vzniknout v souvislosti s výkonem funkce insolvenčního správce podle zákona 

upravujícího úpadek a způsoby jeho řešení nebo s činností zaměstnanců insolvenčního 

správce při výkonu funkce pro celou dobu trvání této funkce. Notář tedy tuto činnost 

nevykonává jen z titulu své funkce notáře, tj. jen na základě notářského řádu, ale také na 

základě zákona o insolvenčních správcích.
70

 Notář však v praxi vykonává funkci 

insolvenčního správce jen zřídka, jelikoţ se notář věnuje své hlavní činnosti a výkon 

funkce insolvenčního správce je náročný, a to nejen z hlediska časového.  

3.5 Jiná činnost notáře dle zvláštního předpisu 

3.5.1 Jiná další činnost podle občanského soudního řádu 

Jinou další činnost notáře upravuje především zákon č. 99/1963 Sb., občanský 

soudní řád, který stanoví, ţe notář vykonává úkony v řízení o dědictví jako soudní 

komisař na základě pověření soudu a není-li pověřen v tomto řízení o dědictví úkony 

soudního komisaře, vykonává úkony v řízení o dědictví při zjišťování stavu a obsahu 

závěti, je- li sepsána ve formě notářského zápisu tímto notářem nebo má-li ji ve své 

úschově, nebo úkony při zjišťování stavu a obsahu listiny o správě dědictví. Na základě 

občanského soudního řádu můţe notář vedle těchto úkonů vykonávat v řízení o dědictví 

funkci správce dědictví, je-li správcem ustanoven soudem, avšak notář můţe bát 

ustanoven správcem dědictví jen s jeho souhlasem. Tato činnost notáře respektuje 

všechny principy a zásady notářství a navíc slouţí k niţšímu zatíţení soudů. V rámci 

této činnosti notář vykonává pravomoci státu na něj delegované prostřednictvím 

soudu.
71
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3.5.2 Jiná další činnost podle občanského zákoníku 

Občanský zákoník, tedy zákon č. 40/1964 Sb., je dalším zákonem 

pojednávajícím o jiné další činnosti notáře, stanoví totiţ, ţe notář, jenţ sepsal zástavní 

smlouvu o zástavním právu, které vzniká jeho zápisem do Rejstříku zástav, je povinen 

takový zápis provést a to bezodkladně po uzavření zástavní smlouvy. Pokud zástavní 

právo zanikne, je povinen provést jeho výmaz z Rejstříku zástav kterýkoli notář, který o 

to byl poţádán zástavním věřitelem nebo je-li mu zánik zástavního práva prokázán.
72

 

3.5.3 Jiná další činnost notáře jako kontaktního místa veřejné správy podle 

jiných zákonů 

Notáři patří podle § 8a odst. 2 zákona č. 365/2000 Sb., o informačních 

systémech veřejné správy a o změně některých dalších souvisejících zákonů, mezi 

kontaktní místa veřejné správy a jako tací mohou provádět ověřování elektronických 

výpisů ze zápisů vedených v elektronické podobě v informačních systémech veřejné 

správy a ověřování elektronických potvrzení o tom, ţe určitý údaj v informačním 

systému veřejné správy není a vydávání takových ověřených výpisů a potvrzení. Dále 

pak mohou notáři provádět jinou další činnost na základě jiných zvláštních zákonů, kam 

patří autorizovaná konverze dokumentů, tj. převádění dokumentů z listinné do podoby 

elektronické a naopak, vydávání výpisu z Rejstříku trestů a úkony jako místa pro podání 

správním orgánům, které činí v rozsahu a za podmínek stanovených jinými právními 

předpisy.
73

 

 

4. Postavení notáře v dědickém řízení 

4.1 Dědické řízení obecně 

Dědické řízení je řízením občanskoprávním patřícím do kategorie nesporných 

řízení. Jakoţto řízení nesporné slouţí dědické řízení k úpravě právních vztahů mezi 

účastníky do budoucna a snaţí se tak předejít případným sporům, má tedy funkci 

preventivní a je zahajováno i bez návrhu. V tomto řízení se uplatňuje princip oficiality, 
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podle kterého jsou dispoziční oprávnění účastníků řízení omezena nebo zcela 

vyloučena.  

Řízení o dědictví je ovládáno řadou principů, mezi které patří princip 

nezávislosti a nestrannosti soudů, soudců a pověřeného notáře, podle kterého věc 

rozhodují soudy, jeţ při této činnosti nejsou na nikom závislé, jsou vázány pouze 

zákonem a nemají ţádný vztah k věci, účastníkům nebo jejich zástupcům. Dalším 

principem je princip zákonného soudu, zákonného soudce a zákonného notáře jako 

soudního komisaře, tj. ve věci můţe činit právní úkony a rozhodovat pouze ten soud, 

soudce a notář jako soudní komisař k tomu určený na základě zákona podle předem 

stanovených pravidel. Princip rovnosti zaručuje účastníkům dědického řízení rovné 

postavení před soudem i soudním komisařem. Na základě principu neveřejnosti je 

jednání prováděné notářem jako soudním komisařem neveřejné. Podle principu ústnosti 

je pro soud a soudního komisaře podstatné především to, co bylo sděleno ústně, coţ 

neznamená, ţe by se nepřihlíţelo k písemným podáním účastníků a ţe by se soud na ně 

nemohl obracet písemně. S principem ústnosti úzce souvisí princip přímosti, jenţ se 

projevuje tak, ţe soud či soudní komisař je s účastníky řízení v přímém osobním styku. 

Podle principu hospodárnosti má být řízení provedeno rychle, účinně a bez zbytečných 

nákladů. Na základě zásady vyšetřovací soud, resp. soudní komisař zjišťuje skutkový 

stav v rozsahu nutném pro řízení a za tím účelem provádí důkazy podle vlastní úvahy. 

Princip volného hodnocení důkazů se projevuje tím, ţe závisí zcela na úvaze soudu, 

resp. soudního komisaře, jak důkaz posoudí. Pro dědické řízení je také typická zásada 

koncentrace řízení, podle které nelze zpravidla porušit určité pořadí a návaznost 

jednotlivých úkonů pro dědické řízení charakteristické. Princip materiální pravdy 

vyţaduje, aby byla řádně zjištěna pravda o skutečném stavu věci. V dědickém řízení se 

také uplatňuje zásada zachování mlčenlivosti, která se vztahuje na všechny skutečnosti, 

o kterých se soud, notář jako soudní komisař, justiční čekatelé, koncipienti či 

zaměstnanci soudu nebo notáře dozvěděli v souvislosti s řízením o dědictví.
74

 

4.2 Osoby zúčastněné na řízení 

Jako osoby zúčastněné na řízení jsou označovány osoby, které věc projednávají 

a rozhodují, tedy soud a notář jakoţto soudní komisař, a osoby, o jejichţ právech o 

povinnostech je v dědickém řízení rozhodováno. 
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4.2.1 Soud 

Řízení o dědictví spadá do pravomoci soudu, který však úkony v dědickém 

řízení neprovádí sám, ale pověřuje k tomu notáře jako soudního komisaře. Úkony 

notáře, které provedl jako soudní komisař, se podle § 38 odst. 3 občanského soudního 

řádu povaţují za úkony soudu. Soud v kaţdé dědické věci obligatorně pověřuje notáře, 

aby jako soudní komisař provedl potřebné úkony, coţ znamená, ţe soud sám můţe 

provést potřebné úkony v době, kdy notář nebyl prováděním úkonů pověřen, dále pokud 

jiţ tyto úkony neprovádí nebo nejsou-li notářem předloţené podklady pro vydání 

usnesení a potvrzení soudu úplné a je nutno provést další úkony.
75

 

V prvním stupni jsou k dědickému řízení věcně příslušné okresní soudy, v Praze 

obvodní soudy a v Brně-městě Městský soud v Brně. K řízení o dědictví je místně 

příslušný soud, v jehoţ obvodu měl zůstavitel naposledy bydliště, neměl-li bydliště 

nebo jej nelze zjistit, je místně příslušný soud, v jehoţ obvodu měl zůstavitel naposled 

pobyt a není-li takový soud, je příslušný soud, v jehoţ obvodu se nachází zůstavitelův 

majetek, v případě, ţe je takto příslušných soudů několik, je místně příslušný ten z nich, 

který první provedl úkon.
76

 Místní příslušnost soud zkoumá předtím, neţ začne jednat o 

věci samé a pokud soud rozhodl o věci samé bez jednání, zkoumá místní příslušnost jen 

před vydáním rozhodnutí. Poté soud zkoumá místní příslušnost jen na základě námitky 

účastníka, za předpokladu, ţe je uplatněna při prvním úkonu, jenţ účastníku přísluší. 

V případě, ţe soud shledá, ţe není příslušný, pak usnesením vysloví, ţe není příslušný a 

po právní moci tohoto usnesení věc postoupí příslušnému soudu nebo jde-li o věc patřící 

do pravomoci soudů ČR, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit 

dle § 11 o.s.ř., předloţí věc Nejvyššímu soudu.
77

 

4.2.2 Notář jako soudní komisař 

Dědické řízení je zahájeno u soudu, avšak zvláštností tohoto řízení je, ţe soud 

provádí v tomto řízení úkony jen ojediněle a po zahájení řízení pověří notáře, aby jako 

soudní komisař samostatně a za odměnu prováděl úkony v tomto řízení. Účastníci řízení 

a jejich zástupci v řízení o dědictví jednají s pověřeným notářem a se soudem přijdou do 
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osobního styku jen zřídka. Procesní úkony notáře, které provedl jako soudní komisař, 

jsou povaţovány za úkony soudu.
78

 

Soud prvního stupně pověří provedením úkonů v dědickém řízení notáře, který 

má sídlo v obvodu příslušného soudu prvního stupně a který má věc projednávat podle 

rozvrhu práce vydaného předsedou krajského soudu. Rozvrhy, podle kterých jsou notáři 

pověřováni úkony v řízení o dědictví, mohou být zaloţeny na obvodovém systému, jenţ 

vychází z rozdělení obvodu okresního soudu na počet obvodů tvořených obcemi a 

městy, které se shodují s počtem notářských úřadů v obvodu okresního soudu 

v závislosti na místě bydliště zůstavitele nebo jiném hledisku uvedeném v § 88 odst. 1 

písm. j), na časovém systému, který staví rozdělení na době narození či smrti zůstavitele 

v rámci kalendářního roku, nebo na kombinaci obou systémů. Rozvrh musí také 

upravovat případy, kdy je soudní komisař vyloučen
79

 nebo mu byla věc odňata
80

. 

Jestliţe dojde k situaci, na kterou rozvrh nepamatuje a není tedy moţné určit soudního 

komisaře podle rozvrhu, ustanoví soudního komisaře podle svého výběru předseda 

senátu z řad notářů, kteří působí v obvodu příslušného okresního soudu. K pověření 

dochází neformálním způsobem, například dopisem nebo záznamem ve spisu, a jelikoţ 

pověření není soudní rozhodnutí, není moţné proti němu podat odvolání.
81

 Účastníci 

řízení si tedy nemohou zvolit notáře, který bude věc jako soudní komisař projednávat, 

neboť takový postup by byl v rozporu s principem nestrannosti a nezávislosti soudního 

komisaře.
82

 Jak jiţ bylo judikováno Krajským soudem v Brně
83

, není notář pověřený 

jako soudní komisař k provedení úkonů v dědickém řízení povinen prokazovat své 

pověření. Notář jako soudní komisař můţe písemně pověřit notářského kandidáta, 

notářského koncipienta a dalšího pracovníka, jenţ je u něj v pracovním poměru a sloţil 

kvalifikační zkoušku, prováděním přípravných a dílčích úkonů v řízení, přičemţ 

pověření těchto osob k provádění úkonů v dědickém řízení je různého rozsahu, který je 
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závislý na jejich pracovním poměru u notáře, délce praxe a sloţení kvalifikačních 

zkoušek. Pověřený notářský kandidát, notářský koncipient nebo jiný zaměstnanec 

notáře provádí úkony v dědickém řízení svým jménem.
84

 

Pověření notáře, aby jako soudní komisař činil úkony v dědickém řízení, se 

vztahuje na všechny úkony v řízení o dědictví před soudem prvního stupně s výjimkou 

zahájení řízení, které můţe učinit jen soud a s výjimkou úkonů vymezených v § 38 odst. 

2 občanského soudního řádu. Těmito úkony jsou ţádosti o poskytnutí právní pomoci 

v cizině, ustanovení správce dědictví podle § 175f odst. 2 o.s.ř. věty první části za 

středníkem
85

, zrušení usnesení o dědictví podle § 175w o.s.ř.
86

 a na vydání potvrzení 

podle § 175z odst. 1 o.s.ř.
87

 

4.2.3 Účastníci řízení 

Účastníky dědického řízení vymezuje § 175b o.s.ř., podle nějţ jsou jimi osoby, o 

nichţ lze mít důvodně za to, ţe jsou zůstavitelovými dědici
88

 a v případě, ţe takovéto 

osoby nejsou, je účastníkem řízení stát. Zůstavitelův věřitel je účastníkem řízení 

v případě přenechání předluţeného dědictví věřitelům k úhradě dluhů, dále také 

v případě, kdy se vypořádává jeho pohledávka a při likvidaci dědictví. Pokud zůstavitel 

zanechal majetek nepatrné hodnoty, můţe jej soud vydat tomu, kdo se postaral o pohřeb 

a řízení zastavit, v takovémto případě je účastníkem dědického řízení pouze ten, kdo se 

postaral o pohřeb.  

Je-li řízení o dědictví zahajováno na návrh, jsou účastníky řízení navrhovatel a 

ti, které zákon za účastníky označuje, avšak zjistí-li se, ţe navrhovatel ve skutečnosti 

není dědicem, ţe mu nemá dědictví připadnout, ţe o pohřeb zůstavitele se postaral 
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někdo jiný nebo ţe zůstavitel nezanechal pouze majetek nepatrné hodnoty, přestane 

soud s navrhovatelem jednat. Účastníky řízení o dědictví jsou v první řadě ti, o nichţ lze 

mít důvodně za to, ţe jsou zůstavitelovými dědici, a není-li takových osob, stát. Zde se 

tedy v úpravě účastenství odráţí hmotné právo dědické, které směřuje ke zjištění osoby, 

jeţ vstoupí do práv a povinností zůstavitele nebo ke zjištění, ţe takováto osoba není a 

v tomto případě dědictví připadá státu. Účastníkem dědického řízení se osoba, která 

uplatnila své dědické právo u soudního komisaře, stává jiţ okamţikem uplatnění tohoto 

práva, avšak postavení účastníka řízení pozbývá při zjištění, ţe jí nesvědčí ţádný 

dědický titul nebo ţe nemůţe dědit z jiných důvodů.
89

  

Za účastníka lze tedy povaţovat osobu, které svědčí některý dědický titul, 

kterými jsou zákon nebo závětˇ, popřípadě oba tyto tituly. Jelikoţ je závěť silnějším 

dědickým titulem, má přednost dědění ze závěti. V tomto případě jsou účastníky 

dědického řízení závětní dědici a také neopomenutelní dědici, jimiţ jsou potomci 

zůstavitele, kterým musí připadnout tzv. povinný díl, a také osoby, kterým svědčí 

dědění ze zákona, ovšem pouze do té doby, neţ vyjde najevo, ţe k dědění ze zákona 

nedojde. V případě dědění ze závěti přestávají být neopomenutelní dědici, kteří podle 

závěti nemají dědit, účastníky řízení, pokud se nedovolali neplatnosti závěti.  

Při dědění ze zákona je rozhodujícím kritériem pro zjištění dědiců a tím i 

účastníků řízení příbuzenský vztah se zůstavitelem.
90

  

Jestliţe zůstavitel sepsal listinu o vydědění, je vyděděný potomek účastníkem 

řízení, ale přestává jím být v okamţiku, kdy se zjistí, ţe byl platně vyděděn.
91

  

Stát se stává účastníkem dědického řízení, jestliţe zůstavitel nezanechal zákonné 

ani závětní dědice nebo je jejich dědické právo pochybné a dědictví tudíţ připadne státu 
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jako odúmrť, avšak v případě, kdy je stát závětním dědicem, je povaţován za 

právnickou osobu a má stejné postavení jako kaţdý jiný dědic.
92

 

Účastníkem řízení je také pozůstalý manţel, který měl se zůstavitelem majetek 

ve společném jmění a není dědicem, účastní se však jen části řízení, ve které dochází 

k vypořádání společného jmění. Za účastníky řízení lze také povaţovat například 

svědky, znalce, tlumočníky a osoby, kterým soud uloţil nějakou povinnost při 

dokazování nebo při zajištění dědictví, a to v té části řízení, ve které se jedná o jejich 

právech a povinnostech.
93

  

O skutečnosti, ţe se někdo stal účastníkem dědického řízení nebo jím přestal být, 

nevydává soudní komisař zvláštní rozhodnutí, jeho zjištění o okruhu dědiců se projeví 

tím, ţe s určitou osobou jedná jako s účastníkem řízení nebo s ní jednat přestane. 

 

4.3 Zahájení dědického řízení 

Dědické řízení podle § 175a odst. 2 občanského soudního řádu soud zahájí i bez 

návrhu, jakmile se dozví, ţe osoba zemřela nebo byla prohlášena za mrtvou, přičemţ 

jako podnět k zahájení dědického řízení slouţí oznámení příslušného orgánu státní 

správy, který je pověřený vedením matriky
94

 nebo se můţe jednat například o sdělení 

Policie ČR či sdělení zdravotnických nebo sociálních zařízení. Pro zahájení dědického 

řízení slouţí jako podklad úmrtí list nebo pravomocný rozsudek o prohlášení za 

mrtvého.  

