
Rozsudek o prohlá‰ení ãlovûka za mrtvého,
vãetnû stanovení data jeho smrti, je podle záko-
na závazn˘ pro kaÏdého (§ 27 Z¤S). Literatura
i judikatura do 31. 12. 2013 se pfieváÏnû shodo-
vala na tom, Ïe jde o konstitutivní rozhodnutí,
a proto se jeho úãinky projeví nikoliv od data
smrti ãlovûka stanoveného v rozsudku, ale aÏ
od právní moci rozsudku.2 Na základû rozboru
nové hmotnûprávní i procesní úpravy se pokus-
me vyhodnotit, zda je tfieba v˘‰e uveden˘ závûr
revidovat a posoudit, jak se úãinky prohlá‰ení
ãlovûka za mrtvého od 1. 1. 2014 projevují
v konkrétních soukromoprávních vztazích.

Konfrontace dosavadní praxe
s novou úpravou

Obecné úãinky rozsudku o prohlá‰ení ãlovûka
za mrtvého upravuje ust. § 71 odst. 2 vûta prvá
NObãZ, podle nûhoÏ na ãlovûka, kter˘ byl pro-
hlá‰en za mrtvého, se hledí, jako by zemfiel. Zá-
kladním následkem prohlá‰ení ãlovûka za
mrtvého je zánik jeho právní osobnosti, tedy
zpÛsobilosti mít v mezích právního fiádu práva
a povinnosti (§ 5 odst. 1, § 23 NObãZ).

Odcitovaná norma v˘slovnû nefie‰í, zda roz-
sudek pÛsobí ex tunc (od data, které je v roz-
hodnutí uvedeno jako den smrti) nebo ex nunc
(od právní moci rozsudku). ProtoÏe z ust. § 71
odst. 2 vûta druhá NObãZ plyne, Ïe úãinky ex
tunc rozsudek má jen ve vztahu k zániku man-
Ïelství (má se za to, Ïe manÏelství zaniklo
dnem, kter˘ se pokládá za den smrti ãlovûka,
kter˘ byl prohlá‰en za mrtvého), lze argumen-

tem a contrario dovodit, Ïe v jin˘ch pfiípadech
má rozsudek o prohlá‰ení za mrtvého úãinky ex
nunc. Na druhé stranû v‰ak § 72 vûta druhá
NObãZ normuje, Ïe den, kter˘ soud v rozsudku
uvedl, je dnem smrti ãlovûka, kter˘ byl prohlá-
‰en za mrtvého. Taková formulace naopak
svûdãí pro závûr, Ïe právnû v˘znamn˘m je ni-
koliv datum právní moci rozsudku, ale datum,
které je v pravomocném rozsudku uvedeno ja-
ko den smrti. Tedy Ïe rozsudek o prohlá‰ení za
mrtvého obecnû pÛsobí ex tunc, nikoliv ex nunc. 

Judikatura do 31. 12. 2013 uzavírala, Ïe kon-
stitutivnost rozsudku (tedy to, Ïe ãlovûk byl
prohlá‰en za mrtvého) se mÛÏe hmotnûprávnû
projevit jen s úãinky ex nunc, tedy Ïe ãlovûk je
pokládán za mrtvého aÏ okamÏikem právní
moci tohoto rozsudku. Úãinek rozsudku o pro-
hlá‰ení za mrtvého se zpûtnû (k datu smrti
v nûm stanovenému) mÛÏe projevit jen v pfiípa-
dech, kdy tak v˘slovnû stanoví zákon. Tak je to-
mu zejména v pfiípadû práva dûdit, jeÏ se
nab˘vá smrtí zÛstavitele (dfiíve § 460 OZ 1964,
nyní § 1479 NObãZ).3 Z intencí tohoto stanovis-
ka nevyboãuje ani M. Knappová, podle které
prohlá‰ením ãlovûka za mrtvého nastávají
hmotnûprávní následky ke dni, kter˘ soud urãil
jako datum smrti, av‰ak autorka tyto následky
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vztahuje v˘luãnû k situacím, kdy zákon v˘slov-
nû uvádí, Ïe k urãitému následku dochází pfií-
mo k datu smrti ãlovûka. Tak je tomu nejen
u dûdûní, ale i napfi. pfii stanovení domnûnky 
otcovství, která má svûdãit nezvûstnému nebo
mrtvému manÏelu matky (dfiívûj‰í § 51 odst. 3
ZoR, nynûj‰í § 776 odst. 1 a § 71 odst. vûta 
druhá NObãZ).4

