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Posudek oponenta rigorózní práce 

 

Uchazeč:  Mgr. Ondřej Hönig 

Název práce:  Řízení o pozůstalosti se zaměřením na přechod dluhů zůstavitele - 

fyzické osoby 

Pověřený pracovník: prof. JUDr. Alena Macková, Ph.D. 

Oponent:  JUDr. Bohumil Dvořák, Ph.D., LL.M. 

Pracoviště:  Právnická fakulta Karlovy univerzity, Katedra občanského práva 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Na základě rozhodnutí předsedy komise podávám tento 

oponentský posudek 

výše označené práce Mgr. Ondřeje Höniga. 

 

I. Obecně  

 Uchazeč předložil rigorózní práci o celkovém rozsahu 139 stran. Vlastní text práce čítá 

124 stran, zbytek je vyhrazen seznamu zkratek, seznamu použitých zdrojů a abstraktům 

v českém a anglickém jazyce, včetně klíčových slov. K rozsahu práce je na tomto místě 

vhodné uvést, že vyhovuje požadavkům kladeným na rigorózní práce.  

Samotný obsah práce autor rozčlenil (vedle nečíslovaného úvodu a závěru) do celkem 

tří kapitol, ve kterých se zabývá nejprve obecnými a teoretickými východisky problematiky 

(kapitola 1), dále řízením o pozůstalosti se zaměřením na dluhy zůstavitele – de lege lata 

(kapitola 2) a konečně likvidací pozůstalosti se zaměřením na přechod dluhů (kapitola 3). 

K uvedenému členění práce oponent uvádí, že není vedeno žádnou jednotící 

myšlenkou, autor práce pouze „vedle sebe“ uspořádal nejprve některá teoretická východiska 

dědického práva a řízení o pozůstalosti (kapitola 1), následně popsal a částečně i okomentoval 

obvyklý průběh pozůstalostního řízení (kapitola 2) a nakonec poskytl informovaný přehled o 

úpravě likvidace pozůstalosti (kapitola 3). Tím nemá být řečeno, že práce nemá větší hodnotu. 

Může například sloužit jako informativní text někomu, kdo chce získat povědomí o úpravě 

pozůstalostního řízení v České republice. Že by se však autor z pohledu zvolené specializace 

hlouběji zabýval tím, co v názvu práce slibuje – problematikou přechodu dluhů zůstavitele – 

říci bohužel nelze. 
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Práci lze však považovat za aktuální, neboť – a v tom je třeba s autorem souhlasit – 

platná úprava vyvolává mnoho výkladových problémů. Je tedy dobře, že autor k některým 

z nich zaujal své stanovisko. Z textu práce je zřejmé, že mnohdy k tomu využil svých 

empirických zkušeností. Práce má tak do jisté míry právně-sociologický podtext. 

Z připojených seznamů použité literatury a judikatury je na první pohled zřejmé, že 

autora práce nezajímal komparativní kontext; na straně 8 práce sice správně upozorňuje na 

relativně novou rakouskou a slovenskou úpravu nesporných řízení, srovnávací poznatky však 

při výkladu naší platné úpravy nepoužívá. Je tak aspoň potěšitelné, že uchazeč pracoval 

s historickou domácí literaturou, jmenovitě s prací Tilschovou o dědickém právu. 

Z procesualistických prací cituje autor rovněž Otta, avšak pouze obecné pasáže z jeho 

Soustavného úvodu, nikoliv jeho stěžejní práci o nesporných řízeních (1906). Dobrý přehled 

autor naopak osvědčil v recentní časopisecké literatuře, zvláště – což je pochopitelné – pokud 

jde o příspěvky publikované v časopisu Ad notam. Citovaná judikatura je opět pouze domácí, 

zahrnuje však i rozhodnutí odvolacích soudů (např. str. 28-29), což je jistě dobře. 

Jazykovou úroveň práce hodnotí oponent jako dobrou. Práce je psána čtivým jazykem 

s minimem chyb a překlepů.  

Po formální stránce tak oponent uzavírá, že posuzovaná práce splňuje požadavky 

kladené na rigorózní práce.  

II. Připomínky k textu 

V první kapitole vyslovuje autor některé neotřelé myšlenky, jež se týkají povahy 

pozůstalostního řízení. Předně podle uchazeče není řízení o pozůstalosti „čistě nesporným, 

neboť obsahuje i sporné prvky“ (str. 12). Obdobně bychom však mohli říci, že některá sporná 

řízení (např. řízení o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví), zase obsahují prvky 

řízení nesporného; otázkou je, jak tento fakt hodnotit. Podle přesvědčení oponenta se na tom 

především ukazuje, že při charakteristice nalézacího řízení jako sporného, či nesporného je 

třeba hledat jednoznačné a spolehlivé pravidlo jejich vzájemného rozlišení.  