Pro českou právní úpravu dědického řízení je tedy typická tzv. obligatornost 

dědického řízení, tzn., ţe kaţdé úmrtí fyzické osoby vţdy vede k zahájení dědického 

řízení a také princip ingerence státní moci, na jehoţ základě stát ovlivňuje uspořádání 
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dědických vztahů a to prostřednictvím soudu, který autoritativně rozhoduje o 

vypořádání dědictví mezi dědice.
95

 

Dědické řízení můţe být zahájeno i na návrh, přičemţ k návrhu na zahájení 

dědictví je věcně legitimován ten, kdo o osobě tvrdí, ţe je dědicem, dále stát, pokud 

tvrdí, ţe mu má dědictví připadnout a ten, kdo vypravil pohřeb zůstavitele. Návrh na 

zahájení řízení můţe podat i osoba, která není věcně legitimována, avšak poté co se 

soudní komisař dozví, ţe tato osoba není účastníkem řízení, přestane s ní jednat. 

V rámci zahájení dědického řízení je nutno rozlišovat návrh na zahájení řízení a podnět 

na zahájení řízení, přičemţ k jejich odlišení je třeba vycházet z obsahu podání. O podnět 

k zahájení dědického řízení se jedná zpravidla v případě, kdy osoba činící podání jen 

upozorňuje na úmrtí fyzické osoby a sama nehodlá být účastníkem řízení. Pro vady 

můţe být návrh na zahájení dědického řízení odmítnut jen tehdy, pokud není moţné 

v řízení pro takový nedostatek pokračovat, tedy prakticky jen nebude-li moţné z obsahu 

návrhu dovodit, kterého zůstavitele se návrh týká.
96

 

Soud vydá o zahájení dědického řízení usnesení, které se však nedoručuje 

účastníkům, protoţe ti v době zahájení dědického řízení nejsou známi.    

4.4 Šetření v evidencích prováděná notářem jako soudním komisařem  

Po zahájení řízení soud pověří notáře, aby jako soudní komisař provedl úkony 

v dědickém řízení a předá mu bezodkladně příslušný spis. Poté, co soud pověří notáře 

jakoţto soudního komisaře k provedení potřebných úkonů v dědickém řízení, soudní 

komisař nejprve provede šetření v Centrální evidenci závětí a v Centrální evidenci 

manţelských smluv. 

4.4.1 Šetření v Centrální evidenci závětí 

Notář jako soudní komisař provede šetření v Centrální evidenci závětí, kterou od 

1. 1. 2001 vede Notářská komora ČR, aby zjistil, zda je ve vztahu k zůstaviteli 

evidována závěť, listina o vydědění nebo listina o odvolání těchto úkonů (dále jen 

„závěť“). V případě dědického řízení po osobě, jeţ zemřela po 1. 1. 2005, provede 

soudní komisař v této evidenci také šetření, zda je evidována listina o ustanovení 

                                                 

95
 MIKEŠ, Jiří a MUZIKÁŘ, Ladislav. Dědické právo v teorii a praxi. Praha: Leges, 2011. s. 137 

96
 FIALA, R. in BÍLEK, Petr, FIALA, Roman, JINDŘICH, Miloslav, WAWERKA, Karel a kol. Notářský 

řád a řízení o dědictví. Komentář. 4. vydání. Praha: C. H. Beck, 2010. s. 771 - 772 



44 

 

správce dědictví, listina o odvolání listiny o ustanovení správce dědictví nebo listina o 

odvolání souhlasu s ustanovením do funkce správce dědictví (dále jen „listina o správě 

dědictví“). Tyto uvedené druhy listin jsou v Centrální evidenci evidovány odděleně. 

Jestliţe je některá z těchto listin v Centrální evidenci závětí evidována, zjistí soudní 

komisař, u kterého soudu, v případě závěti nebo u kterého notáře, v případě listiny o 

správě dědictví, je tato listina uloţena. Soudní komisař zaloţí ve spisu doklad o 

výsledku šetření v Centrální evidenci závětí, který musí být opatřen datem vyhotovení a 

podpisem.
97

 

V případě, pokud bylo šetřením v Centrální evidenci závětí zjištěno, ţe se zde 

nachází zůstavitelova závěť nebo listina o správě dědictví, je pro dědické řízení nutné 

znát její stav a obsah, proto jej soudní komisař zjistí nebo poţádá o zjištění stavu a 

obsahu závěti notáře nebo soud, u kterého je závěť (či listina o ustanovení správce 

dědictví) uloţena. Obdobný postup je i tehdy, zjistí-li se, ţe zůstavitel zanechal závěť 

jinak neţ šetřením v Centrální evidenci závětí, kupříkladu došlo-li k předloţení listiny 

dědicem. Pokud zůstavitel zanechal platnou listinu o ustanovení správce dědictví nebo 

jeho části, soudní komisař vyrozumí správce dědictví o smrti zůstavitele a vyzve ho, aby 

se ujal funkce správce dědictví, tuto povinnost však soudní komisař nemá, jestliţe mu 

bylo správcem dědictví oznámeno, ţe se jiţ funkce ujal.
98

 

4.4.2 Šetření v Centrální evidenci manželských smluv 

Centrální evidence manţelských smluv je vedená od 1. 1. 2009 Notářskou 

komorou ČR a jsou zde evidovány smlouvy o rozšíření nebo zúţení stanoveného 

rozsahu společného jmění manţelů a smlouvy o vyhrazení vzniku společného jmění 

manţelů ke dni zániku manţelství uzavřené mezi manţely nebo muţem a muţem, kteří 

chtějí uzavřít manţelství – tzv. manţelské smlouvy. Povinností notáře jako soudního 

komisaře je zjistit, zda jsou v Centrální evidenci manţelských smluv vedeny manţelské 

smlouvy, jejichţ účastníkem je zůstavitel a v kladném případě, u kterého notáře jsou 

evidovány.
99

 

Jestliţe je manţelská smlouva uloţena u notáře, kterým je soudní komisař, 

vyhotoví soudní komisař ověřenou kopii notářského zápisu o manţelské smlouvě a 
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zaloţí ji do spisu, v případě, ţe je manţelská smlouva uloţena u jiného notáře, pak tento 

notář vyhotoví na ţádost soudního komisaře ověřenou kopii notářského zápisu o 

manţelské smlouvě a předá ji soudnímu komisaři, který ji zaloţí do spisu.
100

 

4.5 Předběžné šetření 

Předběţným šetřením se při své rozhodovací činnosti zabýval mimo jiné i 

Nejvyšší soud, který ve svém rozsudku uvádí, ţe se jedná o jeden z nejdůleţitějších 

úkonů dědického řízení, přičemţ je přípravou na projednání dědictví v uţším smyslu a 

jeho účelem je zajistit předpoklady pro zjištění pravomoci a příslušnosti k projednání 

dědictví, okruhu dědiců, zůstavitelova majetku a jeho závazků.
101

 

Podle § 175d o.s.ř. soudní komisař opatří údaje potřebné pro zjištění dědiců, pro 

zjištění zůstavitelova majetku a jeho dluhů a zjistí, zda dědici, kterým byl zůstavitel 

zákonným zástupcem, potřebují ustanovit opatrovníka, zpravidla z důvodu střetu zájmů 

mezi nezletilým dítětem a druhým rodičem, přičemţ tento postup se týká všech, kteří 

nemají procesní způsobilost a zákonný zástupce, případně opatrovník, jim nebyl 

doposud ustanoven. Dále soudní komisař zjišťuje stav a obsah zůstavitelovi závěti, 

listiny o vydědění a manţelských smluv
102

 a také vyrozumí banku o dni smrti 

zůstavitele, vyjde-li najevo, ţe zůstavitel byl majitelem účtu u této banky. 

V rámci předběţného šetření můţe například vyjít najevo, ţe soud, u kterého 

bylo řízení zahájeno, není místně příslušný, v takovémto případě soud usnesením 

vysloví svoji místní nepříslušnost a věc postoupí příslušnému soudu. Můţe také nastat 

situace, ve které se při předběţném šetření zjistí, ţe věc nepatří do pravomoci soudů ČR 

a následně soud zastaví dědické řízení pro nedostatek pravomoci.
103

 

Další průběh dědického řízení se odvíjí od skutečnosti, jaký majetek zůstavitel 

zanechal. Jestliţe zůstavitel nezanechal majetek, soud řízení zastaví. Pokud zanechal 

majetek jen nepatrné hodnoty, můţe být vydán vypraviteli pohřbu a řízení následně 

zastaveno.
104

 Dědické řízení v uţším slova smyslu se tedy koná pouze tehdy, zanechal-li 

zůstavitel majetek, který není jen nepatrné hodnoty.
105
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Na základě poznatků získaných v předběţném šetření připraví soudní komisař 

jednání nebo není-li k jeho projednání potřeba nařizovat jednání, o dědictví rozhodne 

bez nařízení jednání.  

4.6 Neodkladná opatření 

Kdykoli po zahájení řízení můţe soudní komisař nařídit i bez návrhu neodkladná 

opatření, a to tehdy vyţaduje-li to obecný zájem nebo důleţitý zájem účastníků. 

Neodkladná opatření jsou uvedena v § 175e o.s.ř., který však obsahuje pouze jejich 

demonstrativní výčet. Neodkladná opatření slouţí k zajištění majetku, jenţ patří do 

dědictví a k jeho uchování. Neodkladná opatřená mohou být přijímána pouze v takovém 

rozsahu a takovým způsobem, aby nedošlo k bezdůvodnému zásahu do právních 

poměrů třetích osob, avšak pokud by neodkladným opatřením mělo dojít k zásahu do 

práv třetích osob, musí být takovéto neodkladné opatření podloţeno skutečnou potřebou 

zajištění a uchování majetku, která vyplývá z důvodné obavy, ţe by bez přijetí 

neodkladného opatření hrozilo nebezpečí ztráty nebo poškození majetku, který by mohl 

patřit do dědictví. Soudní komisař nemůţe vydávat v dědickém řízení předběţná 

opatření podle § 74 aţ 77a o.s.ř., neboť to vylučuje zvláštní úprava neodkladných 

opatření obsaţená v § 175e.
106

 

4.6.1 Zajištění dědictví 

Vyţaduje- li to obecný zájem nebo důleţitý zájem účastníků soudní komisař 

v první řadě zajistí dědictví. § 175e odst. 2 o.s.ř. uvádí nejčastější způsoby zajištění 

dědictví, kterými jsou uloţení u soudního komisaře nebo u soudu či u schovatele, 

zapečetění v zůstavitelově bytě nebo na jiném vhodném místě, dále zákaz výplaty u 

dluţníka zůstavitele a soupis na místě samém.  

Fyzické a právnické osoby, které jsou obeznámeny se zůstavitelovou smrtí a 

které mají v dispozici jeho věci či finanční prostředky, sloţí tyto věci nebo finanční 

prostředky do úschovy soudu nebo soudního komisaře. Osoba, která má u sebe věci 

patrně náleţící zůstaviteli, můţe být soudním komisařem vyzvána, aby tyto věci sloţila 
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do úschovy u soudního komisaře, a je-li ţádost bezvýsledná, můţe soudní komisař o 

tomto neodkladném opatření rozhodnout usnesením.
107

 

Zapečetění bytu či jiných prostor je faktickým úkonem provedeným soudním 

komisařem, který je proveden u vstupu do prostor uzávěrami tak, aby bylo moţno 

následně zjistit, zda došlo k neoprávněnému vniknutí do těchto prostor. Zapečetění bytu 

nebo jiné místnosti zůstavitele není moţné provést, nebyl-li zůstavitel jediným 

uţivatelem těchto prostor nebo brání-li tomu jiná závaţná překáţka.
108

 

Zákaz výplaty u dluţníka zůstavitele má zabránit tomu, aby dluţník neuhradil 

pohledávku zůstavitele někomu jinému, aniţ by bylo v řízení rozhodnuto, komu tato 

pohledávka patří nebo jak s ní má být naloţeno. V praxi se nejčastěji jedná o zákazy 

výplaty či výběru z vkladních kníţek, běţných nebo jiných účtů u banky, a to především 

existují-li další osoby mající k účtu dispoziční právo. Zákaz výplaty u dluţníka 

zůstavitele soudní komisař provede příkazem opatřeným úředním razítkem.
109

 

Soudní komisař můţe také provést v přítomnosti účastníků soupis věcí na místě 

samém, v případě, ţe účastníci nejsou přítomni anebo nejsou známi, lze tento úkon 

provést jen v přítomnosti nezúčastněné osoby.
110

 

4.6.2 Svěření věcí  

Svěření věcí osobní potřeby manţelovi zůstavitele nebo jinému členu 

domácnosti provede soudní komisař jen se souhlasem osoby, které mají být tyto věci 

svěřeny. Toto neodkladné opatření je v podstatě úschovou svěřenou manţelovi 

zůstavitele nebo některému členovi domácnosti. Jedná se o dočasné neodkladné 

opatřená, které má zabránit tomu, aby nedošlo ke ztrátě nebo znehodnocení těchto věcí. 

Svěření věcí osobní potřeby manţelovi zůstavitele nebo jinému členu domácnosti 

představuje faktický úkon, o kterém soudní komisař sepíše protokol obsahující soupis 

svěřených věcí.
111
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4.6.3 Prodej movitých věcí 

Soudní komisař se v rámci neodkladných opatření postará také o prodej 

movitých věcí, které nelze uschovat bez nebezpečí škody, jedná se především o věci 

podléhající rychlé zkáze, jako jsou například potraviny, nebo které nelze uschovat bez 

nepoměrných nákladů. Tyto věci můţe soudní komisař prodat mimo draţbu za cenu, jeţ 

lze bez prodlení dosáhnout nebo v draţbě, kterou organizuje a vykonává soudní 

komisař, jenţ se přitom řídí ustanoveními o výkonu rozhodnutí prodejem movitých 

věcí. Výnos získaný z prodeje těchto věcí je součástí dědictví jako jeho aktivum. 

K tomuto neodkladnému opatření není potřeba návrh dědiců a můţe být proveden i bez 

jejich souhlasu.
112

  

4.6.4 Ustanovení správce dědictví 

Správce dědictví můţe být ustanoven pro celé dědictví nebo jen pro jeho část. 

Účelem ustanovení správce dědictví je, aby úmrtím zůstavitele nedošlo k poškození 

nebo ztrátě majetku, který náleţí do dědictví, popřípadě aby se očekávaným způsobem 

zvýšil. Jedná se kupříkladu o ustanovení správce podílu zůstavitele v obchodní 

společnosti nebo ustanovení správce ţivnosti zůstavitele, který podnikal jako fyzická 

osoba. Správce dědictví můţe být ustanoven samotným zůstavitelem listinou o správě 

dědictví, pořízenou ve formě notářského zápisu anebo soudem, tedy soudním 

komisařem, který můţe ustanovit správce dědictví jen, nepořídil-li zůstavitel listinu o 

ustanovení správce dědictví nebo nemůţe-li zůstavitelem ustanovený správce dědictví 

funkci vykonávat, například pro ztrátu způsobilosti k právním úkonům.
113

 

Správcem dědictví můţe být ustanovena fyzická osoba způsobilá k právním 

úkonům nebo právnická osoba a v případě, kdy má dědictví jako odúmrť připadnout 

státu, také stát. Soudní komisař ustanoví správcem dědictví především osobu z okruhu 

dědiců nebo osob blízkých zůstaviteli, můţe jím však být ustanoven notář, který není 

v tomto řízení soudním komisařem nebo advokát. Vybraná osoba musí s ustanovením 

do funkce správce dědictví souhlasit.  

Správce dědictví ustanovený soudem je povinen ujmout se funkce dnem, který 

následuje po doručení usnesení, není-li v něm uveden den pozdější a správce dědictví 

                                                 

112
 FIALA, R. in DRÁPAL, Lubomír, BUREŠ, Jaroslav a kol. Občanský soudní řád I. § 1 až 200za. 

Komentář. Praha: C. H. Beck, 2009. s. 1208 

113
 MIKEŠ, Jiří a MUZIKÁŘ, Ladislav. Dědické právo v teorii a praxi. Praha: Leges, 2011. s. 221 - 222 



49 

 

ustanovený listinou o správě dědictví je povinen ujmout se funkce ihned, jakmile se 

dozví, ţe zůstavitel zemřel a vyrozumět o tom soud, který dědické řízení vede, 

v případě, ţe tak neučiní, soud ho vyrozumí o smrti zůstavitele a vyzve ho k tomu, aby 

se ujal své funkce. Správce dědictví je povinen vykonávat svou funkci s péčí řádného 

hospodáře. Činnost správce dědictví kontroluje soudní komisař, kterému je správce 

dědictví povinen podávat zprávy o své činnosti nejméně dvakrát ročně, nerozhodl-li 

soudní komisař jinak. Neplní-li správce dědictví povinnost podávat zprávy o své 

činnosti soudnímu komisaři, můţe mu soudní komisař uloţit pořádkovou pokutu.
114

 

Soudní komisař můţe správce dědictví zprostit jeho funkce a je tak povinen 

učinit i bez návrhu podle § 175f odst. 4 tehdy, je-li správce dědictví zřejmě nezpůsobilý 

řádně vykonávat svou funkci nebo jestliţe i přes výzvu soudu, aby se ujal funkce, zůstal 

nečinný. Z důleţitých důvodů, zejména nevykonává-li správce řádně svou funkci, můţe 

soudní komisař na návrh účastníků řízení nebo i bez návrhu zprostit správce dědictví 

funkce, přičemţ totéţ platí i poţádal-li správce dědictví o zproštění z funkce. Správce 

dědictví zproštěný funkce je povinen řádně a bez zbytečného odkladu informovat 

nového správce dědictví a předat mu všechny doklady týkající se spravovaného 

majetku, pokud nebyl ustanoven nový správce dědictví, má tuto povinnost vůči 

dědicům.
115

 

4.7 Zastavení dědického řízení 

Na základě výsledků předběţného šetření můţe soudní komisař rozhodnout o 

zastavení dědického řízení, přičemţ důvodem pro takovýto postup je fakt, ţe zůstavitel 

nezanechal majetek nebo zanechal majetek jen nepatrné hodnoty. Proti tomuto usnesení 

o zastavení řízení vydaném podle § 175h odst. 1 a odst. 2 o.s.ř. se nelze odvolat a ani 

není třeba je doručovat.  