Závûry prezentované v dosavadní judikatufie
není podle na‰eho názoru na místû pfiehodnotit
ani po úãinnosti NObãZ a Z¤S. Nûkteré nové in-
stituty totiÏ jednoznaãnû pfiedpokládají, Ïe v zá-
leÏitostech pohfie‰ovaného ãlovûka lze právnû
jednat v jeho nepfiítomnosti i tehdy, kdyÏ se po-
zdûji ukáÏe, Ïe tato nepfiítomnost byla zpÛsobe-
na tím, Ïe zemfiel. Máme na mysli zejména
institut prohlá‰ení ãlovûka za nezvûstného 
(§ 67, § 69 NObãZ)5 a zákonem aprobovanou
moÏnost jednání soudem ustanoveného opat-
rovníka neznámé nebo nezvûstné osoby (§ 465
NObãZ).6 Smyslem právû zmínûn˘ch ustanove-
ní je, aby byla zabezpeãena kontinuita hmotnû-
právních vztahÛ, které se dot˘kají nezvûstného,
jenÏ je moÏná mrtv˘, i v dobû, kdy není jisté,
zda pohfie‰ovan˘ ãlovûk zemfiel. Zákonodárce
situaci fie‰í tím, Ïe lze za zákonem stanoven˘ch
podmínek právnû jednat i vÛãi takovému moÏ-
ná mrtvému ãlovûku a Ïe úãinky takového
právního jednání zÛstanou zachovány i kdyÏ
soud ãlovûka pozdûji prohlásí za mrtvého a sta-
noví datum smrti, které pfiedchází tomuto práv-
nímu jednání. Pokud bychom zastávali opaãn˘
postoj, ztratila by v˘‰e zmínûná ustanovení
smysl. Nové hmotné právo tedy stojí na pfied-
pokladu, Ïe rozsudek o prohlá‰ení ãlovûka za
mrtvého má úãinky ex nunc. Ná‰ závûr lze pod-
pofiit i tím, Ïe k prohlá‰ení ãlovûka za mrtvého
na základû „pouhé“ domnûnky smrti (§ 71
NObãZ) lze dnes jen na návrh. To znamená, Ïe
prohlá‰ení ãlovûka za mrtvého nynûj‰í zákono-
dárce pokládá jen za jednu z nûkolika moÏn˘ch
variant, jak se v soukromoprávních vztazích vy-
rovnat s nepfiítomností ãlovûka, kter˘ moÏná
zemfiel.

Kritika argumentÛ obhajujících
úãinky rozsudku ex tunc

I po úãinnosti nov˘ch pfiedpisÛ se objevují ná-
zory, které v principu uzavírají, Ïe rozsudek
o prohlá‰ení za mrtvého pÛsobí s úãinky ex tunc
(od data smrti ãlovûka, které soud v rozsudku
zpûtnû stanovil). Napfi. B. Dvofiák z ust. § 72 vû-
ta druhá a z § 71 odst. 1 NObãZ dovozuje, Ïe
rozsudek o prohlá‰ení ãlovûka za mrtvého by
mûl mít obecné úãinky ex tunc, protoÏe není lo-
gické, aby smrt ustavená na základû úmrtního
listu a smrt urãená soudem mûla na právní po-

mûry ãlovûka jin˘ úãinek. I zmínûn˘ autor si
v‰ak uvûdomuje slabinu této my‰lenky spoãí-
vající v tom, Ïe nefie‰í uspokojivû právní pomû-
ry ãlovûka v dobû od data smrti, které soud
dodateãnû stanovil, do právní moci rozsudku
o prohlá‰ení za mrtvého, kter˘ obsahuje i v˘rok
o datu smrti. Proto B. Dvofiák dodává, Ïe sou-
dem dodateãnû konstituovaná právní smrt ãlo-
vûka neovlivÀuje jinak podle zákona korektní
právní jednání, k nûmuÏ do‰lo v tomto mezido-
bí ze strany tfietích osob.7 Tím se do jisté míry
pfiibliÏuje na‰emu názoru, Ïe rozsudek o pro-
hlá‰ení ãlovûka za mrtvého má úãinky ex nunc,
pokud zákon nestanoví v˘slovnû jinak.

I ãást prvorepublikové ãeské literatury se, po-
dobnû jako B. Dvofiák, klonila k závûru, Ïe pra-
vomocn˘ rozsudek o prohlá‰ení za mrtvého má
úãinky ex tunc, tedy k datu smrti ãlovûka v nûm
stanovenému. Nicménû tak ãinila s poukazem
na univerzální sukcesi mezi zemfiel˘m a dûdici,
k níÏ dochází ke dni smrti ãlovûka.8 Zab˘vala se
tedy jen jedním z aspektÛ právnû stanovené
smrti ãlovûka, aniÏ by fie‰ila, jak˘ je dal‰í osud
právních jednání, kter˘m jiné zákonem nebo
soudem oprávnûné osoby disponovaly s majet-
kem nezvûstného v dobû od vzniku nezvûstnosti
do právní moci rozsudku o prohlá‰ení nezvûst-
ného za mrtvého. Nejpozdûji od 1. 1. 2014 tento
obecn˘ závûr pokládáme za pfiíli‰ zjednodu‰ují-
cí s tím, Ïe je tfieba pfiistoupit na koncept, podle
nûhoÏ závazkov˘ právní vztah nastolen˘ za
pfiedpokladÛ stanoven˘ch zákonem mezi tfietí
osobou a nezvûstn˘m ãlovûkem, kter˘ bude po-
sléze prohlá‰en za mrtvého, trvá nejménû do
chvíle, kdy se tfietí osoba dozvûdûla nebo mûla
dozvûdût, Ïe ãlovûk je s naprostou jistotou mrtev,
nebo do chvíle, kdy nabude právní moci rozsu-
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dek o prohlá‰ení ãlovûka za mrtvého. Tím ne-
sdûlujeme, Ïe ãlovûk, kter˘ zemfiel, reálnû mÛÏe
ze závazku osobnû plnit, ale zdÛrazÀujeme, Ïe
závazkové soukromoprávní vztahy podle nové
právní úpravy mají plynout a vyvíjet se aÏ do
okamÏiku, kdy bude jisté, Ïe jeden ze subjektÛ
daného soukromoprávního vztahu jiÏ neexistu-
je, neboÈ byl prohlá‰en za mrtvého. Proto napfi.
právní jednání hmotnûprávního opatrovníka
nezvûstného, kter˘ byl pozdûji prohlá‰en za
mrtvého, uskuteãnûné jménem nezvûstného,
bude právnû závazné od doby ustanovení toho-
to opatrovníka aÏ do doby právní moci rozsud-
ku o prohlá‰ení nezvûstného za mrtvého. Stejnû
tak nebude právnû vadné právní jednání osob
uskuteãnûné v nepfiítomnosti nezvûstného v zá-
leÏitosti, kterou mají s nezvûstn˘m spoleãnou,
pokud toto jednání bylo uskuteãnûno pfii splnû-
ní zákonem dan˘ch pfiedpokladÛ (§ 67, 69 
NObãZ). Tyto závazky pro pfiípad, Ïe nebudou
vypofiádány do právní moci rozsudku o prohlá-
‰ení ãlovûka za mrtvého, pfiejdou na právní ná-
stupce zemfielého.

