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Čísla a fakta
Více než 11,7 milionu občanů EU (2,3 %) žije v jiném členském státě než ve svém 
domovském státě. Třináct procent všech manželství v rámci EU vykazuje vztah k jinému 
členskému státu1. Mnozí občané disponují majetkem v jiném členském státě, zejména 
nemovitým. Evropané stále více využívají své základní svobody 2. Tento vývoj má vzestupný 
trend. V případě úmrtí s přeshraničními souvislostmi (podle odhadů se v současnosti jedná o 
zhruba 580 000 případů úmrtí ročně a hodnota takto děděného majetku za rok dosahuje asi 
130 miliard EUR) vznikají obtížné, a často neřešitelné problémy.

Současný právní stav
Pokud španělský občan žije (jeho obvyklé bydliště se nachází) ve Francii, bude v případě jeho 
úmrtí z hlediska jeho španělského domovského práva pro dědění veškerého jeho majetku 
příslušné výhradně španělské právo. Platí to bez ohledu na to, kde se tento majetek nachází, 
zda ve Španělsku, Francii či jiném členském státě.  Z hlediska francouzského práva se však po 
tomto občanovi dědí podle práva francouzského, přičemž je toto právo opět rozhodné pro 
veškerý majetek, s výjimkou nemovitého majetku, na nějž se zpravidla vztahuje právo místa, 
kde se tento majetek nachází. Pro jedno dědictví lze tedy použít dědické právo více členských 
států.  Toto dědické právo se od sebe může značně lišit, např. už v tom, kdo se stane dědicem, 
či ve věci dědických podílů nebo práv na povinný díl. U bezdětného manželství se tak 
v případě úmrtí manželky nebo manžela podle jednoho právního řádu stává pozůstalý manžel 
jediným dědicem, zatímco podle práva druhého státu jsou spoludědici pozůstalého manžela 
rodiče zemřelého manžela. Právní řády obou států si také činní nárok na platnost ve věci 
majetku, jenž se nachází ve druhém z obou států. Výsledkem je mezinárodní nesoulad v 
rozhodování, který na nadstátní úrovni nemůže vyřešit třeba nadřazená soudní instance.

Důsledkem tohoto stavu je skutečnost, že rozhodnutí ve věcech dědictví nejsou vzájemně 
uznávána, ani nejsou vykonatelná, a jsou také vyňata z působnosti nařízení Brusel I3.  
Z mezinárodních dohod stojí za zmínku pouze Haagská úmluva ze dne 5. října 1961, která se 
však týká jen formálních otázek, a kterou ostatně ani neratifikovaly všechny členské státy4. 
Haagská úmluva5 o dědickém řízení ze dne 1. srpna 1989, která v zásadě řeší problematiku 
předmětného nařízení, doposud nevstoupila v platnost. Pouze Nizozemsko kodifikovalo 
ustanovení této úmluvy jakožto nizozemské mezinárodní právo soukromé (MPS).

Také v rámci jednoho státu mohou vyvstat obtížné sporné otázky, např. nakolik se při dělbě 
majetku či výpočtu povinných dílů zohledňuje majetek, který se nachází v jiném státě.

MPS příčinou
Příčina těchto rozporných právních stavů spočívá v rozdílné úpravě dědického práva v rámci 
MPS, které je čistě vnitrostátním právem.

                                               
1  Srov. úvod k zelené knize „Méně správních úkonů pro občany: Podpora volného pohybu veřejných listin a 
uznávání účinků dokladů osvědčujících osobní stav(KOM (2010)0747).
2 Srov. kvalitativní studii Eurobarometru „European citizenship – Cross-border mobility“ (Evropské občanství –
přeshraniční mobilita), srpen 2010.
3 Nařízení Rady (ES) č. 44/2001 ze dne 22. prosince 2000 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních 
rozhodnutí v občanských a obchodních věcech (Úř. věst. L 12, 16.1.2001, s. 1).
4 Haagská úmluva ze dne 5. října 1961 o kolizích právních norem týkajících se formy stanovení závěti.
5 Haagská úmluva ze dne 1. srpna 1989 o právu použitelném na dědictví z důvodu úmrtí.
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Španělsko se v rámci svého MPS, podobně jako velký počet dalších členských států EU, opírá 
o státní příslušnosti zůstavitele, jehož domovské právo je pak rozhodné pro veškerý jeho 
majetek. Francouzské mezinárodní právo soukromé vychází z jiného základního principu, z 
něhož vychází řada členských států EU.  Stanoví rozdělení pozůstalosti: Pro movitý majetek 
(movité věci, zejména peněžitý majetek) zůstavitele platí dědické právo státu, v němž měl 
zůstavitel své obvyklé bydliště, pro nemovitý majetek dědické právo místa, kde se nemovitost 
nachází (lex rei sitae).