Podle rozsudku Nejvyššího soudu v Brně vychází soud v jiném řízení 

z pravomocného usnesení o zastavení dědického řízení vydaného podle § 175h o.s.ř. jen 

tehdy, nebude-li zjištěno, ţe zůstavitel ve skutečnosti zanechal majetek vyšší neţ 
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nepatrné hodnoty, v takovém případě nemůţe být řízení zastaveno podle ustanovení § 

107 odst. 5 o.s.ř. z důvodu, ţe zemřelý účastník nemá ţádného právního nástupce.
116

 

4.7.1 Zastavení dědického řízení podle § 175h odst. 1 o.s.ř. 

Jestliţe dle § 175h odst. 1 o.s.ř. zůstavitel nezanechal majetek, soud řízení 

zastaví. Zůstavitel nezanechal majetek nejen tehdy, pokud ke dni úmrtí nic nevlastnil, 

jedná se především o případy úmrtí osob ţijících v úplném nebo částečném zaopatření 

ústavu či rodiny, v zařízení, které není jejich vlastnictvím nebo osob bez stálého příjmu, 

případně i bez stálého bydliště. Obdobně jsou však posuzovány situace, kdy zůstavitel 

sice vlastnil majetek, ale tento majetek je bezcenný a neprodejný, například šaty, staré 

spotřebiče či bytové zařízení. Totéţ platí, zanechal-li zůstavitel jen takový majetek a 

majetková práva, které přecházejí na oprávněné osoby jinak neţ děděním, například 

nároky z pojištění osob podle § 51 zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě.
117

 

4.7.2 Zastavení dědického řízení podle § 175h odst. 2 o.s.ř. 

Podle § 175h odst. 2 o.s.ř. zanechal-li zůstavitel majetek nepatrné hodnoty, můţe 

jej vydat soudní komisař tomu, kdo se postaral o zůstavitelův pohřeb a dědické řízení 

usnesením zastavit. O majetek nepatrné hodnoty se jedná v případě, kdy majetek 

zůstavitele podstatně nepřesahuje přiměřené náklady vynaloţené na pohřeb zůstavitele, 

v současné době se o majetku nepatrné hodnoty hovoří tehdy, nepřesahuje-li výše aktiv 

dědictví částku pohybující se kolem 15 000 Kč. 

Tento postup je moţné uplatnit jen v případě, ţe vypravitel pohřbu souhlasí 

s převzetím celého majetku zůstavitele. Vypravitel pohřbu získává vlastnické právo 

k vydanému majetku na základě rozhodnutí státního orgánu, a protoţe není 

zůstavitelovým dědicem, neodpovídá za případné dluhy zůstavitele, a to ani do výše 

hodnoty převzatého majetku. Nepatrný majetek můţe být projednán jako dědictví i na 

základě úvahy soudu vzhledem k okolnostem případů, například pokud byl pohřeb 

vypraven s minimálními náklady a dědici zůstavitele jsou v takové sociální situaci, ţe 

majetek v ceně do 15 000 Kč pro ně představuje podstatný obnos, nebo majetek 

nepatrné hodnoty musí být projednán jako dědictví, pokud není známo, kdo se postaral 
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o pohřeb nebo vypravitel pohřbu nesouhlasí s tím, aby mu byl vydán majetek 

zůstavitele nepatrné hodnoty.
118

 

4.8 Zjišťování dědiců a vyrozumění o jejich dědickém právu 

4.8.1 Zjišťování okruhu dědiců 

Nebylo-li dědické řízení zastaveno podle § 175h o.s.ř., pokračuje soudní komisař 

v dědickém řízení a činí další úkony. V prvé řadě se jedná o zjišťování okruhů dědiců, 

kteří budou povoláni nabýt dědictví. První poznatky o osobě, která byla k zůstaviteli 

v nějakém vztahu a můţe proto přicházet v úvahu jako dědic, získává soud zpravidla 

z oznámení o úmrtí, na jehoţ základě zahajuje dědické řízení bez návrhu. Například 

z oznámení orgánu pověřeného vést matriku se lze dozvědět, zda byl zůstavitel ţenatý a 

v kladném případě také jméno a příjmení manţelky. Dále provádí soudní komisař 

šetření v Centrální evidenci závětí, zda je zde evidována závěť zůstavitele, listina o 

vydědění nebo listina o odvolání těchto úkonů a u kterého notáře nebo soudu je uloţena, 

přičemţ stav a obsah závěti zjišťuje notář nebo soud, u kterého je uloţena či soudní 

komisař, jedná-li se o závěť, kterou sepsal on sám. Soudní komisař také zjistí stav a 

obsah závěti, coţ by mělo být učiněno ještě před tím, neţ v rámci předběţného šetření 

vyslechne osobu znalou poměrů zůstavitele.  

V rámci předběţného šetření je sepsán protokol o předběţném šetření s osobou, 

která byla v nějakém vztahu k zůstaviteli a mohla by být informována o jeho osobních a 

majetkových poměrech. Předběţné šetření, které se týká zjišťování okruhu dědiců, je 

zaměřeno na údaje o příbuzných nebo osobách v obdobném vztahu, které přicházejí 

v úvahu jako dědici ze zákona, a na existenci závěti, listiny o vydědění, zrušení závěti či 

zrušení vydědění a na případné údaje o závětních dědicích.
119

 

Další činností, která je zaměřená na zjištění okruhu dědiců, je opatření závěti, o 

níţ se soudní komisař dozvěděl při předběţném šetření, avšak tato závěť mu nebyla 

předloţena. Jestliţe je známa osoba, u které je závěť uloţena, je tato osoba vyzvána 

soudním komisařem k předloţení závěti a v případě neuposlechnutí této výzvy můţe být 

dané osobě uloţena pořádková pokuta. Pokud je známo místo, kde se závěť nachází, 

provede se prohlídka tohoto místa za účelem nalezení závěti. Můţe však být objevena 
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závěť, o které soudní komisař ani dědici nevěděli. Zanechal-li zůstavitel závěť, soudní 

komisař zjistí její stav a obsah. Notář, jenţ sepsal protokol o zjištění stavu a obsahu 

závěti předá bezodkladně originál závěti dědickému soudu k uloţení do sbírky 

prohlášených závětí.
120

   

Soudní komisař můţe také ke zjištění okruhu dědiců vyuţít svého práva na 

poskytování údajů ze základního registru obyvatel a z agendového informačního 

systému evidence obyvatel, v elektronické podobě prostřednictvím dálkového přístupu, 

přičemţ moţnost dálkového přístupu k těmto informacím byla zavedena od 1. 7. 2009. 

4.8.2 Vyrozumění dědiců o jejich dědickém právu 

Soudní komisař je povinen vyrozumět osoby, o kterých se lze podle výsledků 

předběţného šetření důvodně domnívat, ţe jsou dědici, o jejich dědickém právu a o 

moţnosti dědictví odmítnout ve lhůtě jednoho měsíce od tohoto vyrozumění. Tato lhůta 

můţe být z důleţitých důvodů soudním komisařem prodlouţena, nebo před uplynutím 

této lhůty mohou prohlásit, ţe dědictví neodmítají. V souladu s judikaturou Městského 

soudu v Praze se hledí na dědice, který byl o svém dědickém právu a o moţnosti 

odmítnout dědictví poučen, a který ve lhůtě jednoho měsíce od tohoto vyrozumění 

neučinil ţádné prohlášení, jako by prohlásil, ţe dědictví neodmítá.
121

 Prohlášení o 

odmítnutí či neodmítnutí dědictví se vztahuje na celé dědictví po zůstavitelovi, tedy i na 

majetek, který byl nově objeven.
122

 Toto prohlášení nelze odvolat. Odmítnout dědictví 

nemůţe ten dědic, jenţ svým chováním dává najevo, ţe dědictví nechce odmítnout.
123

 

Neznámého dědice nebo dědice neznámého pobytu je zapotřebí o jeho dědickém 

právu vyrozumět vyhláškou vyvěšenou na úřední desce soudu, pokud tento dědic o sobě 

nedá ve stanovené lhůtě vědět, pak se k němu při dalším projednávání dědictví 

nepřihlíţí.
124

 

V případě, ţe dědic zemřel dříve, neţ byl o svém dědickém právu vyrozuměn 

nebo před uplynutím lhůty k odmítnutí dědictví a neprohlásil, ţe dědictví odmítá, 
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přechází právo odmítnout dědictví na jeho dědice,
125

 přičemţ tato osoba musí být 

soudním komisařem vyrozuměna o jejím dědickém právu a o moţnosti odmítnout 

dědictví. 

4.9 Zjišťování majetku a dluhů  

Soudní komisař zjišťuje majetek zůstavitele především z informací získaných 

v rámci předběţného řízení, které je zaměřeno na veškerý majetek zůstavitele, jenţ 

zůstaviteli náleţel v době jeho úmrtí. Soudní komisař na základě poznatků 

z předběţného šetření směřuje dotazy týkající se zůstavitelova majetku různým 

institucím a úřadům, shromaţďuje listiny prokazující zůstavitelův majetek nebo dluhy. 

Při zjišťování majetku postupuje soudní komisař zejména dotazem u známých věřitelů 

anebo můţe uplatnit postup podle § 175n o.s.ř., tedy tzv. konvokaci, při které soudní 

komisař na návrh dědiců vydá usnesení, ve kterém vyzve věřitele, aby ve stanovené 

lhůtě oznámili své pohledávky, a poučí je o tom, ţe dědici neodpovídají věřitelům, kteří 

své pohledávky včas neoznámili, pokud je uspokojením pohledávky ostatních věřitelů 

vyčerpána cena dědictví, kterého dědici nabyli.  

Řádné zjištění majetku a dluhů zůstavitele je základem pro pořízení soupisu 

aktiv a pasiv, vypořádání společného jmění manţelů, pro určení obvyklé ceny majetku 

výši dluhů a čisté hodnoty dědictví, popřípadě výši jeho předluţení v době smrti 

zůstavitele. 

4.9.1 Vypořádání společného jmění manželů v dědickém řízení 

V případě zániku manţelství smrtí nebo prohlášením jednoho z manţelů za 

mrtvého dochází také k zániku společného jmění manţelů. Měl-li zůstavitel 

s pozůstalým manţelem majetek ve společném jmění, nebo pokud si manţelé vyhradili 

vznik společného jmění zcela nebo zčásti ke dni zániku manţelství, pak musí soudní 

komisař zjistit jeho rozsah a obvyklou cenu v době zániku společného jmění a provádí 

jeho vypořádání podle zásad uvedených v občanském zákoníku nebo v jiných zákonech. 

Při zjišťování obsahu společného jmění manţelů vychází soudní komisař ze shodných 

tvrzení účastníků. Soudní komisař také stanoví obvyklou cenu majetku patřícího do 

společného jmění manţelů, přičemţ cenu věcí, práv a jiných majetkových hodnot 

patřících do společného jmění zjišťuje soudní komisař z odhadu provedeného znalcem. 
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Pohledávky zůstavitele se zpravidla ocení ve výši jejich nominální hodnoty. Dále 

soudní komisař určí, co z tohoto majetku patří do dědictví a co náleţí pozůstalému 

manţelovi, přičemţ musí přihlédnout k tomu, ţe některá majetková práva po zůstaviteli 

patřící do společného jmění manţelů přechází podle zvláštní úpravy na stanovené 

subjekty
126

. Soudní komisař musí při vypořádání společného jmění manţelů dbát také 

na to, zda bylo společné jmění manţelů nějak rozšířeno či zúţeno za ţivota 

zůstavitele.
127

 

Soudní komisař vydá o vypořádání společného jmění manţelů usnesení, které se 

doručuje účastníkům do vlastních rukou a je proti němu přípustné odvolání, avšak je-li 

to účelné a hospodárné, můţe být o vypořádání společného jmění rozhodnuto aţ 

v usnesení o dědictví.  

4.9.2 Soupis aktiv a pasiv 

Na základě zjištění zůstavitelova majetku a dluhů provede soudní komisař 

soupis aktiv a pasiv dědictví, při kterém vychází z výsledků předběţného šetření, ze 

zpráv, které mu byly sděleny na jeho dotaz, z šetření, jenţ provedl v rámci přípravy 

jednání a ze shodných údajů účastníků řízení. Pokud bylo vydáno usnesení o konvokaci 

věřitelů, zjišťují se také dluhy, které věřitelé ve stanovené lhůtě přihlásili, i kdyţ dosud 

nebyly známy, neboť je účastníci neuvedli. Pro zjištění zůstavitelova majetku je zásadně 

rozhodný skutkový stav v době smrti zůstavitele. Mezi aktiva dědictví nepatří takový 

majetek zůstavitele, který přímo nabývají určité osoby bez ohledu na dědické právo, a 

také zůstavitelovo členství v bytovém či jiném druţstvu, avšak členská práva a 

povinnosti zůstavitele do aktiv dědictví patří. Do aktiv dědictví dále náleţí například 

podnik zůstavitele nebo právní vztah ze smlouvy o účtu, oceněný ve výši zůstatku 

vkladu na účtu v době smrti zůstavitele. Naproti tomu do pasiv dědictví patří přiměřené 

náklady spojené s pohřbem, i kdyţ vznikly aţ po jeho smrti a dluhy, které zůstavitel 

zanechal.
128
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Zařazení majetku, který zůstaviteli ke dni jeho smrti nepatřil, do soupisu aktiv 

dědictví, a rozhodnutí soudu o tom, kdo majetek zůstavitele nabývá, nemá vliv na 

skutečné vlastnictví k tomuto majetku, tyto skutečnosti mohou nanejvýš zaloţit 

oprávněnou drţbu dědice.
129

 

Soudní komisař provede podle zjištění zůstavitelova majetku soupis aktiv a 

pasiv dědictví, který se zpravidla uvádí v protokolu o jednání. Můţe však být vyhotoven 

samostatně a to zejména tehdy, pokud bylo dědictví projednáno bez nařízení jednání. 

Soupis musí tvořit součást spisu o dědické věci.
130

 

4.9.3 Určení obvyklé ceny dědictví 

Na podkladě zjištění podle § 175m o.s.ř.
131

 určí soud obvyklou cenu majetku, 

výši dluhů a čistou hodnotu dědictví, popřípadě výši jeho předluţení v době smrti 

zůstavitele. Majetek zůstavitele se zjišťuje zásadně podle stavu, jaký tu byl v době smrti 

zůstavitele. Pouze vyplývá-li to z právního předpisu, jsou rozhodné také okolnosti, jeţ 

nastaly aţ po smrti zůstavitele. Obvyklou cenou majetku, který patří do dědictví, se 

rozumí cena, za kterou bylo moţno v době smrti zůstavitele tento majetek prodat nebo 

jinak zpeněţit s dodrţením případných cenových předpisů o regulaci cen platných 

v době smrti zůstavitele. O obvyklé ceně majetku, o výši dluhů a o čisté hodnotě 

dědictví, popřípadě o výši jeho předluţení nemusí být rozhodováno samostatně, je-li to 

účelné a hospodárné, můţe o tom být rozhodnuto aţ v usnesení o dědictví.
132

  

4.10 Jednání 

Soudní komisař nařídí jednání k projednání dědictví vţdy s výjimkou případů 

uvedených v § 175j o.s.ř. Následně předvolá, zpravidla nejméně 10 dnů předem 

účastníky řízení a všechny, jejichţ účast je potřeba. Soudní komisař připraví jednání tak, 

aby bylo moţné věc skončit zpravidla při jediném jednání. V rámci přípravy jednání 

proto soudní komisař soustřeďuje detailnější informace k údajům získaným 

v předběţném řízení, tzn., ţe si můţe vyţádat výpis z katastru nemovitostí, zjistit 
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zůstatek vkladu na vkladní kníţce, objasnit, zda byl zůstavitel majitelem účtu u banky či 

zjistit stav dluhů zatěţujících dědictví dotazem u známých věřitelů a podobně.
133

 

Jednání prováděné soudními komisaři je vţdy neveřejné, avšak jednání nařízené v době 

soudního vyřizování věci soudem je veřejné, s výjimkou situace, kdy by byla veřejnost 

vyloučena z důvodů uvedených v § 116 odst. 2 o.s.ř.
134

 

4.10.1 Protokol o jednání 

Soudní komisař sepisuje protokol o průběhu jednání, přičemţ rozhodne, zda 

bude jednání zaznamenáno ve formě zvukového nebo zvukově obrazového záznamu 

nebo jestli bude o jednání pořízen protokol, případně můţe také stanovit, ţe současně 

s pořízením záznamu bude sepsán protokol o jednání. 
135

 

V protokolu o jednání musí soudní komisař uvést označení soudu, u kterého je 

dědické řízení vedeno, označení soudního komisaře, jenţ byl pověřen provedením 

úkonů v řízení o dědictví, den sepsání protokolu, označení projednávané věci, jména a 

příjmení osob přítomných při jednání (např. notáře jako soudního komisaře, notářského 

koncipienta, zapisovatele, aj.), průběh jednání a výrok rozhodnutí, které bylo při jednání 

přijato. Protokol můţe být vyhotoven přímo při jednání nebo podle záznamu pořízeného 

při jednání těsnopisem nebo záznamovou technikou. Soudní komisař musí protokol 

hlasitě diktovat, a to tak, aby přítomní slyšeli diktované znění. Protokol podepisuje 

soudní komisař, zapisovatel a došlo-li do protokolu k uzavření dohody o vypořádání 

dědictví nebo k dohodě o přenechání předluţeného dědictví k úhradě dluhů, podepisují 

protokol také účastníci těchto dohod. Dodatečné změny v obsahu protokolu, vyjma 

oprav chyb v psaní a jiných zřejmých nesprávností, jsou nepřípustné.
136
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4.10.2 Rozhodnutí dědické věci bez nařízení jednání 

Podle § 175j o.s.ř. není třeba k projednání dědictví nařizovat jednání, potvrdí-li 

soud jeho nabytí jedinému dědici nebo připadne-li dědictví státu podle § 462 

občanského zákoníku. 