Úãinek rozsudku o prohlá‰ení
za mrtvého v konkrétních
situacích

Ve v˘‰e uvedeném kontextu je tfieba vykládat
i konkrétní ustanovení NObãZ, která fie‰í dopad
smrti ãlovûka na právní vztahy se tfietími oso-
bami. Napfi. podle § 2279 odst. 1 NObãZ zemfie-li
nájemce bytu, pfiejde nájem na ãlena nájemcovy
domácnosti, kter˘ v bytû Ïil ke dni smrti nájem-
ce a nemá vlastní byt. Toto ustanovení samo
o sobû nefie‰í úãinek rozsudku o prohlá‰ení 
nájemce za mrtvého, ale jen v obecné rovinû ná-
sledek jeho smrti na nájemní vztah. Aplikuje-
me-li na‰e v˘‰e uvedené závûry o úãinnosti
rozsudku o prohlá‰ení za mrtvého ex nunc, uza-
vfieme, Ïe k pfiechodu nájemního vztahu na no-
vého nájemce dojde aÏ k okamÏiku právní moci
prohlá‰ení nezvûstného pÛvodního nájemce za
mrtvého, protoÏe aÏ v té chvíli je právnû jisté, Ïe
dochází ke zmûnû v subjektech právního vzta-
hu. Do té doby není legitimní poÏadovat ani po
pronajímateli, ani po osobû, na kterou pfiechází
nájem bytu následkem smrti nezvûstného, aby
pfiedpokládali, k jakému datu soud dodateãnû
prohlásí pÛvodního nájemce bytu za mrtvého.
Je moÏné, Ïe bûhem nezvûstnosti (v dobû od da-
ta, které soud dodateãnû stanovil jako datum
smrti, do právní moci rozsudku o prohlá‰ení
nezvûstného za mrtvého) vznikne na nájemném
a na sluÏbách spojen˘ch s uÏíváním bytu dluh.
Tento dluh podle na‰eho názoru pfiirÛstá k zá-
vazkÛm, které zatûÏují jmûní nezvûstného a bu-
dou pfiedmûtem pozÛstalostního fiízení. Jin˘

v˘klad by vedl ke vzniku nezmûrné právní ne-
jistoty v právních vztazích od doby vzniku fak-
tické nebo soudem stanovené nezvûstnosti
ãlovûka do jeho prohlá‰ení za mrtvého, toto ob-
dobí je podle nové právní úpravy relativnû
dlouhé (od tfií do sedmi rokÛ v pfiípadû, Ïe smrt
je pozdûji prohlá‰ena na základû domnûnky
smrti (§ 73 aÏ § 75 NObãZ).

Také podle procesního práva má rozsudek
o prohlá‰ení ãlovûka za mrtvého úãinky ex nunc.9
Procesní následek ex nunc se projeví tím, Ïe
spor, kter˘ byl vÛãi pohfie‰ovanému ãlovûku za-
hájen je‰tû jeho pravomocn˘m prohlá‰ením za
mrtvého, nemÛÏe b˘t zastaven pro nedostatek
procesní subjektivity pohfie‰ovaného ani tehdy,
kdyÏ v rozsudku o prohlá‰ení za mrtvého je ja-
ko den smrti uvedeno datum, které pfiedchází
zahájení sporu. Naopak soud za takové situace
musí rozhodnout o procesním nástupnictví dû-
dicÛ zemfielého, jakmile v pozÛstalostním fiíze-
ní vyjdou najevo. Právû popsan˘ postoj lze
za‰títit i argumentem, Ïe právo nebo povinnost
vypl˘vající ze soukromého práva musí b˘t
moÏné uplatnit kdykoliv, i tehdy, kdyÏ není ji-
sté, zda prvotní dluÏník zemfiel ãi nikoliv. Jinak
by byl vûfiitel vystaven sankcím za pozdní
uplatnûní práva, jako je napfi. uplatnûní námit-
ky promlãení právním nástupcem pÛvodního
dluÏníka.