O jeho nalezení se však autor ani nepokusil, když pouze nekriticky přejal z (navíc 

neúplně citované) literatury různé kritéria rozlišování, jež nejčastěji vycházejí z povahy 

soudních rozhodnutí, případně z převládajících zásad řízení (str. 8-10). Nedostatečně 

provedená analýza povahy pozůstalostního řízení pak autora dovedla až k poněkud 

radikálnímu vyjádření, že „členění řízení na sporná a nesporná“ je „překonané“ (str. 32). 

Prohlašuje-li však autor rozlišování sporného a nesporného řízení za překonané, měl by se 
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nejdříve vyrovnat s názory, podle kterých je diferenciace sporného a nesporného řízení 

podmíněna objektivně (srov. Zoulík, Soudy a soudnictví. 1995, str. 153). To ale uchazeč 

bohužel nečiní. 

Za výrazný nedostatek prakticky orientované práce považuje oponent rovněž přístup 

autora, který naznačí určitý problém, popíše několik jeho odlišných řešení v publikované 

literatuře, avšak sám k němu nezaujme hodnotící postoj. To se týká např. náležitostí usnesení 

o dědictví podle § 185 odst. 4 ZŘS, mj. uvedení důvodu dědictví, uplatnění výhrady soupisu, 

atd. I když se jedná o problém v praxi velmi frekventovaný a palčivý, nezaujímá k němu autor 

jednoznačné stanovisko a s odkazem na literaturu pouze konstatuje, že uvedené náležitosti 

mohou být vysloveny jak ve výroku rozhodnutí, tak v jeho odůvodnění, resp. mohou tvořit 

zvláštní část rozhodnutí (str. 82). Autor si v této souvislosti bohužel neklade např. ani otázku, 

jaké řešení je správné z hlediska zajištění ochrany práv účastníka pozůstalostního řízení, 

zvláště vychází-li právní úprava z toho, že jen proti důvodům rozhodnutí není odvolání 

přípustné (§ 202 odst. 3 OSŘ). 

Obdobně se vyhýbavý přístup autora k vyjádření a hlubší argumentaci vlastních 

názorů projevuje ve třetí kapitole práce v souvislosti se zpeněžením majetku likvidační 

podstaty smlouvou (str. 113-114). I zde autor pouze cituje protichůdné názory Kasíkové, 

Muzikáře a Šedivého, aniž by k této zásadní otázce vyjádřil vlastní odůvodněný závěr.  

III. Hodnocení 

Přes shora vyslovené dílčí připomínky hodnotí oponent předloženou rigorózní práci 

tak, že originálně zpracovává ucelenou část problematiky zvolené specializace, a to na úrovni, 

která odpovídá publikačnímu standardu této specializace. Předkládaná práce je v dostatečné 

míře původní, přičemž přinejmenším seznamuje čtenáře s relevantními názory, jež byly 

k dané problematice publikovány. Oponent proto uzavírá, že autor práce prokázal solidní 

orientaci ve zkoumané problematice a dokázal ji samostatně zpracovat.  

IV. Otázka k obhajobě 

Jednou ze stěžejních otázek pozůstalostního řízení je ocenění pozůstalostního majetku. 

Nová procesní úprava v tomto směru přenechává poměrně velkou volnost účastníkům řízení 

(dědicům), kteří mohou ocenění majetku učinit předmětem společného prohlášení (§ 181 odst. 

1 ZŘS). Jak se uvedená úprava ujala v praxi, a nevede ve skutečnosti ke zkreslování 

hodnoty pozůstalosti?  

V. Závěr 
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Na základě výše uvedeného dochází oponent k závěru, že: 

„Předkládaná rigorózní práce Mgr. Ondřeje Höniga 'Řízení o pozůstalosti se 

zaměřením na přechod dluhů zůstavitele - fyzické osoby' obsahuje originální zpracování 

ucelené části problematiky zvolené specializace, a to na úrovni, která odpovídá publikačnímu 

standardu této specializace, a proto ji lze doporučit k obhajobě.“ 

 

V Praze dne 3. ledna 2021 

 

JUDr. Bohumil Dvořák, Ph.D., LL.M. 

       odborný asistent 