Soudní komisař však nemá povinnost vyuţít moţnost projednat dědictví bez 

nařízení jednání podle § 175j o.s.ř., avšak tato moţnost bude vyuţita zejména, 

napomůţe-li to k rychlejšímu a hospodárnějšímu průběhu řízení. Projednání dědictví 

bez nařízení jednání nesmí být na újmu výkonu procesních práv a povinností účastníka 

dědického řízení, tedy jediného dědice či státu. Soudní komisař proto nařídí jednání i v 

případě, má-li být dědictví potvrzeno jedinému dědici či připadne-li státu, a to tehdy 

pokud má být provedeno dokazování, protoţe jen při jednání můţe účastník uplatnit své 

právo vyjadřovat se k provedeným důkazům, vyjádřit se k dokazování a k právní stránce 

věci či uplatnit další procesní práva.
137

  

4.11 Předlužené dědictví 

Specifická situace nastává v případě, přesahují-li zůstavitelovi dluhy hodnotu 

zůstavitelova majetku. Tuto situaci lze dle vůle dědiců a věřitelů řešit dvojím způsobem. 

Jednak můţe v souladu s ustanovením § 175 o.s.ř. dojít k dohodě o přenechání 

předluţeného dědictví věřitelům k úhradě dluhů, nebo pokud tato dohoda nebude 

uzavřena, můţe dojít k likvidaci dědictví podle § 175t a násl. o.s.ř.
138

  

Oba tyto postupy lze pouţít aţ po právní moci usnesení, ve kterém soud 

rozhodne o předluţenosti dědictví podle § 175o odst. 1 o.s.ř. a kterým určuje obvyklou 

cenu majetku, výši dluhů a čistou hodnotu dědictví, případně výši jeho předluţení. 

Avšak skutečnost, ţe dědictví je předluţené neznamená, ţe musí nutně dojít 

k přenechání předluţeného dědictví věřitelům ani k nařízení a provedení likvidace, 

neboť také u předluţeného dědictví můţe být postup stejný jako u dědictví 

nepředluţeného.
139
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4.11.1 Přenechání předluženého dědictví věřitelům k úhradě dluhů 

Podle ustanovení § 175p o.s.ř. se dědici a věřitelé mohou dohodnout na tom, ţe 

předluţené dědictví bude přenecháno věřitelům k úhradě dluhů. V tomto případě jsou 

věřitelé účastníky dědického řízení. Jestliţe má dědictví připadnout státu podle § 462 

občanského zákoníku, můţe tuto dohodu uzavřít i stát. Účastníky budou pouze ti 

věřitelé, jejichţ pohledávky byly zařazeny do pasiv dědictví jako dluhy zůstavitele. 

Věřitelům musí být přenecháno celé předluţené dědictví, tudíţ není moţné, aby podle 

takové dohody nabývali majetek z dědictví kromě věřitelů také dědici, vyjma případu, 

kdy dědic je zároveň věřitelem, například proto, ţe vypravil pohřeb a má pohledávku 

odpovídající nákladům pohřbu. Pokud byla dohoda o přenechání dědictví věřitelům 

k úhradě dluhů uzavřena do protokolu u soudního komisaře, nelze k ní přihlédnout, 

dokud nebude podepsána všemi účastníky dohody.
140

 Z dohody o přenechání 

předluţeného dědictví věřitelům musí být zřejmé, co který z věřitelů takto z dědictví 

nabývá, tzn., které majetkové poloţky, popřípadě jaký spoluvlastnický podíl. Jestliţe 

v této dohodě není uvedeno, co má který věřitel nabýt, je neurčitá a nemůţe být soudem 

schválena.
141

 

Dohoda o přenechání předluţeného dědictví věřitelům na úhradu dluhů podléhá 

schválení soudu, jenţ dohodu neschválí, pokud odporuje zákonu nebo dobrým mravům, 

například proto, ţe dědictví ve skutečnosti není předluţeno nebo nebyly splněny jiné 

předpoklady pro přenechání dědictví věřitelům. O tom, zda dohodu schválí či nikoliv 

rozhoduje soud usnesením, jestliţe soud dohodu neschválí, pokračuje po právní moci 

usnesení v dědickém řízení.
142

 

4.11.2 Likvidace dědictví 

Podle ustanovení § 175u o.s.ř. platí, ţe nedojde-li v případě předluţeného 

dědictví k uzavření dohody podle § 175p o.s.ř., soudní komisař na návrh usnesením 

nařídí likvidaci dědictví. Stejně soud postupuje i v případě nepředluţeného dědictví a to 

tehdy, navrhl-li stát likvidaci dědictví proto, ţe věřitel odmítl přijmout na úhradu své 

pohledávky věc z dědictví. Podle rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky je 
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takový postup moţný jen v případě, nepostačují-li peníze z dědictví k úhradě 

přiměřených nákladů spojených s pohřbem zůstavitele a všech zůstavitelových 

peněţitých dluhů, za které odpovídá stát podle § 472 odst. 1 občanského zákoníku.
143

 

K podání návrhu na likvidaci předluţeného dědictví jsou legitimováni všichni 

zůstavitelovi věřitelé, všichni dědici a stát, kterému má dědictví připadnout. Stát můţe 

také podat návrh na likvidaci nepředluţeného dědictví. Jestliţe byl podán návrh na 

likvidaci, je soudní komisař povinen likvidaci nařídit. Soudní komisař však můţe, je-li 

dědictví předluţeno a nedošlo-li k uzavření dohody podle § 175p o.s.ř., nařídit likvidaci 

i bez návrhu. Soudní komisař nařizuje likvidaci dědictví usnesením, které se doručuje 

účastníkům do vlastních rukou a vyvěšuje se na úřední desce soudu. V usnesení o 

nařízení likvidace musí být věřitelé vyzváni, aby oznámili soudnímu komisaři své 

pohledávky ve stanovené lhůtě, a musí být upozorněni, ţe pohledávky, které nebudou 

při likvidaci uspokojeny, zaniknou a dědici neodpovídají věřitelům, kteří své 

pohledávky neoznámili, bude-li uspokojením pohledávek ostatních věřitelů cena 

dědictví vyčerpána.
144

 

Účelem likvidace dědictví je zpeněţení jednotlivých věcí, práv a jiných 

majetkových hodnot ze zůstavitelova majetku, aby bylo moţné z výtěţku podle 

stanovených pravidel uspokojit věřitele. Z ustanovení § 175u odst. 1 o.s.ř. vyplývá, ţe 

soudní komisař má dvě moţnosti, jak provést zpeněţení majetku, a to postupovat buď 

podle ustanovení občanského soudního řádu o výkonu rozhodnutí prodejem movitých 

věcí a nemovitostí nebo věci prodat mimo draţbu přiměřeně podle zvláštního předpisu, 

přičemţ toto zpeněţení provádí podle § 96a odst. 1 jednacího řádu výlučně soudní 

komisař. Majetek, který se nepodařilo zpeněţit, připadá státu.
145

 Po zpeněţení majetku 

zůstavitele se získaný výtěţek rozdělí mezi zůstavitelovy věřitele k úhradě jejich 

pohledávek, přičemţ pravidla tohoto rozvrhu výtěţku stanoví § 175v odst. 2 a 3 o.s.ř. 

4.12 Usnesení o dědictví vydávaná soudním komisařem 

Dědické řízení se končí usnesením o dědictví vydávaným notářem jako soudním 

komisařem. Usnesení o dědictví má deklaratorní povahu a bez ohledu na to, jaká doba 
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uplynula od smrti zůstavitele do vydání usnesení, se jím deklarují právní vztahy 

s účinností ke dni smrti zůstavitele. Soudní komisař v usnesení o dědictví buď potvrdí 

nabytí dědictví jednomu dědici, nebo potvrdí, ţe dědictví připadlo státu, nebo soudní 

komisař schválí dohodu o vypořádání dědictví či potvrdí nabytí dědictví podle 

dědických podílů, jak vyplývají ze zákona. Součástí usnesení o dědictví je zpravidla i 

rozhodnutí o vypořádání společného jmění manţelů mezi dědici a pozůstalým 

manţelem a rozhodnutí o určení obvyklé ceny majetku patřícího do dědictví, výši dluhů 

a čistou hodnotu dědictví nebo výši jeho předluţení. Dále je nedílnou součástí usnesení 

o dědictví výrok o nákladech řízení a výrok o odměně notáře a jeho hotových 

výdajích.
146

 

V usnesení o dědictví není nutné vyjmenovávat jednotlivé věci, které dědic 

nabyl, nejde-li o nemovitosti nebo o označení věcí v nezbytném rozsahu pro případ, kdy 

by jinak usnesení bylo neurčité nebo nesrozumitelné.
147

 Náleţitosti písemného 

vyhotovení usnesení o dědictví stanoví ustanovení § 169 o.s.ř.
148

 Výrok usnesení musí 

být přesný a určitý, a to tak, aby byly vyloučeny jakékoliv pochybnosti a aby bylo 

moţné přesně identifikovat jednotlivé věci patřící do dědictví. Usnesení o dědictví je 

usnesení o věci samé a jeho písemné vyhotovení nemusí obsahovat odůvodnění jen 

v případě, pokud se jím zcela vyhovuje návrhu, jemuţ nikdo neodporoval. Naproti tomu 

výrok usnesení o náhradě nákladů řízení mezi účastníky a o tom, kdo a v jaké výši 

zaplatí notáři odměnu za provedené úkony soudního komisaře a jeho hotové výdaje 

musí být odůvodněn vţdy. Proti usnesení o dědictví je přípustné odvolání.
149

 

4.12.1 Potvrzení nabytí dědictví jedinému dědici 

Potvrzením nabytí dědictví soudním komisařem jedinému dědici je ukončeno 

dědické řízení v případě, je-li účastníkem dědického řízení pouze jeden dědic, coţ můţe 

být zřejmé uţ od začátku řízení, avšak bude-li tento jediný dědic dědit, závisí také na 
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tom, zda neodmítne dědictví. Druhou moţností je, ţe se okruh moţných dědiců zúţí na 

jednoho dědice aţ v průběhu řízení. Zjistí-li soudní komisař, ţe je pouze jeden dědic, 

který dědictví neodmítl nebo se choval jako dědic, nemusí nařizovat k projednání 

dědictví jednání,
150

 v takovém případě soud vychází z údajů účastníka známých 

z předcházejícího řízení a účastníku by měla být dána moţnost vyjádřit se k rozsahu 

aktiv a pasiv dědictví alespoň tak, ţe bude seznámen s výsledky šetření a se soupisem 

zjištěného majetku a jeho oceněním a bude mu dána moţnost vyjádřit své stanovisko ke 

správnosti a úplnosti těchto podkladů. V případě, ţe účastník nevyuţije této moţnosti, 

můţe soudní komisař rozhodnout ve věci bez nařízení jednání.
151

 

4.12.2 Potvrzení nabytí dědictví státu 

V případě, ţe zůstavitel nesepsal závěť a ani nezanechal ţádného zákonného 

dědice, připadá podle § 462 občanského zákoníku dědictví jako odúmrť státu. V tomto 

případě tedy soudní komisař v usnesení o dědictví potvrdí, ţe dědictví připadá státu. 

Podobně jako v případě připadnutí dědictví jedinému dědici, tak ani v tomto případě 

soudní komisař nemusí nařizovat jednání. Jelikoţ stát není dědicem, nemůţe dědictví 

odmítnout, neboť toto právo náleţí pouze dědicům. Pokud zůstavitel zanechal závěť 

vztahující se jen na část dědictví, připadne státu ta část dědictví, kterou ţádný ze 

závětních dědiců nedědí. Tato situace můţe nastat i vztahuje-li se závěť na celé 

dědictví, avšak je částečně neplatná nebo některý ze závětních dědiců nedědí.
152

 

4.12.3 Schválení dohody o vypořádání dědictví 

Dohoda je shodným projevem vůle nejméně dvou osob, tudíţ základním 

předpokladem uzavření dohody o vypořádání dědictví je existence alespoň dvou dědiců. 

Dohoda o vypořádání dědictví můţe být uzavřena jen před soudním komisařem nebo 

před soudem v dědickém řízení, dokud však tato dohoda nebude podepsána všemi 

účastníky, nelze k ní přihlédnout. Dohodu o vypořádání dědictví musí uzavřít všichni 

dědici, kteří jsou povoláni dědit, a to, jaký dědický titul jim svědčí, zda závěť či zákon, 
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není podstatné. Pokud však s dohodou projeví některý z dědiců nesouhlas, dohoda 

nevznikne.
153

 

Obsahem této dohody je zejména dohoda dědiců o tom, co kdo z nich nabývá 

z aktiv dědictví, přičemţ se dohoda musí týkat celého majetku, který je uveden 

v soupisu aktiv dědictví. Dále můţe být jejím obsahem dohoda o odpovědnosti za 

pasiva dědictví, pokud tato dohoda není součástí obsahu dohody o vypořádání dědictví, 

odpovídají dědici za pasiva podle zákona, tzn. dle § 470 odst. 2 občanského zákoníku 

podle poměru toho, co z dědictví nabyli, k celému dědictví.
154

 Jestliţe by dědicové 

podle dohody o vypořádání dědictví měli za pasiva odpovídat jinak, neţ stanoví § 470 

odst. 2 občanského zákoníku, pak by podle judikatury Nejvyššího soudu České 

republiky
155

 ke schválení dohody o vypořádání dědictví soudním komisařem musel být 

udělen souhlas věřitelů, neboť jsou účastníky dědického řízení. 

Soudní komisař dohlíţí na to, aby dohoda o vypořádání dědictví byla dostatečně 

určitá a srozumitelná, musí z ní mimo jiné vyplývat, jaký majetek zůstavitele kaţdý 

dědic nabývá a zda neodporuje zákonům či dobrým mravům. O tom, zda bude dohoda o 

vypořádání dědictví schválena nebo ne, rozhoduje soudní komisař, jenţ nemůţe za 

ţádných okolností znění ani podobu dohody měnit a nesmí také rozhodnout o schválení 

jen části dohody či při schvalování část dohody vypustit. Avšak pokud soudní komisař 

neschválí dohodu o vypořádání dědictví, pokračuje po právní moci usnesení v řízení, 

coţ samozřejmě nevylučuje, ţe by dědici nemohli uzavřít novou dohodu o vypořádání 

dědictví.
156

 

4.12.4 Potvrzení nabytí dědictví podle dědických podílů 

Svědčí-li dědický titul vícero dědicům, kteří neuzavřeli dohodu o vypořádání 

dědictví nebo tuto dohodu uzavřeli, ale soudní komisař pravomocně rozhodl, ţe ji 

neschválí, pak soudní komisař potvrdí dědicům nabytí dědictví podle jejich podílů. 

Soudní komisař však nemá při tomto postupu moţnost dědictví vypořádat podle své 

vůle, ale musí potvrdit nabytí dědictví podle dědických podílů, coţ znamená dodrţet 
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dědické podíly jednotlivých dědiců na dědictví tak, jak vyplývají ze zákona či ze závěti, 

případně z obou těchto dědických titulů, přičemţ ke změně těchto podílů můţe dojít jen 

započtením.
157

 

V případě dědění ze zákona představují podíly více dědiců na dědictví určitý, 

zpravidla zlomkem vyjádřený podíl na dědictví jako celku a soudní komisař potvrzuje, 

jaký díl dědictví nabývá kaţdý z více dědiců. Při dědění ze závěti vyplývají podíly ze 

závěti, přičemţ zůstavitel můţe konkrétně stanovit, kdo má nabýt jednotlivé věci a 

práva z dědictví. Dědické podíly mohou být modifikovány pouze provedením 

započtení, při kterém se berou v úvahu i dary, které některý z dědiců obdrţel od 

zůstavitele za jeho ţivota, nejedná-li se o obvyklá darování.
158

 

4.13 Zrušení usnesení o dědictví  

Soudní komisař zastaví dědické řízení, jestliţe se podle § 175w o.s.ř. dodatečně 

zjistí, ţe zůstavitel ţije nebo bylo-li zrušeno jeho prohlášení za mrtvého. Vyjdou-li tyto 

skutečnosti najevo aţ poté, co bylo dědické řízení pravomocně ukončeno, soud zruší 

usnesení o dědictví vydané na základě § 175p nebo § 175q o.s.ř. a současně řízení 

zastaví. K vydání těchto rozhodnutí je podle § 38 odst. 2 o.s.ř. oprávněn soud, nikoli 

soudní komisař.  