Úãinky zru‰ení rozsudku
o prohlá‰ení za mrtvého

Úãinky rozsudku o prohlá‰ení ãlovûka za mrt-
vého podle gramatického znûní 76 NObãZ bez
dal‰ího pomíjejí, jestliÏe se pozdûji zjistí, Ïe ãlo-
vûk je naÏivu. Za takov˘ch okolností se k pro-
hlá‰ení za mrtvého nepfiihlíÏí, tedy má se za to,
jako by rozsudku nikdy nebylo a jako by nikdy
nenastaly jeho úãinky. V˘jimkou je manÏelství
a registrované partnerství, které se i nadále má
za zaniklé ke dni právní moci rozsudku o pro-
hlá‰ení za mrtvého (§ 76 odst. 1 NObãZ). 
Ust. § 76 NObãZ je v‰ak tfieba vykládat v kon-
textu s § 57 Z¤S, podle nûhoÏ zjistí-li soud, Ïe
ten, kdo byl prohlá‰en z mrtvého, je naÏivu ne-
bo Ïil v den, od kterého dosud neuplynula lhÛ-
ta stanovená k tomu, aby nezvûstn˘ mohl b˘t
prohlá‰en za mrtvého, zru‰í rozsudek o prohlá-
‰ení za mrtvého.

Z § 57 Z¤S pfiedev‰ím plyne, Ïe k pominutí
úãinkÛ rozsudku o prohlá‰ení ãlovûka za mrt-
vého nemá vÛãi v‰em dojít bez dal‰ího, jakmile
se zjistí, Ïe Ïije ten, kdo byl prohlá‰en za mrtvé-
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ho, ale aÏ na podkladu rozhodnutí soudu o zru-
‰ení rozsudku o prohlá‰ení ãlovûka za mrtvého.
To znamená, Ïe soud, kter˘ rozhoduje v bûÏném
sporném fiízení, v jehoÏ rámci vyvstala dÛvod-
ná pochybnost o tom, zda je ãlovûk prohlá‰en˘
za mrtvého skuteãnû mrtev, si nemÛÏe tento
problém posoudit jako pfiedbûÏnou otázku, pro-
toÏe existuje ust. § 57 Z¤S, které vyfie‰ení této
otázky umoÏÀuje jen ve zvlá‰tním statusovém
fiízení (srov. s § 135 odst. 1 OS¤). Soudu rozho-
dujícímu v takovém civilním sporu nezbude,
neÏ podat pfiíslu‰nému soudu podnût k zaháje-
ní fiízení o zru‰ení rozsudku, kter˘m byl ãlovûk,
kter˘ zfiejmû nezemfiel, prohlá‰en za mrtvého.
Domníváme se, Ïe fiízení o zru‰ení pfiedchozího
rozsudku o prohlá‰ení za mrtvého lze zahájit
i bez návrhu také tehdy, kdyÏ ãlovûk byl prohlá-
‰en za mrtvého na základû domnûnky (nikoliv
dÛkazu) smrti, tedy za situace, kdyÏ pÛvodní fií-
zení o prohlá‰ení za mrtvého mohlo b˘t zaháje-
no v˘hradnû na návrh. Ust. § 57 Z¤S totiÏ
soudu dává pravomoc ke zru‰ení rozsudku
o prohlá‰ení za mrtvého z moci úfiední, jsou-li
pro to naplnûny podmínky uvedené v tomto
ustanovení. Zmínûn˘ pfiístup lze odÛvodnit
i tím, Ïe je ve vefiejném zájmu, aby ãlovûk, kte-
r˘ byl prohlá‰en za mrtvého neprávem, nebyl
nadále v úfiední evidenci veden jako mrtv˘.
Gramatick˘ nesoulad mezi § 76 NObãZ a § 57
Z¤S tedy v obecné rovinû fie‰íme ve prospûch 
§ 57 Z¤S, které by pfii opaãném v˘kladu ztrati-
lo v˘znam.

Ustanovení § 76 NObãZ uvádí, Ïe k zániku
úãinkÛ rozsudku o prohlá‰ení za mrtvého do-
chází jen tehdy, zjistí-li se, Ïe ãlovûk prohlá‰en˘
za mrtvého je naÏivu. § 57 Z¤S ov‰em normuje,
Ïe soud zru‰í rozsudek o prohlá‰ení za mrtvého
i tehdy, kdyÏ ãlovûk Ïil v den, od kterého dosud
neuplynula lhÛta stanovená k tomu, aby ne-
zvûstn˘ mohl b˘t prohlá‰en za mrtvého. Usta-
novení § 57 Z¤S tedy doplÀuje § 76 NObãZ
o dal‰í dÛvod pro zru‰ení rozsudku o prohlá‰e-
ní za mrtvého.