KreoKromě toho, že tato dvě hlavní pojetí jsou sice v členských státech nejčastější, avšak 
nikoliv jediná, jsou i další otázky MPS stát od státu řešeny různě. TTýká se to již výkladu 
pojmů jako „obvyklé bydliště“, „movitá věc“ či „nemovitost“ či úpravy postupu při souběhu 
státních příslušností. Některé členské státy umožňují zůstaviteli, aby v rámci určitých mezí 
zvolil rozhodné dědické právo pro svou pozůstalost. Jiné členské státy takovýto postup 
odmítají, ale uznávají jej u druhých – nebo také ne. Také na důležitou otázku zpětného odkazu 
se odpovědi různí.  Množství různých možností je nepřehledné, a jeho rozpornost lze v tomto 
textu pouze naznačit. Rozpory nejsou vyloučeny dokonce ani v případě, kdy dva členské státy 
používají jako rozhodné totéž dědické právo, např. právo domovského státu zůstavitele, 
protože soudní rozhodnutí ohledně výkladu závěti v jednom státě mohou být jiná než v jiném 
členském státě, a nemusí být vzájemně uznávána.

Obtíže pro občany Evropy
Tento stav je pro občany Evropy čím dál méně snesitelný.

Působí obtíže dědicům, kteří stojí před otázkou, kolik a jakých dědických právním úprav a 
s jakými důsledky se použije pro rozhodnutí ve věci pozůstalosti.

Obtíže působí i občanovi, který by chtěl upravit svou pozůstalost. Aby mohl uskutečnit své 
představy, musí se seznámit nejen s dědickým právem jednotlivých států, ale prozkoumat také 
příslušné právní úpravy MPS. K oběma otázkách si bude muset přizvat poradce. Navíc může 
panovat nejistota, pokud dojde ke změně bydliště nebo přesunu majetku. I pokud ke změně 
bydliště a umístění majetku nedojde, bylo by nutné neustále sledovat vývoj práva ve více 
členských státech. Toto sledování by se muselo týkat také příslušných právních úprav MPS, a 
to nejen co se týče právních předpisů, ale také pokud jde o soudní rozhodnutí, protože MPS 
členských států je do značné míry právem soudcovským.

Obtíže působí tento stav také všem státním orgánům, zejména soudům, které se zabývají 
záležitostmi dědického práva.

Ještě závažnější než náklady na často zdlouhavé právní spory, které je případně třeba vést 
ve více členských státech, je ztráta času s nimi spojená; přitom je v případě úmrtí často 
zapotřebí rychlých rozhodnutí – v neposlední řadě pokud jde o podniky.

To vše evropské občany značně zatěžuje při uplatňování základních svobod a majetkových 
práv. Při využívání svých základních svobod jsou jakožto občané EU značně omezováni.

Evropské řešení
Na pozadí skutečností nastíněných výše mělo evropské řešení, jež by stanovilo MPS – a 
nikoliv hmotné dědické právo jednotlivých členských států – přijít už dávno. Cílem musí být 
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co nejjednodušší a nejsrozumitelnější úprava s jednotnou platností. Harmonizace stávajících 
vnitrostátních předpisů je z tohoto hlediska vyloučena. Pouze evropské nařízení tvořící 
uzavřený celek může tuto úlohu splnit.

Pro vytvoření takového nástroje se důrazně vysloviltaké Evropský parlament ve svém 
usnesení ze dne 16. listopadu 2006 obsahujícím doporučení Komisi k problematice dědictví a
závětí1, kterým reagoval na zelenou knihu Komise „Dědictví a závěti“2.

                                               
1Úř. věst. C 314 E, 21.12.2006, s. 342.
2 KOM(2005) 0065.