4.14 Úkony notáře po skončení dědického řízení 

Po právní moci usnesení podle § 175p a § 175q o.s.ř., kterými se končí dědické 

řízení se provedou tzv. realizační opatření slouţící k tomu, aby dědici mohli v souladu 

s právními předpisy volně disponovat s majetkem, jenţ nabyli z dědictví. Soudní 

komisař za tímto účelem především zruší provedená zajištění majetku, nezrušil-li je jiţ 

v průběhu řízení, sdělí bankám, kdo se stal majitelem účtů zůstavitele či vydá věci, které 

jsou v úschově soudu nebo soudního komisaře. V případě, ţe v době realizace dědictví 

není oprávněný znám nebo je neznámého pobytu, jsou věci z dědictví sloţeny do 

úschovy. Jestliţe se oprávněná osoba o věci nebo jiný majetek nabytý z dědictví 

nepřihlásí do jednoho roku od právní moci usnesení o dědictví, rozhodne soudní 

komisař, ţe tyto věci připadají státu a usnesení o tom vyvěsí na úřední desce soudu.
159
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4.15 Dodatečné projednání dědictví 

Bylo-li dědické řízení pravomocně skončeno a dodatečně se zjistí, ţe zůstavitel 

zanechal majetek, který nebyl v původním řízení o dědictví znám, provede se na 

základě ustanovení § 175x o.s.ř. o tomto majetku řízení o dědictví. Dodatečné řízení o 

dědictví se však neprovede tehdy, objeví-li se pouze nový dluh zůstavitele. Mezi 

nejčastější příčiny dodatečného projednání dědictví patří například zjištění, ţe zůstavitel 

byl vlastníkem či spoluvlastníkem nemovitostí, o kterých jeho dědici nic nevěděli. Dále 

pak skutečnost, ţe zůstavitel na základě dodatečného projednání dědictví po osobě, 

kterou přeţil, dokončeného aţ po smrti zůstavitele, se stane se zpětnými účinky dědicem 

majetku, o kterém se nevědělo, nebo přihlášení dosud neznámé pohledávky věřitele do 

dědického řízení.
160

 

Řízení o dodatečném projednání dědictví je zahajováno na návrh, k jehoţ podání 

jsou legitimováni účastníci původního dědického řízení, nebo i bez návrhu, coţ soud 

učiní vţdy, kdyţ se dozví, ţe zůstavitel zanechal dosud neznámý majetek a nebyl podán 

návrh na zahájení tohoto řízení. Účastníky řízení při dodatečném projednání dědictví 

jsou podle usnesení Nejvyššího soudu České republiky jen ti dědici, kteří jimi byli 

v původním řízení, popřípadě jejich právní nástupci.
161

 Soudní komisař tak nemůţe při 

dodatečném projednání dědictví znovu zjišťovat okruh účastníků a měnit tak okruh 

dědiců zůstavitele, jenţ byl stanoven v původním řízení. Při dodatečném projednání 

dědictví soudní komisař rozhoduje jen ohledně nově se objevivšího majetku, nemůţe 

znovu rozhodovat o majetku, který byl projednán v původním dědickém řízení. Průběh 

dodatečného řízení o dědictví je podobný tomu v původním dědickém řízení, avšak 

soudní komisař neopakuje úkony, které jiţ není třeba provádět, jako je například 

poučení dědiců o dědickém právu, které učinil jiţ v původním řízení.
162

 

Z důvodu praktičnosti spočívající ve znalosti předchozího dědického řízení, je ve 

většině případů dodatečným projednáním dědictví pověřen soudní komisař, jenţ byl 

pověřen k provedení úkonů jiţ v původním dědickém řízení. 
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4.16 Opravné prostředky a další způsoby nápravy 

Řádné a mimořádné opravné prostředky jsou obecnými procesními prostředky 

k nápravě vad, ke kterým mohlo v řízení dojít a nelze je povaţovat za zvláštnost 

dědického řízení, proto se jimi budu v této kapitole zabývat jen okrajově z pohledu 

notáře jako soudního komisaře.  

Soudní komisař má povinnost provádět úkony i v rámci odvolacího řízení či 

v řízení o mimořádných opravných prostředcích, kterými jsou ţaloba na obnovu řízení, 

ţaloba pro zmatečnost a dovolání.  

Nejčastějším opravným prostředkem ve věcech řízení o dědictví je odvolání, coţ 

je řádný opravný prostředek, kterým lze napadnout nepravomocná rozhodnutí soudu I. 

stupně. Odvolání lze podat do patnácti dnů od doručení písemného vyhotovení 

rozhodnutí, a to u soudního komisaře, proti jehoţ rozhodnutí směřuje. Mezi úkony 

soudního komisaře týkající se odvolání patří prominutí zmeškání lhůty k odvolání na 

ţádost odvolatele, vyzvání účastníka k odstranění nebo opravě vad podání či doplnění 

podání, dále soudní komisař odmítne opoţděně podané odvolání nebo odvolání, za které 

nebyl ani na výzvu soudního komisaře zaplacen soudní poplatek. 

 Na rozdíl od řádných opravných prostředků směřují mimořádné opravné 

prostředky proti pravomocným rozhodnutím soudu. Ţaloba na obnovu řízení směřuje 

k nápravě pravomocného rozhodnutí a projedná ji a rozhodne o ní soud, jenţ rozhodoval 

v prvním stupni, přičemţ se jedná o úkon v dědickém řízení, na který se nevztahuje 

pověření notáře jako soudního komisaře. Ten není ani oprávněn připravovat pro soud 

návrh usnesení o ţalobě. Pokud soud ţalobě vyhoví a řízení obnoví, následuje nové 

řízení v prvním stupni, v němţ soud znovu pověří notáře jakoţto soudního komisaře 

prováděním úkonů.  

Ţaloba pro zmatečnost můţe být podána pouze účastníkem řízení a jen ve 

výslovně uvedených případech a směřuje k nápravě vad řízení, jeţ mohly mít za 

následek nesprávné rozhodnutí ve věci. O ţalobě rozhoduje soud, a to bez soudního 

komisaře, ani na ţalobu pro zmatečnost se totiţ nevztahuje pověření notáře jako 

soudního komisaře podle § 38 odst. 1 o.s.ř. 

Dovolání je mimořádným opravným prostředkem a můţe být podáno jen 

v zákonem stanovených případech. Při podání dovolání činí soudní komisař úkony 

obdobné jako v případě odvolání, ale navíc dohlíţí na to, aby byl odvolatel zastoupen 

advokátem či notářem. 
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K jiným způsobům nápravy vadného rozhodnutí patří opravné usnesení, které 

slouţí pouze k nápravě chyb v psaní, v počtech nebo k nápravě jiných zřejmých 

nesprávností. Opravné usnesení vydá soud, jenţ vydal chybné rozhodnutí, a to i bez 

návrhu, jakmile se dozví, ţe k chybě došlo a ţe se jedná o chybu ve výroku rozhodnutí. 

Na chybu však můţe rovněţ upozornit účastník řízení či někdo jiný.
163

  

4.17 Náklady řízení a odměna notáře 

Náklady dědického řízení představují především hotové výdaje účastníků a 

jejich zástupců, včetně soudního poplatku, ušlý výdělek účastníků a jejich zákonných 

zástupců, náklady důkazů, odměna notáře za prováděné úkony soudního komisaře a 

jeho hotové výdaje, tlumočné, náhrada za daň z přidané hodnoty a odměna za 

zastupování, která patří k nákladům řízení pouze v případě, je-li zástupcem advokát 

nebo notář v rozsahu svého oprávnění stanoveného zvláštními předpisy. Mezi další 

náklady dědického řízení se řadí například náklady neodkladného opatření, a to zejména 

náklady spojené s úschovou u banky nebo u schovatele.
164

 

4.17.1 Náklady řízení 

Dědické řízení v I. stupni je osvobozeno od dědických poplatků a soudní 

poplatek se neplatí ani z podání návrhu na zahájení dědického řízení. Avšak toto 

osvobození se jiţ nevztahuje na řízení odvolací, dovolací, na ţalobu na obnovu řízení a 

na ţalobu pro zmatečnost. 

Kaţdý účastník řízení o dědictví platí sám v průběhu řízení náklady, které mu 

vznikají, společné náklady platí účastníci podle poměru účastenství na věci a na řízení a 

pokud nelze tento poměr určit, platí je rovným dílem. Soudní komisař můţe účastníku 

řízení neosvobozenému od soudních poplatků uloţit, aby sloţil zálohu na náklady 

důkazu, který navrhl nebo který nařídil soud o skutečnostech jím uvedených nebo 

v jeho zájmu. Náklady důkazů, které nejsou kryty zálohou, hradí stát, jenţ má po 

skončení řízení právo na náhradu nákladů, které platil. Dále k rozhodování o nákladech 

řízení spadá i rozhodování o výši v jaké se přiznávají náklady svědkům, znalcům, 
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tlumočníkům apod. Soud také rozhodne o odměně správce dědictví a o náhradě jeho 

hotových výdajů a také o tom, kdo a v jaké výši tyto náhrady zaplatí.
165

 

Ţádný z účastníků dědického řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení, 

avšak na základě novely občanského soudního řádu účinné od roku 2001
166

, existuje 

moţnost přiznat účastníku náhradu nákladů řízení, a to tehdy, pokud to odůvodňují 

okolnosti případu. Mezi tyto okolnosti patří především posouzení, do jaké míry 

výsledek řízení odpovídá poţadavkům jednotlivých účastníků a také posouzení 

okolností, které ovlivnily průběh dědického řízení. Součástí usnesení o dědictví musí 

být tedy vţdy, vyjma případů, kdy je účastníkem řízení jen jediný dědic, výrok o 

náhradě nákladů, ve kterém musí být vyjádřeno, zda soud přiznal účastníkovi náhradu 

nákladů řízení nebo zda se přidrţel zásady, podle které nemají účastníci právo na 

náhradu nákladů.
167

 

4.17.2 Odměna notáře 

Notář pověřený soudem k provedení úkonů v dědickém řízení má nárok na 

odměnu a také na náhradu hotových výdajů. Podle § 175zb odst. 1 o.s.ř. právo notáře 

jako soudního komisaře na odměnu zaniká pouze, pokud mu byla věc odňata pro 

zbytečné průtahy v soudním řízení
 
. 

Při určení výše odměny a náhrady hotových výdajů se postupuje podle vyhlášky 

č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů a správců dědictví, přičemţ výše 

odměny se odvíjí od způsobu skončení dědického řízení a jestliţe bylo řízení ukončeno 

rozhodnutím ve věci, je výše odměny závislá na obvyklé ceně majetku, jenţ byl 

předmětem řízení. Odměna notáře jako soudního komisaře za úkony v řízení o dědictví, 

které bylo zastaveno, je pevně stanovena, a to na částku 400 Kč. V ostatních případech 

se odměna vypočítává z obvyklé ceny zůstavitelova majetku, který byl předmětem 

řízení.  

Odměna soudního komisaře se vypočte ze základu, kterým je obvyklá cena 

majetku sazbou, která není konstantní a klesá se zvyšujícím se základem. Odměna můţe 

být také přiměřeně zvýšena, a to aţ o 100%, v případech, kdy úkony notáře byly 
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mimořádně obtíţné či časově náročné.
168

 Dále notáři jako soudnímu komisaři náleţí 

náhrada hotových výdajů vynaloţených v souvislosti s úkony v dědickém řízení, jako 

jsou například cestovní výdaje, náklady na pořízení opisů a fotokopií listin a na získání 

dat z centrálních informačních systémů, a dále v případě, ţe je notář plátcem daně 

z přidané hodnoty také částka odpovídající této dani, kterou má povinnost odvést.
169

 

Usnesení o dědictví musí zahrnovat také rozhodnutí o tom, kdo a v jaké výši 

zaplatí notáři jakoţto soudnímu komisaři odměnu za úkony provedené v dědickém 

řízení a jeho hotové výdaje. Jestliţe soudní komisař v usnesení o dědictví zapomene 

rozhodnout o tom, kdo a v jaké výši zaplatí notáři odměnu za provedené úkony 

soudního komisaře a jeho hotové výdaje, pak můţe být tento nedostatek odstraněn 

pouze vydáním doplňujícího usnesení podle § 167 odst. 2 a § 166 o.s.ř.
170

 

4.18 Řízení o dědictví s mezinárodním prvkem 

V souvislosti se společenskými změnami po listopadu 1989 došlo k výraznému 

nárůstu dědictví s mezinárodním prvkem. Jako dědictví s mezinárodním prvkem 

označujeme dědictví po zůstaviteli, jenţ nebyl v době své smrti českým občanem, nebo 

dědictví, které se alespoň zčásti nachází v cizině. V těchto případech se uplatní normy 

mezinárodního práva soukromého a procesního, které obsahují kolizní normy
171

. 

Obecnou normu, která platí v České republice, představuje zákon č. 97/1963 Sb., o 

mezinárodním právu soukromém a procesním. Tento zákon můţe být pouţit pouze 

tehdy, není-li Česká republika vázána mezinárodní smlouvou obsahující úpravu 

odchylnou.
172

  

Pravomoc soudů České republiky k projednání dědictví je podle zákona č. 

97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním stanovena vţdy v případě, 

pokud byl zůstavitel v době své smrti státním občanem České republiky. Jedná-li se o 

projednání dědictví po cizinci, které se nachází v České republice, je dána pravomoc 

                                                 

168
 Například se jedná o provádění více nezbytných jednání ve věci, provedení likvidace dědictví nebo 

pouţití cizího práva nebo jazyka.  
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 MIKEŠ, Jiří a MUZIKÁŘ, Ladislav. Dědické právo v teorii a praxi. Praha: Leges, 2011. s. 398 - 402 
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 FIALA, R. in BÍLEK, Petr, FIALA, Roman, JINDŘICH, Miloslav, WAWERKA, Karel a kol. 

Notářský řád a řízení o dědictví. Komentář. 4. vydání. Praha: C. H. Beck, 2010. s. 886 
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 Kolizní normy jsou ustanovení, která odkazují na pouţití práva toho či onoho sátu. MIKEŠ, Jiří a 

MUZIKÁŘ, Ladislav. Dědické právo v teorii a praxi. Praha: Leges, 2011. s. 359 - 361 

172
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soudů ČR, jestliţe zůstavitel měl v ČR bydliště a poţádá-li o to dědic zdrţující se na 

území ČR, dále pokud stát, jehoţ byl cizinec státním příslušníkem, nevydává dědictví 

českých státních občanů soudům ČR a ani nepřiznává jejich rozhodnutím právní 

následky, anebo v případě, odmítne-li se cizí stát zabývat dědictvím či nevyjádří-li se. 

Soudy ČR mají vţdy pravomoc k projednání dědictví týkající se nemovitosti leţící na 

území ČR.
173

 

Jestliţe se pravomoc soudů ČR nevztahuje na projednání dědictví, je soudní 

komisař oprávněn k provedení předběţného šetření, provedení neodkladných opatření a 

k vydání úřední potvrzení účastníkům na jejich ţádost, ţe projednání dědictví nepatří do 

pravomoci soudů ČR. Úřední potvrzení vydává soud, avšak soudní komisař předkládá 

soudu návrh, jelikoţ soudní komisař není k vydání potvrzení oprávněn.
174

 V ustanovení 

§ 175z odst. 2 o.s.ř. je uvedeno, ţe má-li být majetek zůstavitele vydán do ciziny, musí 

o tom soud vyrozumět tuzemské věřitele a dědice, a to oznámením, jenţ vyvěsí po dobu 

15 dní na úřední desce soudu, přičemţ známým dědicům a věřitelům musí být toto 

vyrozumění doručeno. 

 

5. Postavení notáře v dědickém řízení ve Spolkové republice Německo 

5.1 Obecně k notářům v SRN a jejich činnosti 

Odlišný právní vývoj notářství v jednotlivých částech Německa vedl k vytvoření 

tří různých druhů notářských úřadů, jak jsou uvedeny v § 3 Spolkového notářského 

řádu. Jsou jimi tzv. jen-notáři, advokáti-notáři a státní notáři, kteří bývají označováni 

také jako soudci-notáři.
175

 Jak je moţné dovodit ze samotných názvů, spočívá rozdíl 

zejména v rozsahu oprávnění jednotlivých notářů. Zatímco jen-notáři vykonávají 

výlučně povolání notáře, advokáti-notáři mají vedle své hlavní činnosti, tedy výkonu 

advokacie, rovněţ oprávnění k výkonu notářství jakoţto činnosti vedlejší. Specifický 

druh notářského úřadu představují tzv. státní notáři působící výhradně ve spolkové 

republice Bádensko-Württembersko. Na základě rozdílné právní úpravy přijaté pouze 
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v rámci této spolkové země mohou být notářem jmenovány jen osoby způsobilé 

k výkonu povolání soudce. Notáři-soudci tak mají vedle výkonu notářství rovněţ 

oprávnění působit jako soudci v řízeních o dědictví a některých otázkách pozemkových 

knih. I přes uvedené rozlišování notariátů zná Spolkový notářský řád pouze jeden 

jednotný notářský úřad.  

V úvodním § 1 Spolkového notářského řádu je vymezen hlavní úkol notářů 

spočívající v preventivním výkonu práva. Jedná se o činnosti usnadňující řešení 

případných právních sporů.  

Notáři jsou tak dle zákona o ověřování (Beurkundungsgesetz)
176

 oprávněni 

vystavovat osvědčující listiny o zjištěních či prohlášeních před nimi učiněnými. Notáři 

tak v praxi sepisují např. závěti a dědické smlouvy, návrhy na potvrzení dědictví a dále 

pak společenské, manţelské, darovací či kupní smlouvy. Jiţ tradičně jsou notáři 

oprávněni také k ověřování podpisů a vyhotovování ověřených opisů a úředních listin. 