Zastáváme postoj, Ïe § 57 Z¤S je vyuÏitelné
nejen pfii zru‰ení rozsudkÛ o prohlá‰ení ãlovûka
za mrtvého na základû domnûnky smrti, ale
i pfii zru‰ení rozsudku o prohlá‰ení za mrtvého
na základû dÛkazu smrti. Smyslem § 57 NObãZ
totiÏ podle na‰eho názoru je náprava dfiívûj‰ího
nesprávného rozhodnutí o prohlá‰ení ãlovûka
za mrtvého bez ohledu na to, zda k prohlá‰ení
do‰lo na základû nekorektní domnûnky smrti
nebo jen domnûlého dÛkazu smrti. Dodejme
v‰ak, Ïe nemá v˘znam ru‰it rozsudek o prohlá-
‰ení ãlovûka za mrtvého na podkladu nekorekt-
ního dÛkazu smrti, pokud ãlovûk stále zÛstává
nezvûstn˘ a v okamÏiku rozhodnutí o tom, zda
má b˘t rozsudek k prohlá‰ení za mrtvého zru-

‰en, jsou splnûny podmínky pro jeho prohlá‰e-
ní za mrtvého na základû korektní domnûnky
smrti. Za takov˘ch okolností soud i bez návrhu
sice zahájí fiízení o zru‰ení rozsudku o prohlá-
‰ení za mrtvého na podkladu tzv. dÛkazu smr-
ti, ale zároveÀ z úfiední povinnosti provûfií, zda
jsou splnûny podmínky tzv. domnûnky smrti.
Pokud tyto podmínky jsou splnûny, nedojde ke
zru‰ení pÛvodního rozsudku, ale zfiejmû jen ke
stanovení jiného data smrti.

Nûktefií autofii navzdory existenci § 57 Z¤S
(z nûhoÏ plyne, Ïe k zániku úãinkÛ rozsudku
o prohlá‰ení za mrtvého dojde aÏ formálním
zru‰ením tohoto rozsudku) tvrdí, Ïe k zániku
úãinkÛ tohoto rozsudku dojde jiÏ tehdy, kdyÏ se
zjistí, Ïe je ãlovûk prohlá‰en˘ za mrtvého naÏi-
vu. Pfiitom vycházejí pouze z dikce § 76 NObãZ
a nevyrovnávají se s existencí § 57 Z¤S.10 Jejich
názor pokládáme za akceptovateln˘ jen ve vztahu
k osobám, které mají vûdomost o dal‰í existenci
ãlovûka prohlá‰eného za mrtvého, a pfiesto se
chovají tak, jako by tento ãlovûk zemfiel (napfi.
jednají v jeho nepfiítomnosti s odkazem na § 67
a § 69 NObãZ). Tím vûdomû tûÏí z úãinkÛ neko-
rektního rozsudku o prohlá‰ení ãlovûka za mrt-
vého a konají v rozporu s principem poctivosti
(§ 6 odst. 1 NObãZ). Proto uzavíráme, Ïe ve
vztahu k osobám, které o nekorektnosti rozsud-
ku nevûdí a ani nemohou vûdût, úãinky rozsud-
ku o prohlá‰ení za mrtvého pomíjejí aÏ jeho
pravomocn˘m zru‰ením, do té doby jde o roz-
sudek o osobním stavu, kter˘ je v obecné rovi-
nû závazn˘ pro kaÏdého (§ 27 Z¤S). Av‰ak
vÛãi osobám, jeÏ mají vûdomost, Ïe ãlovûk pro-
hlá‰en˘ za mrtvého nezemfiel, úãinky rozsudku
o prohlá‰ení za mrtvého skuteãnû ve smyslu 
§ 76 NObãZ pomíjejí uÏ ve chvíli, kdy se dozví
o tom, Ïe ãlovûk prohlá‰en˘ za mrtvého prav-
dûpodobnû Ïije a rozsudek by mûl b˘t postu-
pem podle § 57 Z¤S zru‰en. Jin˘ v˘klad by vedl
k negaci hmotnûprávního smyslu § 76 NObãZ
a k nepatfiiãnému upfiednostnûní ãistû procesní-
ho § 57 Z¤S.

OkamÏik projevu úãinkÛ zru‰ení
rozsudku 

Srovnáme-li dikci § 68 NObãZ (úãinky návratu
nezvûstného ãlovûka na usnesení o prohlá‰ení
nezvûstnosti) a § 76 odst. 1 NObãZ, pov‰imne-
me si, Ïe ust. § 68 NObãZ hovofií jen o tom, Ïe
usnesení o nezvûstnosti pozb˘vá úãinkÛ, „vrá-
tí-li se ãlovûk prohlá‰en˘ za nezvûstného“. Jde
tedy o pominutí úãinkÛ usnesení nezvûstnosti
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10 FRINTA, O. In ·VESTKA, J. – DVO¤ÁK, J. – FIALA, J. a kol.
Obãansk˘ zákoník. Komentáfi. Svazek I (§ 1 aÏ 654). Praha:
Wolters Kluwer, 2014, s. 284–285.
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pfiímo ze zákona a ex nunc, k okamÏiku návratu
ãlovûka. V pfiípadû nekorektního prohlá‰ení ãlo-
vûka za mrtvého soudem zákon naopak sdûlu-
je, Ïe se k prohlá‰ení za mrtvého nepfiihlíÏí, tedy
jako by rozsudku vÛbec nebylo. To znamená, Ïe
rozhodnutí, kter˘m byl zru‰en pÛvodní rozsu-
dek o prohlá‰ení ãlovûka za mrtvého, má úãinky
ex tunc. Je tfieba fie‰it, jak˘ osud postihuje právní
jednání, k nûmuÏ do‰lo mezi domnûl˘m práv-
ním nástupcem ãlovûka, o nûmÏ se pozdûji uká-
Ïe, Ïe nezemfiel, a tfietími osobami. Zpravidla se
bude jednat o dispozici s majetkem ãlovûka,
o nûmÏ dodateãnû vyjde najevo, Ïe nezemfiel.

