
 

Posudek 

pověřeného akademického pracovníka 

na rigorózní práci Mgr. Ondřeje Höniga na téma 

Řízení o pozůstalosti se zaměřením na přechod dluhů zůstavitele – fyzické osoby 

 

Autor předkládá k hodnocení rigorózní práci na shora uvedené téma o deklarovaném rozsahu 

znaků. Práce obsahuje náležitosti a přílohy formální povahy. 

 

I. 

K volbě tématu: 

  

Volbu tématu lze považovat za zdařilou, protože spojuje hmotněprávní a procesněprávní 

stránku řízení o pozůstalosti a sleduje přitom jednu z nejvýznamnějších otázek spojených 

s nabytím dědictví, tj. odpovědnost dědice za dluhy zůstavitele.  V tom současně spočívá i 

náročnost tématu. Jeho zvládnutí předpokládá výbornou orientaci v oblasti soukromého práva 

stejně jako v právu civilním procesním. Téma je však současně značně obsáhlé a rozsáhlé.  To 

může vést k převážně popisné metodě jeho zpracování. Do jaké míry se autor s nástrahami 

zvoleného tématu vypořádal, bude předmětem následujícího hodnocení. 

 

II. 

K systematice práce: 

Předložená práce má v zásadě vhodné systematické rozvržení. Text je rozvržen do tří 

základních partií, které jsou dále vnitřně členěny.  Nejprve se autor věnuje obecným výkladům 

základních pojmů a institutů tématu. Druhá kapitola hodnocené práce je věnována řízení o 

pozůstalosti de lege lata. Jde o partii nejrozsáhlejší, což odpovídá povaze a významu jejího 

objektu.  Následující třetí kapitola se pak věnuje likvidaci pozůstalosti, která je možným 

řešením dluhů zůstavitele.  



III. 

K vlastnímu zpracování tématu: 

V úvodu práce autor vysvětluje své metody, přístup i záměr.  Posléze zařazuje výklady 

obecných souvislostí zkoumané oblasti.  Jde o výklady rozsahem i obsahem přiměřené a 

vhodné. Vymezení řízení o pozůstalosti pouze na základě jednoho pramene je však 

nedostačující, zejména pokud autor sleduje jako hlavní téma přechod dluhů zůstavitele.  

V rámci ústní obhajoby by měl proto autor vymezení řízení o pozůstalosti rozvést a doplnit. Na 

str. 9 autor správně zmiňuje význam procesního práva pro prosazení práva soukromého 

v konceptu na našem území tradičním.   Oceňuji rozbor specifik řízení o pozůstalosti, včetně 

kritiky některých interpretačních problémů platného práva (např. k otázce veřejného zjištění 

stavu a obsahu relevantních listin).    Kriticky se  autor vyslovuje ohledně podmínek tvorby a 

přijímání zákona o zvláštních řízeních soudních. Okruh zásad dědického práva je uveden bez 

odkazu na konkrétní zdroj.  Pro připomenutí kořenů konceptu odpovědnosti dědice za dluhy 

zůstavitele jsou tyto výklady přínosné. Autor v nich prokazuje dobrou znalost základních děl 

civilistické literatury a vyjádřených doktrinálních postojů. Ve vztahu k právnímu režimu 

odpovědnosti dědiců za dluhy zůstavitele podle Občanského zákoníku 1964  autor připomíná 

závěr Nejvyššího soudu ČR k významné otázce závaznosti určení obvyklé ceny majetku 

v dědickém řízení pro věřitele. Milníky právní úpravy odpovědnosti dědice za dluhy zůstavitele 

jsou v těchto partiích hodnocené práce autorem připomenuty zasvěceně, včetně argumentace 

vycházející z dobré znalosti relevantní judikatury.  Na s.37 se autor jednoznačně vyslovuje pro 

nerozlišování sporného a nesporného řízení. V rámci ústní obhajoby by mohl své argumenty 

ještě rozvést. Na s.39 jsou v souvislosti s nezávislostí soudů směšovány její složky a záruky. 

Dluh a odpovědnost dědice za dluhy jsou vymezeny až v 2.části práce, ačkoli jde o obecné 

instituty zkoumané problematiky a měly být proto zařazeny do kapitoly 1. 

Druhá kapitola hodnocené práce se zabývá řízením o pozůstalosti de lege lata. Autor popisuje 

jednotlivé fáze tohoto řízení. Nevyhýbá se diskusním otázkám, např. důsledkům nečinnosti 

dědice ve vztahu k poučení o výhradě soupisu (s.76 an.). Stejně tak lze autorovi přisvědčit 

v otázce praktického provedení soupisu v podmínkách 21.století. Autor správně připomíná 

rozdílné důsledky z hlediska odpovědnosti dědice za dluhy, pokud je soupis proveden, avšak 

nikoli na základě uplatnění dědicovy výhrady soupisu. I zde autor prokazuje solidní úroveň 

znalostí nejen platného práva (viz např. otázku obsahu rozhodnutí o dědictví ve smyslu § 185 

odst. zákona o zvláštních řízeních soudních), ale širších souvislostí a důsledků aplikačních 

problémů.  



Třetí kapitola hodnocené práce se věnuje likvidaci pozůstalosti a zejména její klíčové fázi (z 

hlediska uspokojení věřitelů), tj. zpeněžování majetkové podstaty.   I v této partii jsou obsaženy 

fundované výklady autora vycházející ze znalostí aplikační praxe (viz např. výklad k 

problematice neexistence dědice jakožto podmínky, resp. překážky zahájení likvidace (na s. 

91). Podobné hodnocení platí pro rozbor materiálních podmínek nařízení likvidace pozůstalosti, 

učiněné i na základě dobré autorovy znalosti judikatorních postojů. V úvodu rozboru platné 

právní úpravy jednotlivých forem zpeněžování majetku z likvidační podstaty autor správně 

zdůrazňuje dvě zásadní otázky: tj. kdo má udělit souhlas se zpeněžením a v jaké formě se tak 

má stát. K oběma otázkám zaujímá autor (na základě znalosti v odborné literatuře vyjádřených 

postojů i jejich úskalí) jednoznačné stanovisko a používá přitom přesvědčivě základní metody 

výkladu právních norem. Oceňuji rovněž připomenutí rozdílů osudu práv třetích osob při 

zpeněžování likvidační podstaty do 1.1.2014, neboť i řešení této otázky je významné pro 

postavení věřitelů. Dále autor zasvěceně komentuje právní úpravu jednotlivých taxativně 

uvedených způsobů zpeněžování   a rovněž nakládání s neprodejným majetkem. Rozvrh 

výtěžku zpeněžení likvidační podstaty autor uvádí správně výkladem ohledně uspokojení 

zajištěných pohledávek. Celkově je i tato partie zasvěceným výkladem procesních postupů.  

Autorova závěrečná úvaha je rekapitulací obsahu práce a shrnutím v práci již vyslovených 

názorů a doporučení ohledně výhrady soupisu, konvokace věřitelů a odmítání, resp. neodmítání 

dědictví. 

Předloženou prací autor prokazuje schopnost samostatného zpracování komplexního zadání 

metodami ve vědecké práci obvyklými. Práce je psána kultivovaným jazykem (neopravené 

překlepy jsou ojedinělé – viz první věta kap. 1.1.1.). 

IV. 

Závěr: 

Předložená práce v zásadě splňuje požadavky kladené na tento druh prací, a to rozsahem, 

zaměřením i způsobem zpracování,  proto ji  d o p o r u č u j  i  ústní obhajobě. 

  

 

V Praze dne 23.12.2020 

Alena Macková 