Vedle sepisování listin a ověřování listin a podpisů jsou notáři oprávněni k vystavení 

osvědčení o určité skutečnosti, jejíţ existence je evidována ve veřejném registru. 

Další poměrně významné oprávnění notářů spočívá v sepisování tzv. vykonatelných 

listin, které jsou exekučním titulem, na jehoţ základě je moţné přistoupit k výkonu 

opatření vyplývajícího z této listiny, čímţ dochází k urychlení celého procesu a sniţuje 

se tím celkové zatíţení soudní soustavy. V neposlední řadě vykonávají notáři činnost 

právních poradců, a to zejména v oblastech, ve kterých jsou sami činní, jako např. 

převody nemovitostí či zakládání obchodních společností včetně související daňové 

problematiky. 

Notářskou činnost lze chápat jako plnění úkolů státu, které byly na notáře 

převedeny. V tomto ohledu je moţné hovořit o určitém blízkém vztahu mezi notáři a 

státem, jenţ je moţné vidět také v tom, ţe notáře jmenuje zemská justiční správa. Je to 

                                                 

176
 Původně byly pro sepisování listin příslušné aţ do 31. 12. 1969 i soudy. Tento zákon doplňuje 

Spolkový notářský řád, přičemţ je v něm obsaţena úprava řízení, jehoţ zásady je třeba dodrţovat při 

dokazování listinami a ověřování stejně tak jako při vyhotovování ověřených opisů a úředních listin. 

Zákon udává, kdy je notář vyloučen ze spolupůsobení jako osoba pracující s listinami a kdy má úřední 

úkon odmítnout, dále upravuje poţadavky na notářský zápis a doplňuje ke Spolkovému notářskému řádu 

povinnost sloţení zkoušky a povinnost poučení notáře. Viz KUČERA, Stanislav a REIMANN, Wolfgang. 

Organizace notářství v Německu, Ad Notam, roč. 6/1995. s. 134 
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právě stát, který stanoví, kolik notářů má být jmenováno, přičemţ tento počet se odvíjí 

od poţadavku řádného výkonu práva. 

Činnost notáře je ovlivněna několika zásadami, které lze označit za zásady 

typické pro notářské povolání. Značný význam má zejména zásada nezávislosti notáře a 

státu. Notáři nemohou být ze strany justiční správy ukládány ţádné pokyny, k jejichţ 

provedení by byl notář povinen. Nezávislost notáře je třeba zachovávat nejen vůči státu, 

ale rovněţ vůči samotným stranám, v takovém případě hovoříme spíše o nestrannosti 

notáře. V této souvislosti je třeba zmínit, ţe výkon notářské činnosti podléhá státnímu 

dohledu, který je vykonáván justiční správou a má především preventivní povahu. Pro 

povolání notáře je významná povinnost mlčenlivosti. Notář můţe sdělovat informace 

týkající se zúčastněných osob jen v případě, ţe ho tyto osoby mlčenlivosti zprostí. 

V opačném případě nesmí notář nezúčastněným osobám poskytovat jakékoliv 

informace, které se dozvěděl v souvislosti s výkonem jeho činnosti. 

5.2 Jmenování notářů 

Nezbytnými předpoklady pro jmenování notářem jsou podle § 5 Spolkového 

notářského řádu německá státní příslušnost a dosaţení způsobilosti k výkonu úřadu 

soudce, přičemţ notářem se můţe stát pouze ten, kdo je pro úřad notáře způsobilý 

s přihlédnutím k jeho osobnosti a výkonům. Advokát se můţe ucházet o úřad notáře za 

předpokladu, ţe je jiţ po dobu minimálně pěti let oprávněn k výkonu advokacie, kterou 

na území, o něţ má zájem, vykonává bez přerušení po dobu nejméně tři let jako hlavní 

činnost. Při výběru vhodného uchazeče o notářský úřad je dle § 6 odst. 3 Spolkového 

notářského řádu rozhodováno s ohledem na osobní a odborné způsobilosti jednotlivých 

uchazečů, stejně tak jako na hodnocení státní zkoušky ukončující právnické vzdělání a 

výkony prokázané při přípravě na notářské povolání. Spolkový notářský řád rovněţ 

stanoví horní věkovou hranici pro ustanovení notářem (60 let) a pro výkon úřadu (70 

let).  

5.3 Organizace notářství v SRN 

Obdobně jako v České republice jsou i v Německu notáři sdruţováni v 

notářských komorách. Na území Německa je celkem 21 regionálních notářských komor 

tvořících Spolkovou notářskou komoru, přičemţ systém jejich územního členění do jisté 

míry kopíruje členění soudních obvodů. Obvod jedné notářské komory tak zpravidla 

odpovídá obvodu vrchního zemského soudu (Oberlandesgericht). I v Německu se 
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uplatňuje systém povinného členství v notářských komorách. Členy notářské komory se 

tak stávají všichni notáři přímo ze zákona okamţikem jejich ustanovení za notáře. 

Funkce notářské komory spočívá dle profesora Reimanna, jenţ je notářem 

v bavorském Pasově, v zastupování všech notářů v ní sdruţených, dále pak v bdění nad 

ctí a váţností jejích členů, v péči o dodrţování právních norem zabývajících se 

notářstvím a v zajištění profesionální výchovy notářů a profesionálního dorostu. 

Notářské komoře také přísluší, aby vytvářela a spravovala prostředky pro další 

profesionální výchovu notářů.
177

 

Orgány notářské komory tvoří představenstvo, shromáţdění a prezident, jenţ 

zastupuje notářskou komoru navenek.  

5.4 Právní úprava 

Stejně jako právní úpravu struktury notariátu v SRN, lze i procesně právní 

úpravu dědického řízení v Německu označit za nejednotnou. Pokud hovoříme o právní 

úpravě německého notářství, je třeba uvést, ţe důsledkem odlišného historického 

vývoje
178

 jednotlivých spolkových zemí je právní úprava v jednotlivých částech 

Německa rozdílná. Tato nejednotnost nebyla překonána ani zavedením Spolkového 

notářského řádu v roce 1961 (Bundesnotarordnung či BNotO), neboť dřívější Říšský 

notářský řád z roku 1937 tímto nepozbyl své platnosti.  

Procesní úprava dědického řízení je obsaţena v celé řadě právních předpisů. Na 

spolkové úrovni se jedná především o stěţejní občanský zákoník z roku 1896 

(Bürgerliches Gesetzbuch, BGB), zákon o dobrovolném soudnictví (Freiwillige 

Gerichtsbarkeit Gesetz, FGG), občanský soudní řád (Zivilprozessordnung, ZPO) či 

zákon o nesporném soudnictví (Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in 

den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit, FamFG). V případě notářů je 

třeba uvést některé další předpisy upravující jejich činnost v rámci dědického řízení. 

Jsou jimi např. notářský řád (Bundesnotarordnung, BnotO) nebo zákon o ověřování 

(Beurkundungsgesetz, BeurkG). Vedle uvedených spolkových právních předpisů je řada 
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procesních ustanovení obsaţena také v právních předpisech jednotlivých spolkových 

zemí.  

5.5  Postavení notáře v dědickém řízení 

Obdobně jako v České republice, a ostatně jako ve většině evropských zemí, je i 

v Německu svěřen notářům určitý rozsah pravomocí k provádění úkonů dědického 

řízení. Rozdíl mezi právními úpravami jednotlivých evropských zemí lze spatřovat 

právě v rozsahu oprávnění, ve kterém notář činí jednotlivé úkony dědického řízení. 

V Německu jsou notáři v rámci dědického řízení nadáni pravomocemi spíše 

doplňkového charakteru. Notáři tak činí především úkony preventivního výkonu práva 

spočívající v sepisování některých hmotně právních či procesně právních úkonů, jako 

jsou např. závěti či dědické smlouvy ve formě notářského zápisu. Těmito listinami pak 

dotyčné osoby prokazují své dědické oprávnění, a to např. před pozemkovým úřadem či 

při jednání s bankami nebo jinými institucemi. Tím dochází k urychlení celého procesu, 

jeţ by jinak musel být řešen v rámci řízení o vydání dědického listu u soudu
179

. Notář 

touto činností přípravného charakteru navíc přispívá k řešení nejasností, které by mohly 

být následně předmětem soudního sporu. Vedle sepisování listin přijímá notář stejně tak 

jako pozůstalostní soud prohlášení účastníků o odmítnutí dědictví, návrhy dědických 

listů či zřeknutí se práva na povinný díl.  

Vzhledem ke shora jmenovaným oprávněním notáře v dědickém řízení, je 

zřejmé, ţe úkoly státu v oblasti dědického řízení v Německu jsou vykonávány zásadně 

prostřednictvím soudů a notáři plní v rámci tohoto řízení spíše přípravné funkce. Avšak 

i pravomoci soudu jsou v této oblasti omezeny na minimum, jak bude dále uvedeno. 

5.6 Dědické řízení 

V Německu dochází obdobně jako v České republice k přechodu práv a 

povinností zůstavitele na dědice automaticky smrtí zůstavitele na základě zásady 

universální sukcese, avšak bez nutnosti vypořádání dědictví v rámci dědického řízení (§ 

1922 BGB). Pro přijmutí dědictví není v tomto směru ze strany pozůstalého nutná ţádná 

aktivní činnost. V opačném případě je nutné, aby dědic v zákonem stanovené lhůtě 

                                                 

179
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projevil svou vůli dědictví odmítnout. Jestliţe zanechal zůstavitel více dědiců, nabývají 

tito pozůstalost do spoluvlastnictví, přičemţ kaţdý z dědiců je oprávněn poţádat o jeho 

vypořádání.  

V odborné literatuře se tak můţeme často setkat se závěrem, ţe dědické řízení je 

v Německu zahajováno výhradně na návrh podaný jedním z dědiců.
180

 Toto tvrzení však 

není zcela přesné, neboť v rámci dědického řízení provádí německé soudy úkony jak 

z úřední povinnosti, tak na základě návrhu. Do první uvedené skupiny lze zařadit 

zahájení řízení v důsledku úmrtí zůstavitele dle § 2260 BGB či např. zajištění dědictví 

dle § 1960 BGB. Naopak výhradně na návrh je zahajováno řízení o vypořádání 

pozůstalosti dle § 86 BGB či o vydání dědického listu dle § 2353 BGB. Pokud tedy 

hovoříme o dědickém řízení, jako o řízení jehoţ cílem je určení osob dědiců, je toto 

řízení zahajováno i bez návrhu. Výše uvedený názor odborné literatury lze akceptovat 

v případě, pokud bychom hovořili o dědickém řízení, jako o řízení v němţ dochází k 

vypořádání dědictví, neboť takovéto řízení zahajováno výhradně na návrh. Na rozdíl od 

české právní úpravy však německá právní úprava nezakotvuje povinnost soudu 

vypořádat dědictví mezi dědice, aniţ by to bylo navrţeno některým z nich.
181

 Lze tedy 

uzavřít, ţe dědické řízení je v Německu zahajováno z moci úřední, přičemţ soud se 

omezuje výhradně na otázku, zda je daná osoba dědicem či nikoliv aniţ by řešil 

vypořádání dědictví. 

Pro konání dědického řízení jsou v Německu dle § 72 zákona o dobrovolném 

soudnictví příslušné tzv. pozůstalostní soudy (Nachlassgericht), kterými jsou soudy 

okresní (Amtsgericht). Místní příslušnost se řídí místem posledního bydliště zůstavitele, 

pokud takové neměl či bylo v cizině, je dle § 73 odst. 2 zákona o dobrovolném 

soudnictví místně příslušný okresní soud v Berlíně-Schöneberg. 

Úmrtí fyzické osoby je třeba ohlásit příslušnému matričnímu úřadu, v jehoţ 

obvodu tato osoba zemřela. Ten provede potřebná oznámení této skutečnosti příslušným 

úřadům, a to včetně okresního soudu, jenţ se nachází v jeho obvodu. Pokud tento soud 

není místně příslušným k projednání dědického řízení, postoupí oznámení o úmrtí 

fyzické osoby příslušnému soudu, kterému je povinen zaslat rovněţ originál závěti, je-li 

                                                 

180
 Srov. MATĚJKOVÁ, Veronika. Multilaterální hospitační program v Německu. Ad Notam. 2006, roč. 

12, č. 5, s. 158 

181
 Podle FamFG jsou povaţovány za pozůstalostní věci zjišťování osob dědiců, zajištění dědictví, jeho 

správa, úschova a otevření pořízení pro případ smrti a vydání potvrzení o nabytí dědictví. 
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u něho uschována. Místně příslušnému pozůstalostnímu soudu tak musí být v případě 

smrti předány veškeré závěti či dědické smlouvy pořizovatele, přičemţ tuto povinnost 

můţe soud vůči třetím osobám vynucovat uloţením sankcí. Pozůstalostní soud následně 

seznámí účastníky s obsahem této závěti. V případě, ţe zůstavitel nezanechal listiny 

určující dědickou posloupnost, jedná soud pouze se zákonnými dědici.  

Na tomto místě je třeba uvést, ţe od 1. 1. 2012 se veškeré údaje o listinách 

relevantních pro určení dědické posloupnosti, které byly sepsány notářem nebo vzaty do 

notářské či soudní úschovy, obligatorně zapisují do centrálního registru závětí. Jak 

uvádí JUDr. Bischofová nejsou v tomto registru evidovány obsahy uvedených listin, ale 

pouze údaje o jménu, příjmení, rodném příjmení, pohlaví, datu a místu narození a 

rodném knihovním čísle pořizovatele takové listiny, druh listiny, datum jejího pořízení a 

jméno a sídlo notáře, který listinu sepsal, stejně jako číslo notářského zápisu. Matriky 

informují o úmrtích rovněţ Spolkovou notářskou komoru, která následně zjistí, zda 

v centrálním registru závětí eviduje u této osoby závěť či nikoliv a informuje o tom 

dědický soud. Dotaz k centrálnímu registru závětí můţe podat kterýkoliv notář nebo 

soud, potřebuje-li při výkonu svých úředních povinností zjistit, zda závěť existuje, a to i 

za ţivota pořizovatele.
182

 

Dědicové jsou následně pozůstalostním soudem poučení o tom, ţe mohou 

dědictví přijmout nebo odmítnout.  

Odmítnout dědictví je moţné v zákonem stanovené šesti týdenní lhůtě, přičemţ 

občanský zákoník obsahuje některé odchylky zohledňující situace, kdy není moţné 

zjistit, kde se dědic zdrţuje, nebo ţije v zahraničí. Dědictví se odmítá písemným 

prohlášením nebo ústně do soudního protokolu. Z prohlášení musí být zřejmý úmysl 

nestát se dědicem zanechané pozůstalosti. Odmítnutím dědického podílu ztrácí 

obmyšlený veškeré nároky související s dědictvím, nemá tedy ani právo na povinný díl. 

Jednou učiněné odmítnutí dědictví jiţ nelze odvolat. Tím je posílena právní jistota 

ostatních osob na dědickém řízení zúčastněných. Pokud všichni potencionální dědicové 

dědictví odmítnou nebo ţádní dědicové nejsou, připadá dědictví státu. 

Druhou moţností dědice, jak naloţit s dědictvím je jeho přijetí. K přijetí můţe 

dojít jak výslovně, tak i konkludentně, pokud z chování obmyšleného jasně vyplývá, ţe 

chce být dědicem a dědictví si ponechat. Takovým chováním můţe být např. 
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disponování s předmětem dědictví či opravování poškozené movité či nemovité věci. 

Přijme-li obmyšlený dědictví, nelze jej jiţ následně odmítnout. Po přijetí dědictví je 

dědic následně povinen podat návrh na určení dědice a na vydání dědického listu, 

kterým prokazuje své dědické právo. Určením osob dědiců dědické řízení končí. 

Rozdělení a vypořádání dědictví je tak ponecháno na dědicích, kteří však mohou 

kdykoliv podat návrh k soudu na jeho vypořádání. 

Z výše uvedeného je zřejmé, ţe úkoly státu, potaţmo soudu, jsou v dědickém 

řízení omezeny na minimum. Tyto úkoly spočívají v otevírání a zveřejňování 

posledních pořízení, zjišťování dědického práva státu, vydávání dědických listů a 

oprávnění vykonavatele závěti
183

 a v případě potřeby rovněţ zajištění ochrany 

zanechaného dědictví prostřednictvím ustanovení správce dědictví či prostřednictvím 

zvláštních ochranných nařízení.
184

 

5.7 Srovnání české a německé právní úpravy  

Porovnáváme-li právní úpravu notářství v České republice a Německu z pohledu 

nutných předpokladů pro výkon funkce notáře či z pohledu organizace notariátu, nejsou 

rozdíly mezi oběma zeměmi aţ tak markantní. Společné znaky lze spatřovat např. 

v organizaci notariátu podle soudních obvodů, neboť v České republice kopírují obvody 

notářských komor obdobně jako v Německu rozloţení soudních obvodů. Stejně tak 

dvoustupňové uspořádání notářské komory skládající se z jednotlivých regionálních 

notářských komor tvořících ústřední notářskou komoru je oběma zemím společné. Co 

se týče rozsahu oprávnění notáře mimo rámec dědického řízení, nelze ani v tomto 

ohledu spatřovat větší odlišnosti mezi oběma právními úpravami. Notáři jsou v obou 

zemích oprávněni zejména k následujícím činnostem: vystavování osvědčujících 

listin, ověřování podpisů a vyhotovování ověřených opisů a úředních listin, vystavování 

osvědčení o určité skutečnosti, jejíţ existence je evidována ve veřejném registru, 

sepisování notářských zápisů s doloţkou přímé vykonatelnosti a v neposlední řadě 

vykonávají notáři rovněţ činnost právních poradců. Stejně tak předpoklady pro 

                                                 

183
 Vykonavatelem závěti můţe dle § 2197 a násl. Občanského zákoníku (BGB) zůstavitel ustanovit 

jakoukoliv osobu, která musí splňovat jedinou podmínku, a to dosaţení plnoletosti. Vykonavatel následně 

po smrti zůstavitele zajišťuje realizaci jeho poslední vůle a rozděluje dědictví.  