Jde-li o movité vûci, je tfieba aplikovat § 1109
písm. d) NObãZ, podle nûhoÏ se vlastnického
práva k movité vûci nezapsané do vefiejného se-
znamu nab˘vá i od neoprávnûného dûdice, jemuÏ
bylo nabytí dûdictví pravomocnû potvrzeno.
U nabyvatele se pfiitom pfiedpokládá, Ïe byl
v okamÏiku nabytí movitosti v dobré vífie (srov.
s § 1111 NObãZ). Jde-li o nemovitost, ust. § 984
odst. 1 NOZ ustavuje zásadu materiální publi-
city, kdyÏ stanoví, Ïe není-li stav zapsan˘ ve ve-
fiejném seznamu v souladu se skuteãn˘m
právním stavem, svûdãí zapsan˘ stav ve pro-
spûch osoby, která nabyla vûcné právo za úpla-
tu v dobré vífie od osoby k tomu oprávnûné
podle zapsaného stavu. Dobrá víra se posuzuje
k dobû, kdy k právnímu jednání do‰lo; vzniká-
li v‰ak vûcné právo aÏ zápisem do vefiejného se-
znamu, pak k dobû podání návrhu na zápis.
Ustanovení § 985 a násl. NOZ promítá zásadu
vigilantibus iura scripta sunt, kdy legitimuje
a pfiedev‰ím i v pomûrnû krátk˘ch lhÛtách limi-
tuje právo vlastníka Ïádat odstranûní nesoula-
du zápisu v katastru nemovitostí se skuteãn˘m
stavem.11

I kdyÏ k zániku úãinkÛ rozsudku o prohlá‰e-
ní ãlovûka za mrtvého dochází jeho zru‰ením ex
tunc (§ 76 odst. 1 NObãZ), domníváme se, Ïe
princip dobré víry dle § 1109 aÏ § 1111 NObãZ
i princip materiální publicity ustanoven˘ 
v § 984 odst. 1 NObãZ jsou natolik silné, Ïe pfie-
váÏí nad úãinkem ust. § 76 odst. 1 NObãZ. Pro-
to nejen § 1109 písm. d) NObãZ, ale i § 984 odst. 1
NObãZ pokládáme ve vztahu k § 76 odst. 1
NObãZ za prioritní normu. Nicménû nelze pfie-
hlédnout, Ïe ten, kdo byl neprávem prohlá‰en
za mrtvého, mÛÏe b˘t ve srovnání s dosaÏitel-
n˘m vlastníkem nemovitosti podstatnû znev˘-
hodnûn za situace, kdy bez svého zavinûní
nemÛÏe vyuÏít § 986 NObãZ a brojit proti neko-
rektnosti zápisu o zmûnû vlastnického práva
k nemovitosti. Ani tento argument v‰ak zpravi-
dla nebude dostateãnû pÛsobiv˘, aby pfieváÏil
nad principem materiální publicity, jehoÏ smys-
lem je chránit nejen právní zájem nabyvatele ne-
movitosti v dobré vífie, ale i zejména vefiejn˘

zájem na ukotvení co nejvy‰‰í moÏné právní ji-
stoty ohlednû korektnosti zápisu vlastnick˘ch
práv k nemovitostem v katastru. âlovûk, kter˘
byl bez své viny neprávem prohlá‰en za mrtvé-
ho (pfiípadnû jeho skuteãní právní nástupci pro
pfiípad, Ïe bylo dodateãnû stanoveno pozdûj‰í
datum jeho smrti) tedy vût‰inou neuspûjí vÛãi
nabyvateli vûci s poÏadavkem na urãení, Ïe jsou
vlastníky v katastru zapsané nemovité vûci, ale
nic jim nebrání uplatnit právo na vydání bez-
dÛvodného obohacení vÛãi pozÛstalému, kter˘
ve skuteãnosti nedûdil, protoÏe ke smrti nedo-
‰lo.12 Pfiípadná námitka pozÛstalého, Ïe právo
na vydání bezdÛvodného obohacení je proml-
ãeno, uspûje jen tehdy, kdyÏ ãlovûk, kter˘ ne-
zemfiel, mûl moÏnost do uplynutí promlãecí
lhÛty uplatnit právo na vydání plnûní.13

I kdyÏ je tedy rozsudek o zru‰ení pÛvodního
rozsudku o prohlá‰ení ãlovûka za mrtvého roz-
hodnutím o osobním stavu a mûl by b˘t podle 
§ 27 Z¤S závazn˘ pro kaÏdého, jsou jeho ná-
sledky (úãinky) natolik specifické, Ïe reálné do-
pady § 27 Z¤S jsou normami hmotného práva
znaãnû omezeny. Napfi. v pfiedchozím odstavci
zmínûná ust. § 984 odst. 1 a § 1109 písm. d)
NObãZ pÛsobí jako reáln˘ lex specialis k tomu-
to ustanovení a zpÛsobují, Ïe úãinek zru‰ení
rozsudku o prohlá‰ení za mrtvého mÛÏe pÛso-
bit vÛãi rÛzn˘m osobám rÛznû.

K situaci, kde je dodateãnû zji‰tûno, Ïe ãlovûk
sice zemfiel, ale dfiíve nebo naopak pozdûji, se 
§ 76 odst. 1 NObãZ vyjadfiuje jen tak, Ïe dÛkaz
o takové skuteãnosti je pfiípustn˘. Nicménû fakt,
Ïe tento dÛkaz vy‰el dodateãnû najevo, je‰tû ne-
znamená, Ïe zcela nebo zãásti pomíjejí úãinky
rozsudku o prohlá‰ení za mrtvého. Je totiÏ tfie-
ba respektovat ust. § 58 Z¤S, podle nûhoÏ jedi-
n˘m procesnû korektním zpÛsobem, jak právnû
posunout datum smrti ãlovûka, je stanovení ji-
ného data smrti, a to ve zvlá‰tním fiízení, které
navazuje na pfiede‰lé fiízení o prohlá‰ení ãlovû-
ka za mrtvého, v nûmÏ bylo stanoveno zfiejmû
nesprávné datum smrti. Teprve stanovení jiné-
ho data smrti postupem podle § 58 Z¤S povede
k následkÛm pfiedpokládan˘m v ust. § 71 
odst. 2 a v § 76 odst. 1 NObãZ. V pfiípadû, Ïe bu-
de stanoveno pozdûj‰í datum smrti, se úãinky
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11 Srov. se SPÁâIL, O. Nab˘vání od neoprávnûného. Publikováno
na www.bulletin-advokacie.cz dne 3. 4. 2014.

12 Ke kategorickému závûru o pfiednosti principu materiální
publicity podle § 984 odst. 1 NObãZ pfied v ust. § 76 odst. 1
NObãZ ustaven˘mi úãinky zru‰ení rozsudku o prohlá‰ení za
mrtvého ex tunc není moÏné dojít. Jde totiÏ o konflikt dvou
principÛ. Bude vûcí soudu, aby pomûfioval, kterou z tûchto
principielních norem s ohledem na konkrétní okolnosti pfiípadu
má vyuÏít. Srov. DWORKIN, R. M. KdyÏ se práva berou váÏnû.
Praha: Oikoymenh, 2001. 

13 Srov. s § 651 NObãZ. Ke kritériím pro posuzování mravnosti
námitky promlãení viz napfi. nález ÚS z 21. 6. 2011, sp. zn. I.
ÚS 548/2011, nebo rozsudek NS z 8. 2. 2011, sp. zn. 21 Cdo
85/2010.
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rozsudku o stanovení nového data smrti proje-
ví ex tunc od stanovení nového termínu úmrtí
(pfiimûfiená aplikace § 76 odst. 1 NObãZ). Pokud
bude stanoveno ve srovnání s pfiedchozím ver-
diktem dfiívûj‰í datum smrti, bude mít rozsudek
o novém datu smrti aÏ na zákonem stanovené
v˘jimky úãinky ex nunc (§ 71 odst. 2 NObãZ).

Také fiízení o stanovení jiného data smrti soud
zahájí i bez návrhu (§ 58, § 13 Z¤S), jde o for-
málnû svébytné fiízení. Tento závûr lze podpofiit
i faktem, Ïe soud, kter˘ vedl pÛvodní fiízení
o prohlá‰ení ãlovûka za mrtvého, rovnûÏ stano-
vil datum smrti, aniÏ by byl vázán návrhem,
a to i v pfiípadech, kdy ‰lo o fiízení o prohlá‰ení
za mrtvého na základû domnûnky smrti, které je
moÏné zahájit jen na návrh (§ 56 odst. 2 Z¤S). 

Závûrem

I podle právní úpravy úãinné od 1. 1. 2014 zpÛ-
sobuje rozsudek o prohlá‰ení ãlovûka za mrtvé-
ho úãinky aÏ od své právní moci (ex nunc),
nikoliv zpûtnû od data smrti ãlovûka, které bylo
ustaveno t˘mÏ rozsudkem. AÏ od právní moci
rozsudku o prohlá‰ení za mrtvého je ãlovûk
právnû mrtev, nestanoví-li zákon v˘jimeãnû
a v˘slovnû nûco jiného (napfi. dûdické právo
vzniká smrtí zÛstavitele, viz § 1479 NObãZ).14