184 BROX, Hans a WALKER, Wolf-Dietrich. Erbrecht. München: Academia Iuris-Lehrbücher der 

Rechtswissenschaft, Franz Vahlen, 2010. s. 221 
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jmenování notářem jsou v obou zemích téměř shodné. Totoţný je rovněţ notářský 

numerus clausus, tedy, ţe počet notářů je přímo stanoven státem. 

Naopak odlišnosti obou právních úprav lze spatřovat v tom, ţe v Německu je 

v důsledku odlišného historického vývoje jednotlivých oblastí moţné rozlišovat tři 

druhy notářů, zatímco v České republice existuje jen jediný. Nejzásadnější rozdíl mezi 

českou a německou právní úpravou lze s odkazem na shora uvedený nástin postavení 

notáře v SRN spatřovat především v rozsahu jeho pravomocí v rámci dědického řízení. 

Zatímco v České republice je notář obdobně jako na Slovensku či v Rakousku nadán 

pravomocí provádět jakoţto soudní komisař úkony dědického řízení v té nejširší moţné 

míře a činí téměř veškeré úkony tohoto řízení, v Německu je jeho postavení odlišné. 

Úkoly státu v rámci dědického řízení jsou v Německu svěřeny zejména do pravomoci 

soudů, přičemţ i ty jsou omezeny na minimum a spočívají zejména v zajištění ochrany 

dědictví, otevírání závětí či udílení dědických listů. Funkce notáře je v tomto ohledu 

v Německu omezena pouze na přípravné úkony dědického řízení, mezi něţ lze zařadit 

např. sepisování závětí a dědických smluv, přijímání prohlášení účastníků o odmítnutí 

dědictví či o zřeknutí se práva na povinný díl. Jak uvádí Mgr. Duda
185

 jiţ delší dobu se 

v Německu de lege ferenda hovoří o přenesení některých soudních pravomocí v oblasti 

dědického práva na notáře a tím soudní soustavě ulehčit. Zvláštností je ale to, ţe jsou to 

právě soudy, které se těmto změnám brání. Ve výčtu rozdílných prvků právních úprav 

obou zemí je v neposlední řadě třeba uvést, ţe v Německu je dědické řízení ukončeno 

samotným určením dědiců bez nutnosti následného vypořádání dědictví. Má-li 

zůstavitel více dědiců, nabývají pak tito dědictví ze zákona do společného vlastnictví. 

To znamená, ţe nenavrhne-li to některý z dědiců, nemusí k vypořádání dědictví ve svém 

důsledku vůbec dojít. 

 

6. Srovnání stávající právní úpravy postavení notáře v dědickém řízení 

s připravovanou právní úpravou 

V souvislosti s přijetím nového občanského zákoníku, který se stane nástupcem 

občanského zákoníku účinného jiţ téměř padesát let, dochází ke změnám v oblasti 

hmotného práva dědického, v důsledku čehoţ je v současné době připravována i nová 

právní úprava dědického řízení. Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také jako 
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„nový občanský zákoník“) upravuje dědické právo mnohem rozsáhleji a znovu zavádí 

tradiční instituty, které se v našem právu vyskytovaly jiţ před rokem 1964, jako je 

například institut odkazu, dědické smlouvy či podmínky závětí. Jednou z dalších 

výrazných změn je zvýšení počtu dědických tříd z původních čtyř na šest. Zatímco dnes 

je právní úprava dědického řízení obsaţena v občanském soudním řádu, v budoucnu 

bude tato úprava vyčleněna do samostatného zákona o zvláštních řízeních soudních.  

6.1 Obecně k návrhu zákona o zvláštních řízeních soudních 

Nezbytným důsledkem celkové rekodifikace soukromého práva, která byla 

završena vyhlášením občanského zákoníku, zákona o obchodních korporacích a zákona 

o mezinárodním právu soukromém ve Sbírce zákonů České republiky, je rovněţ nutnost 

provedení změn v oblasti práva procesního. Jedna z nejvýznamnějších změn v této 

oblasti  spočívá především v přijetí nového zákona o zvláštních řízeních soudních, který 

samostatně upravuje nesporná řízení. Podpůrně se však na tato řízení uţijí ustanovení 

občanského soudního řádu, pokud zákon o zvláštních řízeních soudních nestanoví jinak. 

Návrh zákona o zvláštních řízeních soudních obsahuje taxativní výčet 

nesporných a jiných zvláštních řízení a taktéţ upravuje zvláštnosti těchto řízení ve 

srovnání se sporným řízením, jehoţ úprava je obsaţena v občanském soudním řádu. 

Tento samostatný zákon reguluje řízení týkající se fyzických osob, řízení o některých 

otázkách, které se týkají právnických osob, řízení o pozůstalosti, řízení ve věcech 

rodinněprávních a další řízení, mezi která patří zejména řízení o úschovách, řízení o 

umoření listin, atd.  

Návrh zákona o zvláštních řízeních soudních se skládá z pěti částí. Část první 

upravuje obecná ustanovení zákona, která jsou společná všem řízením v tomto zákoně 

upraveným. Druhá část obsahuje úpravu nesporných a jiných zvláštních řízení, avšak 

vyjma věcí rodinněprávních, které jsou upraveny v části třetí. Část čtvrtá se věnuje 

závěrečným ustanovením a část pátá upravuje účinnost zákona, která je v návrhu zákona 

stanovena k 1. lednu 2014.   

6.2 Postavení notáře v dědickém řízení podle návrhu zákona o zvláštních 

řízeních soudních ve srovnání se stávající úpravou 

Na úvod této podkapitoly je třeba zmínit, ţe návrh zákona o zvláštních řízeních 

soudních s sebou přináší změnu v terminologii, neboť občanský soudní řád uţívá 

označení řízení o dědictví, zatímco návrh zákona o zvláštních řízeních soudních zavádí 
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pojem řízení o pozůstalosti. Na první pohled je zřejmá změna v rozsahu úpravy řízení o 

pozůstalosti, která se svými 187 paragrafy tvoří nejrozsáhlejší část zákona o zvláštních 

řízeních soudních. Nová právní úprava je tak oproti stávající mnohem podrobněji 

rozpracována, reaguje na nové instituty v hmotném dědickém právu, ale také na časté 

nedostatky současné právní úpravy. Řízení o pozůstalosti obsahuje vlastní ustanovení o 

místní příslušnosti, soudním komisariátu, odměně a náhradě za činnost soudního 

komisaře, účastnících, rozhodnutí, nákladech řízení a opravných prostředcích. Obsahuje 

rovněţ jednotlivá pravidla pojednávající o projednání dědictví, nabytí dědictví 

následným dědicem, likvidaci pozůstalosti a úschovách v rámci  řízení o pozůstalosti.  

Dále se budu zabývat jednotlivými změnami dotýkajícími se notáře jako 

soudního komisaře, které podle mého názoru patří mezi ty nejmarkantnější. 

Nejzásadnější změnu spatřuji v nové právní úpravě likvidace pozůstalosti, které se 

z tohoto důvodu budu podrobněji věnovat v samostatné podkapitole. 

Jiţ z prvního paragrafu upravujícího řízení o pozůstalosti vyplývá změna 

primárního kritéria určujícího místní příslušnost. Podle nynější právní úpravy se na 

řízení o dědictví vztahuje výlučná místní příslušnost obsaţená v § 88 písm. j) o.s.ř., 

podle které je primárně místně příslušný soud, v jehoţ obvodu měl zůstavitel naposledy 

bydliště
186

. Naproti tomu podle návrhu zákona o zvláštních řízeních soudních je 

primárně místně příslušným soud, v jehoţ obvodu měl zůstavitel v době smrti 

evidováno místo trvalého pobytu
187

 v informačním systému evidence obyvatel. Tato 

změna se jistě dotýká i soudního komisaře, a to ve smyslu jeho určení k projednání věci, 

neboť místně příslušný soud pověří podle rozvrhu práce provedením úkonů v dědickém 

řízení notáře, který má sídlo v obvodu tohoto soudu. Podle názoru zastávaného 

Notářskou komorou
188

 nejsou s uplatňováním současného kritéria určujícího místní 

                                                 

186
 Podle judikatury Nejvyššího soudu České republiky se bydlištěm fyzické osoby rozumí obec, resp. 

městský obvod, v němţ tato osoba bydlí s úmyslem se zde trvale zdrţovat. Bydlištěm je zejména místo, 

kde má fyzická osoba svůj byt, rodinu, popř. kde pracuje, jestliţe tam také bydlí. Viz usnesení Nejvyššího 

soudu České republiky sp. zn. 30 Cdo 444/2004.  

187
 Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel v § 10 odst. 1 definuje místo trvalého pobytu jako adresu 

pobytu občana v České republice, která je vedena v registru obyvatel ve formě referenční vazby na 

referenční údaj o adrese v základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí, kterou si občan 

zvolí zpravidla v místě, kde má rodinu, rodiče, byt nebo zaměstnání.  
188

 Srov. Vyjádření Notářské komory České republiky k návrhu na úpravu řízení o pozůstalosti 

předloţené jako návrh R-03. 
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příslušnost v praxi ţádné zásadní problémy, a tudíţ není důvod k uvedené změně. 

Naopak podle navrhované úpravy můţe nastat situace, kdy bude mít zůstavitel trvalý 

pobyt na adrese ohlašovny, přičemţ v takovém případě by bylo zcela zřejmé, ţe se na 

tomto místě nezdrţoval a tudíţ se zde ani nenachází jeho případný majetek. Podle mého 

názoru je současná úprava místní příslušnosti vhodnější, jelikoţ si myslím, ţe místně 

příslušným soudem by měl být soud, který se nachází v obvodu skutečného bydliště 

zůstavitele, neboť tento soud se nachází zůstavitelovi nejblíţe, a tak i projednání 

dědictví tímto soudem se jeví jako ekonomicky nejvýhodnější. Lze totiţ předpokládat, 

ţe zůstavitelův majetek se bude nacházet právě v místě jeho bydliště. Termín bydliště 

jako kritérium místní příslušnosti není sice legálně definován, avšak je vymezen 

v judikatuře Nejvyššího soudu České republiky, tudíţ jeho aplikace v praxi nepřináší 

ţádné závaţnější komplikace. Z výše uvedených důvodů povaţuji změnu stávající 

úpravy za nepotřebnou.  

Další změna dotýkající se notáře jako soudního komisaře se týká jeho povinnosti 

zachovávat mlčenlivost o všem, o čem se dozvěděl v souvislosti s výkonem funkce 

soudního komisaře. Podle § 38 odst. 5 občanského soudního řádu účinného v současné 

době je povinnost mlčenlivosti notáře jako soudního komisaře stanovena jako časově 

neomezená, přičemţ tuto povinnost zavedla novela občanského soudního řádu, 

provedená zákonem č. 404/2012 Sb. Návrh zákona o zvláštních řízeních soudních v § 

113 pojednávajícím o mlčenlivosti notáře však vůbec nezmiňuje časové hledisko 

vztahující se na povinnost notáře zachovávat mlčenlivost, tudíţ není explicitně 

stanovena časová neomezenost této povinnosti notáře. Shledávám recentní právní 

úpravu mlčenlivosti jako časově neomezené za vhodnější, neboť je tak jasně stanovena 

doba jejího trvání. Pokud by nebyla časová neomezenost výslovně stanovena, jak je 

tomu v návrhu zákona o zvláštních řízeních soudních, mohl by se objevit názor, podle 

něhoţ by povinnost mlčenlivost notáře trvala pouze po dobu výkonu funkce soudního 

komisaře. Přikláním se proto k zachování současné právní úpravy povinnosti 

mlčenlivosti, jelikoţ nedává prostor pro pochybnosti o délce trvání této povinnosti.      

Změnou, která ve svém důsledku pro notáře znamená zúţení jeho pravomocí, 

jimiţ je nadán jako soudní komisař, je absence institutu dohody o přenechání 

předluţeného dědictví věřitelům k úhradě dluhů. Je to právě notář, který jako soudní 

komisař takovéto dohody schvaluje, jestliţe neodporují zákonu nebo dobrým mravům. 

Tato změna reflektuje nynější stav převládající v praxi, jelikoţ je dohoda o přenechání 
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předluţeného dědictví věřitelům velmi často nerealizovatelná z důvodu obtíţné dohody 

věřitelů na rozdělení majetku spadajícího do dědictví. Mnou dotázaní notářští 

koncipienti se s touto dohodou nesetkali buďto vůbec, nebo jen výjimečně ve velmi 

specifickém případě, kdy měl zůstavitel jen jediného věřitele a tudíţ zde komplikace 

s rozdělením majetku mezi věřitele nemohla nastat. Ačkoliv je moţnost přenechání 

předluţeného dědictví v praxi vyuţívána jen zřídka, bylo by dle mého názoru vhodné 

tuto alternativu zachovat i v návrhu zákona o zvláštních řízeních soudních, neboť by tím 

byl i nadále ponechán širší prostor pro uplatnění autonomie vůle, a to jak dědiců, tak 

věřitelů. V tomto ohledu je třeba podotknout, ţe právě zásada autonomie vůle je jedním 

z hlavních principů soukromého práva, na kterém je zaloţen nový občanský zákoník. 

Z tohoto důvodu by podle mého názoru měla být tato zásada hmotného práva 

reflektována rovněţ v nové procesněprávní úpravě. 

Nejzásadnější změnu, kterou v rámci řízení o pozůstalosti přináší návrh zákona o 

zvláštních řízeních soudních, spatřuji v oblasti likvidace pozůstalosti, o níţ podrobněji 

pojednává následující podkapitola. Tuto změnu si vyţádal v současné době stále se 

zvyšující počet likvidací dědictví spolu s nedostatečnou a nejednotnou právní úpravou 

tohoto sloţitého procesu.  

6.3 Likvidace dědictví podle současné a navrhované právní úpravy  

Zřejmě k největší změně v dědickém řízení dochází v rámci likvidace 

pozůstalosti. Současná úprava likvidace dědictví je naprosto nedostačující, přičemţ toto 

tvrzení potvrzuje jiţ pouhé srovnání počtu paragrafů upravujících likvidaci pozůstalosti. 

V současnosti účinný občanský soudní řád upravuje likvidaci pozůstalosti v pouhých 

třech paragrafech, zatímco návrh zákona o zvláštních řízeních soudních obsahuje 189 

paragrafů pojednávajících o likvidaci pozůstalosti. Nedostatečná právní úprava vede 

v praxi mnohdy k tomu, ţe postup notářů v rámci likvidace dědictví není často 

jednotný. Jelikoţ počet likvidací pozůstalosti stále roste a současná právní úprava není 

pro potřeby praxe dostačující, bylo její nové podrobnější zpracování namístě. 

Všeobecně lze tedy konstatovat, ţe v návrhu zákona o zvláštních řízeních 

soudních je likvidace pozůstalosti rozpracována mnohem podrobněji, neţ je tomu 

v současné právní úpravě obsaţené v občanském soudním řádu. Návrh zákona o 

zvláštních řízeních soudních podrobně upravuje mimo jiné řadu dalších dílčích 

podoblastí, jako např. nařízení likvidace pozůstalosti, funkci likvidačního správce, 

likvidační podstatu, správu majetku likvidační podstaty, zpeněţení majetku likvidační 
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podstaty, rozvrh výtěţku zpeněţení majetku likvidační podstaty či zastavení likvidace 

pozůstalosti. 

Pokud bychom se zabývali jednotlivými rozdíly obou úprav, je třeba na úvod 

uvést, ţe odlišnost spočívá jiţ v samotné moţnosti soudu nařídit likvidaci dědictví bez 

návrhu. Podle současné právní úpravy můţe soud nařídit likvidaci dědictví i bez návrhu. 

Občanský soudní řád však nestanoví podmínky, za jejichţ splnění tak soud můţe 

rozhodnout. Podle názoru JUDr. Zdeňka Ryšánka
189

 by však i v tomto případě měla být 

splněna podmínka předluţení dědictví, v opačném případě by se jednalo o libovůli 

soudu. Návrh zákona o zvláštních řízeních soudních také upravuje moţnost soudu 

nařídit likvidaci i bez návrhu. Zároveň však přesně stanoví výčet podmínek, za nichţ tak 

soud můţe učinit, a to, jestliţe dosud nebylo pravomocně rozhodnuto o dědictví a 

nejsou ani splněny předpoklady pro zastavení řízení o pozůstalosti pro nedostatek 

majetku, bylo-li provedeno vypořádání společného jmění zůstavitele a jeho manţela, 

bylo stanoveno předluţení a vyţaduje-li to veřejný zájem. Myslím si, ţe vhodnější 

úpravu nařízení likvidace bez návrhu obsahuje bezesporu návrh zákona o zvláštních 

řízeních soudních, neboť výslovně stanoví předpoklady, za nichţ lze nařídit likvidaci 

bez návrhu, a tudíţ neponechává prostor pro nejasný výklad, jako je tomu u současné 

úpravy.   