Do doby právní moci rozsudku o prohlá‰ení
ãlovûka za mrtvého lze za zákonem stanove-
n˘ch pfiedpokladÛ jednat v nepfiítomnosti ãlo-
vûka, pfiípadnû jednat jeho jménem. Toto
jednání zatûÏuje majetek nezvûstného, i kdyÏ se
pozdûji ukáÏe, Ïe byl v dobû uskuteãnûní jedná-
ní jiÏ mrtev. V˘jimkou jsou pfiípady, kdy jedna-
jící osoba vûdûla nebo mûla vûdût o tom, Ïe
nezvûstn˘ je jiÏ mrtev. Naopak rozsudek, kter˘m

do‰lo ke zru‰ení pÛvodního rozsudku o prohlá-
‰ení ãlovûka za mrtvého nebo ke stanovení jiné-
ho data smrti (§ 57 NObãZ), má obecné úãinky
ex tunc, tedy jako by pfiedchozího nekorektního
rozsudku vÛbec nebylo. Úãinek zru‰ujícího roz-
sudku ex tunc je v‰ak reálnû modifikován prin-
cipem ochrany dobré víry pfii nabytí movité vûci
(§ 1109 aÏ § 1111 NObãZ) a principem tzv. mate-
riální publicity, jde-li o nabytí nemovité vûci za
úplatu (§ 984 NObãZ). 

K v˘‰e uveden˘m závûrÛm je moÏné dospût
na základû nynûj‰í hmotnûprávní i procesní
úpravy, aniÏ by bylo tfieba její novelizace. Není
v‰ak zcela vylouãeno, Ïe judikatura se s grama-
tick˘m nesouladem § 76 odst. 1 NObãZ (zjistí-li
se, Ïe je ãlovûk naÏivu, k prohlá‰ení za mrtvého
se bez dal‰ího nepfiihlíÏí) a § 57 Z¤S (jeÏ zjevnû
poãítá s tím, Ïe úãinky dfiívûj‰ího rozsudku
o prohlá‰ení za mrtvého pominou aÏ jeho for-
málním zru‰ením) vypofiádá jin˘m zpÛsobem.

2/2015 JURISPRUDENCE DISKUSE

36

14 K. Hamuláková uvádí, Ïe rozsudek o prohlá‰ení ãlovûka za
mrtvého na podkladu dÛkazu smrti (§ 26 NObãZ) má
deklaratorní charakter, zatímco rozsudek o prohlá‰ení ãlovûka
za mrtvého na základû tzv. domnûnky smrti je konstitutivním
rozsudkem. Tím autorka zdÛrazÀuje, Ïe v pfiípadû postupu podle
§ 26 NObãZ je smrt ãlovûka jistá, ale pfii postupu podle § 71
a násl. NObãZ je jen velmi pravdûpodobná. Nicménû je tfieba si
uvûdomit, Ïe k vynesení rozsudku o prohlá‰ení ãlovûka za
mrtvého dochází s v˘znamnûj‰ím ãasov˘m odstupem od data
v rozsudku stanovené smrti ãlovûka. UÏ tento argument vede
k závûru, Ïe i rozsudek o prohlá‰ení ãlovûka za mrtvého na
základû tzv. dÛkazu smrti má mít úãinky ex nunc (nestanoví-li
zákon jinak), protoÏe pfii opaãném v˘kladu by vedl k rozpadu
právní jistoty pfii právních jednáních, která se uskuteãnila od
v rozsudku dodateãnû stanoveného data smrti do právní moci
rozsudku. Jakmile uzavfieme, Ïe jak˘koliv rozsudek o prohlá‰ení
za mrtvého má úãinky ex nunc, nemÛÏe b˘t z pohledu práva
konstitutivní (reálnou skuteãnost nelze ztotoÏÀovat s právní
skuteãností).  Srov. HAMULÁKOVÁ, K. In: SVOBODA, K. –
TLÁ·KOVÁ, ·. – VLÁâIL, D. – LEV ,̄ J. – HROMADA, M. a kol.
Zákon o zvlá‰tních fiízeních soudních. Komentáfi. Praha: C. H.
Beck, 2015, s. 120.

Zákon o rozhodãím fiízení a o v˘konu rozhodãích nálezÛ 
(ã. 216/1994 Sb.)

Milo‰ Olík, Martin Maisner, Radek Pokorn˘, Petr Málek, Martin Janou‰ek

Nejnovûj‰í komentáfi k zákonu ã. 216/1994 Sb., o rozhodãím fiízení a o v˘konu rozhodãích nálezÛ,
jako první na ãeském trhu reaguje na legislativní zmûny úãinné od 1. 1. 2014 v souvislosti
s rekodifikací soukromého práva. Do v˘kladu je tak novû zafiazena zejména problematika spolkové
samosprávy a rozhodãího fiízení pfied rozhodãí komisí spolku.
Komentáfi je zamûfien zejména na praktickou stránku v‰ech aspektÛ spojen˘ch s rozhodãím fiízením
a obsahuje rozbor aktuálních rozhodnutí rozhodãího soudu a aktuální judikatury a argumentace

obecn˘ch soudÛ pfii ru‰ení rozhodãích nálezÛ a bude tak uÏiteãnou pomÛckou pro advokáty, rozhodce i soudce. Autory
komentáfie jsou dlouholetí uznávaní odborníci z advokátní kanceláfie Rowan Legal a z advokátní kanceláfie Pokorn˘,
Wagner & partnefii.
Váz. 895 Kã. Komentáfi je k dostupná také v systému ASPI. 
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