Další ze změn v oblasti likvidace pozůstalosti, jeţ přináší nová právní úprava, je 

moţnost přenesení agendy spojené s likvidací pozůstalosti na likvidačního správce, coţ 

je změna, která notářům ulehčí. Podle nynější právní úpravy je pověřen provedením 

likvidace dědictví soud, tedy notář jako soudní komisař, zatímco podle návrhu zákona o 

zvláštních řízeních soudních můţe likvidaci pozůstalosti provádět likvidační správce. 

Konkrétně je v § 201 návrhu zákona o zvláštních řízeních soudních stanoveno, ţe 

likvidačního správce jmenuje soud, myšleno soudní komisař, jakmile se v řízení o 

likvidaci pozůstalosti ukáţe, ţe to vyţaduje potřeba správy nebo zpeněţování majetku 

patřícího do likvidační podstaty anebo spory o pasiva likvidační podstaty. Záleţí tedy 

vţdy na úvaze soudního komisaře, zda s ohledem na všechny okolnosti daného případu 

likvidačního správce jmenuje či nikoliv.  Co se týče osoby likvidačního správce, stanoví 

rovněţ návrh zákona o zvláštních řízeních soudních, ţe se jím můţe stát osoba zapsaná 

v seznamu insolvenčních správců vedeném Ministerstvem spravedlnosti podle zákona č. 

312/2006 Sb., o insolvenčních správcích. Likvidační správce je jmenován z řad 
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insolvenčních správců, jelikoţ vytvoření samostatného seznamu likvidačních správců 

by bylo dle důvodové zprávy k návrhu zákona o zvláštních řízeních soudních neúčelné, 

a to především z pohledu nepříliš vysokého počtu likvidací pozůstalosti, jenţ je 

očekáván.
190

 Dalším důvodem jmenování likvidačních správců ze seznamu 

insolvenčních správců je blízkost činnosti insolvenčních správců, která se velice podobá 

činnosti likvidačních správců. Objevuje se však i názor, podle kterého je jmenování 

likvidačních správců ze seznamu insolvenčních správců nevhodné z důvodu příliš 

přísných nároků kladených na insolvenční správce.
 191 

Ačkoliv tento názor chápu, neboť 

likvidační správci nebudou v drtivé většině případů řešit v porovnání s insolvenčním 

řízení aţ tak komplikované kauzy, je přesto jmenování likvidačních správců ze seznamu  

insolvenčních správců dle mého názoru tou nejpříhodnější moţnou variantou řešení. 

Sestavování nového samostatného seznamu, by bylo zbytečné nejen z ekonomického 

úhlu pohledu. Obecně lze konstatovat, ţe se zavedením institutu likvidačního správce 

soudnímu komisaři výrazně uleví, jelikoţ likvidace pozůstalosti jsou ve většině případů 

náročné, a to nejen časově, neboť nejkratší trvají 2-3 roky, ale i mnoţstvím potřebných 

úkonů.   

Novinky přináší návrh zákona o zvláštních řízeních soudních také ve způsobech 

zpeněţení majetku patřícího do likvidační podstaty, které provádí likvidační správce 

nebo soudní komisař, a to s předchozím souhlasem soudu. Občanský soudní řád v § 

175u uvádí, ţe soud provádí likvidaci dědictví zpeněţením majetku zůstavitele podle 

ustanovení o výkonu rozhodnutí, ve veřejné draţbě podle zákona č. 26/2000 Sb., o 

veřejných draţbách, v draţbě provedené soudním exekutorem podle zákona č. 120/2001 

Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti nebo prodejem mimo draţbu. Návrh 

zákona o zvláštních řízeních soudních přináší nový způsob zpeněţení majetku 

likvidační podstaty, kterým je zpeněţení věřitelem. Zpeněţení věřitelem je upraveno v § 

237 návrhu zákon o zvláštních řízeních soudních a přichází v úvahu tehdy, pokud na 

majetku patřícím do likvidační podstaty vázne zástavní nebo zadrţovací právo. 

V takovém případě můţe soud věřiteli zajištěné pohledávky na jeho návrh usnesením 

povolit, aby sám provedl zpeněţení a výtěţek takto získaný předal soudu. Účel zavedení 

této moţnosti zpeněţení je zřejmý, neboť právě věřitel bude zpravidla tím, kdo bude mít 
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na výhodném zpeněţení majetku patřícího do likvidační podstaty zásadní zájem, a to 

s ohledem na jeho následné uspokojení z výtěţku tohoto zpeněţení. 

Nedokonalostí stávající úpravy, kterou nová právní úprava likvidace pozůstalosti 

do jisté míry řeší, je otázka publicity usnesení o nařízení likvidace. Podle stávající 

právní úpravy se zveřejňuje usnesení o nařízení likvidace společně s konvokací věřitelů 

pouze vyvěšením na úřední desce soudu. Oproti tomu v návrhu zákona o zvláštních 

řízeních soudních je v odůvodněných případech počítáno i s moţností zveřejnění 

usnesení o nařízení likvidace téţ prostřednictvím hromadných sdělovacích prostředků. 

Osobně bych povaţovala za vhodnější spíše povinnost soudu doručovat uvedené 

usnesení všem věřitelům, jeţ mu jsou známy, a to do vlastních rukou. To by vedlo 

k ještě vyšší ochraně práv věřitelů, která je v současné úpravě dle mého názoru 

nedostatečná. Uvedená moţnost zveřejnění prostřednictvím hromadných sdělovacích 

prostředků sice rovněţ posiluje ochranu práv věřitelů, avšak jiţ nyní lze předpokládat, 

ţe v praxi nebude tato moţnost příliš vyuţívána.  

V neposlední řadě s sebou v oblasti likvidace pozůstalosti přináší návrh zákona o 

zvláštních řízeních soudních změny v určení a pořadí skupin věřitelů, jejichţ 

pohledávky se uhrazují z výtěţku zpeněţení majetku zůstavitele. Na rozdíl od stávající 

úpravy jiţ není stát  v návrhu zákona o zvláštních řízeních soudních v pořadí prvním 

věřitelem, jehoţ pohledávky se uspokojují přednostně před všemi ostatními věřiteli. 

Naopak jsou to pohledávky ze smluv uzavřených s likvidačním správcem, potaţmo 

notářem, které mají být uspokojovány jako první v pořadí. Pohledávky státu vzniklé na 

nákladech vynaloţených na zpeněţování majetku likvidační podstaty a jeho správu, 

popřípadě téţ na úschovu majetku patřícího do likvidační podstaty u vhodného 

schovatele, jsou v nové úpravě uspokojovány aţ na druhém místě. Z pohledu postavení 

notáře jako soudního komisaře lze k tomuto dále uvést, ţe návrh zákona o zvláštních 

řízeních soudních v § 277 odst. 1 písm. a) nově výslovně uvádí mezi pohledávkami, jeţ 

se uspokojují na základě rozvrhového usnesení z výtěţku zpeněţení majetkové 

podstaty, pohledávku odměny a náhrady nákladů notáře za úkony, které v řízení o 

pozůstalosti provedl jako soudní komisař.  Tímto tedy dochází k zásadní změně ve 

způsobu úhrady této pohledávky notáře při likvidaci pozůstalosti, neboť podle stávající 

úpravy obsaţené v § 140 odst. 3 o.s.ř. platí, ţe tyto pohledávky notáře hradí stát. Aby 

však nehrozilo notářům, ţe jejich pohledávka odměny a náhrady nákladů nebude při 

nedostatečném výtěţku zpeněţení likvidační podstaty uhrazena, platí dle § 116 návrhu 
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zákona o zvláštních řízeních soudních, ţe stát za uspokojení práva notáře na odměnu a 

náhrady ručí. 

Závěrem lze shrnout, ţe návrh zákona o zvláštních řízeních soudních představuje 

v oblasti likvidace pozůstalosti praxí mnoho let ţádanou úpravu, neboť současná úprava 

čítající toliko tři paragrafy lze jen stěţí označit za aplikovatelnou. Celá tato 

problematika likvidace je natolik sloţitá, ţe si vyţaduje podrobnější úpravu a aţ 

s odstupem času bude moţné posoudit, zda tato úprava splnila očekávání. Uţ nyní lze 

však s ohledem na tristní stav současné právní úpravy říci, ţe úprava obsaţená v návrhu 

zákona o zvláštních řízeních soudních je krok správným směrem. 
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Závěr 

Cílem mé diplomové práce bylo pojednat o notářském úřadu a postavení notáře 

v dědickém řízení. Pro co nejpřesnější přiblíţení notářského úřadu bylo třeba nejprve 

uvést stručný historický vývoj notářství, aby bylo jasné, z jaké podstaty soudobé 

notářství vzešlo a co ovlivnilo jeho vývoj. Zásadním mezníkem v jinak plynulém vývoji 

notářství byl, dle mého názoru, nástup komunismu, který zcela převrátil úlohu notářství 

a popřel jeho principy tím, ţe došlo k jeho zestátnění, v důsledku čehoţ se z notářství 

stal státní orgán. K návratu notářství v takové podobě, v jaké ho známe dnes, došlo aţ 

po roce 1989, avšak důsledky přerušení vývoje právní úpravy notářství lze spatřovat 

i v současnosti.  V dnešní době význam notářství stále roste a notáři získávají další, 

nové pravomoci.  

 Po historickém úvodu jsem přistoupila k vymezení základních pojmů, kterými 

jsou notářský úřad a notář, jakoţ i notářský kandidát, notářský koncipient. Znalost 

přesného významu těchto základních pojmů je nezbytným předpokladem pro správnou 

orientaci v dané problematice. Dále jsem povaţovala za nutné zmínit právní úpravu 

notářství a také jeho zásady a principy, které se prolínají a ovlivňují celou činnost 

notáře.  

Poté jsem charakterizovala jednotlivé činnosti notáře, jelikoţ náplní činnosti 

notáře není jen provádění úkonů v dědickém řízení. Naopak pravomoci notáře jsou 

velmi široké, proto jsem se snaţila některé jeho základní činnosti blíţe specifikovat. 

Podle mého názoru mezi jednotlivými činnostmi notáře zaujímá výjimečné postavení 

sepisování notářských zápisů, neboť kaţdá takováto listina, vyhotovená notářem jako 

osoby znalé práva, je nadána presumpcí správnosti. 

Jak je patrné z provedeného nástinu historického vývoje, funkce notáře po 

dlouhou dobu nebyla spojena s prováděním úkonů v dědickém řízení, avšak v současné 

době zaujímá funkce soudního komisaře velkou část náplně činnosti notáře. Tzv. 

souhrnná novela účinná od 1. července 2009 rozšířila pravomoci notáře jakoţto 

soudního komisaře v dědickém řízení natolik, ţe nyní vykonává v dědickém řízení 

téměř všechny úkony, a to z důvodu minimalizace zatíţení soudu v rámci dědického 

řízení. A právě z tohoto důvodu jsem věnovala pozornost kapitole zabývající se 

postavením notáře jako soudního komisaře v dědickém řízení. Popsala jsem, pokud 

moţno chronologicky, práva, povinnosti a úkony notáře jako soudního komisaře, a to od 

zahájení řízení po vydání pravomocného usnesení, včetně úkonů po skončení dědického 
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řízení. Jak jiţ bylo zmíněno v úvodu této práce, mým cílem bylo věnovat se blíţe 

postavení notáře v dědickém řízení, neboť se jedná o významné řízení nejen z hlediska 

jeho četnosti. Notář jako soudní komisař má v rámci dědického řízení zásadní 

postavení, neboť po zahájení řízení provádí z pověření soudu téměř veškeré úkony 

v tomto řízení. Ačkoliv je v našem právním řádu zakotveno silné postavení notáře 

v dědickém řízení, nemusí tomu tak být bezvýjimečně. 

To dokazuje následující kapitola pojednávající o postavení notáře v dědickém 

řízení ve Spolkové republice Německo, kde notář disponuje pravomocemi spíše 

doplňkového charakteru. Význam této kapitoly spočívá ve zprostředkování odlišného 

pohledu na postavení notáře v dědickém řízení ve Spolkové republice Německo. Čtenář 

si tak uvědomí, ţe pravomoci notáře v rámci dědického řízení nemusí být stanoveny tak 

široce, jak je tomu v české právní úpravě, ale mohou být v různých státech stanoveny 

odlišně, z čehoţ vyplývá rovněţ rozdílné postavení notáře v dědickém řízení.  

Poslední kapitolu s názvem Srovnání stávající právní úpravy postavení notáře 

v dědickém řízení s připravovanou právní úpravou jsem zařadila do diplomové práce 

z důvodů změny právní úpravy v oblasti občanského práva procesního, která reaguje na 

přijetí nového občanského zákoníku. Domnívám se, ţe současná právní úprava notářství 

je postačující, avšak jako nedostatečnou shledávám právní úpravu postavení notáře 

v dědickém řízení, stejně jako úpravu dědického řízení. Jako nepostačující, a to jak 

z pohledu notáře jako soudního komisaře, tak i samotného dědického řízení, se podle 

mého názoru jeví především současná právní úprava likvidace dědictví, která čítá pouhé 

tři paragrafy. Naopak potřeby dnešní společnosti, ve které stále narůstá počet 

předluţených dědictví, vyţadují podrobnější právní úpravu likvidace dědictví. Návrh 

zákona o zvláštních řízeních soudních, jenţ je součástí rektifikace občanského práva 

procesního, nově obsahuje rozsáhlou úpravu nejen této problematiky. Tudíţ lze 

povaţovat novou úpravu dědického řízení obsaţenou v návrhu zákona o zvláštních 

řízeních soudních za řešení problému, po kterém volala notářská praxe jiţ delší dobu. 

Jak bylo v úvodu vytyčeno, podává tato diplomová práce ucelený výklad 

vybraných oblastí notářství a postavení notáře v dědickém řízení a dále také  uvádí 

nejzásadnější změny, které přináší nová právní úprava. Komplexnější pohled na 

problematiku notáře a jeho postavení v dědickém řízení přináší rovněţ zpracování 

daného tématu z pohledu německé právní úpravy.  
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Resumé 

Das Ziel meiner Diplomarbeit war, die Notariat und die Stellung eines Notars in 

Nachlassverfahren zubeschreiben. Für die genaueste Annäherung des Notariat war es 

notwendig, zuerst eine kurze geschichtliche Entwicklung des Notariats erwähnen, um 

deutlich zu machen, woraus die Natur der zeitgenössischen Notariat kommt und was 

ihre Entwicklung beeinflusste. Ich glaube, dass kontinuierliche Entwicklung des 

Notariats gewaltsam mit dem Beginn der Kommunismus unterbrochen wurde. Dieses 

Regime völlig umgestürzte die Rolle von Notaren durch eine Verstaatlichung des 

Notariats und Prinzipien des Notariats wurden geleugnet. In Folge dieser Änderung, die 

das Kommunismus brachte, wurde das Notariat ein Staatsamt. Eine Wiederkehr zum 

Notariat in der Form, die wir heute haben, kam es nach dem Revolutionsjahr 1989. In 

der Gegenwart wächst immer die Bedeutung von Notaren, die weitere neue 

Kompetenzen erlangen. 

 Nach einer historischen Einführung definiere ich die Grundbegriffe wie z.B. das 

Notariat, der Notar, notarielle Kandidaten oder  notarielle Angestellte. Außerdem hielt 

ich für notwendig, die rechtliche Ausgestaltung des Notariats, die Grundsätze und 

Prinzipien, die miteinander verflochten sind und Auswirkungen auf die gesamte 

Tätigkeit eines Notars haben, zuerwähnen. 

Als Nächstes erwähnte ich die Tätigkeiten der Notare, weil sich seine Aktivität 

nicht nur auf Nachlassverfahrenshandlungen beschränkt. Genau umgekehrt sind 

Notarkompetenzen sehr breit. Ich versuchte einige seiner grundlegenden Tätigkeiten 

näher angeben. 

Wie sich schon aus der Beschreibung der Notariatsentwicklung ergibt, waren die 

Notare für eine lange Zeit nicht berechtigt zu Nachlassverfahrenshandlungen, jedoch 

nimmt heutzutage  die Funktion des Gerichtskommissar einen großen Teil der 

Notartätigkeit. Die sogenannte umfassende Gesetzesnovelle, die am  1. Juli 2009 in 

Kraft trat, erweitert die Befugnisse eines Notars als Gerichtskommissar im 

Nachlassverfahren so erheblich, dass er nun in Nachlassverfahren fast alle Operationen 

führt, und zwar zum Zwecke einer Minimalisierung der Gerichtsbelastung. Genau aus 

diesem Grund schenkte ich eine große Aufmerksamkeit dem Kapitel, das sich mit der 

Stellung des Notars als Gerichtskommissar im Nachlassverfahren. Ich beschriebe in 

chronologischer Reihenfolge die Rechte, Pflichten und Handlungen des Notars als eines 

Gerichtskommissars und zwar von der Einleitung des Nachlassverfahrens bis zu seinem 
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endgültigen Abschluss, einschließlich der Operationen nach dem 

Nachlassverfahrensabschluss. 

Weiter beschäftigte ich mich kurz mit der Rechtslage eines Notars in 

Nachlassverfahren in der Bundesrepublik Deutschland. 

Das letzte Kapitel mit dem Titel „Vergleich der bestehenden Rechtsvorschriften 

regulierenden die Stellung des Notars in Nachlassverfahren mit den anstehenden 

Rechtsvorschriften" umfasste ich in dieser Diplomarbeit aus den Gründen der 

rechtlichen Änderungen im Bereich des Zivilverfahren, die auf die Annahme des neuen 

Bürgerlichen Gesetzbuches reagieren. 
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