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Otázky související s přechodem práv a povinností v důsledku smrti jsou vděčným 

tématem kvalifikačních prací. Právní úprava dědického práva, která vnáší potřebnou právní 

jistotu do uspořádání právních poměrů po zemřelém, pak poskytuje obraz i o míře svobody 

jedince projevující se v šíři přiznané autonomie vůle. 

Autorka zvolila za předmět rigorózní práce otázky nabývání dědictví ve vztahu 

k dědickým titulům, tj. téma, které je ve světle nového občanského zákoníku velmi aktuální. 

Okamžik nabytí dědictví je zásadní, jak z pohledu rozsahu nabývaného majetku, tak i 

z pohledu samotného dědice. Jsou známy dvě legislativní konstrukce nabytí dědictví:podle 

první, obsažené ve všeobecném občanském zákoníku se dědictví nabývalo až jeho soudním 

odevzdáním, dědic se o dědictví musel přihlásit dědickou přihláškou (srov. zasvěcený výklad 

autorky na s. 14n.). S odlišnou legislativní konstrukcí se lze setkat v občanském zákoníku 

z roku 1950, podle kterého se dědictví nově nabývá smrtí zůstavitele. Stejně normuje i účinný 

občanský zákoník (srov. § 460 OZ). 

Nový občanský zákoník výslovné ustanovení o tom, že dědictví se nabývá smrtí již 

neobsahuje, je proto pochopitelné, že se objevují názory, že i v tomto důležitém bodě dochází 

podle nového občanského zákoníku ke změně. Tyto názory jsou mj. zdůvodňovány novou 

legislativní úpravou, která skrze možnou existencí příkazů, podmínek, či doložení času, 

připouští, aby doba nabytí dědictví posunuta. Zaznamenat lze i názory (byť nesmělé), že 

v době od smrti zůstavitele osoby do nabytí dědictví má pozůstalost znaky ležící pozůstalosti. 

Jiné názory však dovozují, že vzdor absenci věty o tom, že dědictví se nabývá smrtí, je tento 

princip zachován i v novém občanském zákoníku (srov. např. Š. Klein, Ad Notam 2013). 

Zajímal by mě proto názor autorky, jaké právní důsledky připisuje nové právní úpravě, která 

dobu nabytí dědictví neřeší.  

 Jednotlivé dědické tituly autorka pečlivě rozebírá, znovu zavedení dědické smlouvy do 

právního řádu hodnotí pozitivně jako posílení autonomie smluvních stran, která obohacuje 

nabídku variant pořízení pro případ smrti. V rámci ústní obhajoby by se autorka mohla 

vyjádřit k otázce, v čem spatřuje přínos dědické smlouvy jako dědického titulu oproti závěti a 

též by mohla provést srovnání dědické smlouvy se společnou závětí. K úvaze autorky 

předkládám otázku, z jakých důvodů zřejmě nový občanský zákoník společnou závěť 

nezavedl ? 



Při dědění ze zákona autorka správně poukazuje, že právní úprava dědického práva 

nesmí dát prostor pro tzv. smějící se dědice (s.91). Nelze však za tyto smějící se dědice 

považovat nově zavedenou šestou třídu dědiců ?  

V souvislosti s výkladem o vydědění autorka upozorňuje na názor M.Šešiny, že 

vyděděný ztrácí (podle nové právní úpravy) své právo na povinný díl, zůstává mu však 

zachováno jeho dědické právo na zbývající část pozůstalosti. Lze tento závěr dr. Šešiny použít 

i pro účinnou právní úpravu? 

Autorka si je vědoma mnohostranné problematiky dědictví s mezinárodním prvkem, je 

proto velmi záslužné, že svou práci obohatila o kapitolu třetí, ve které zasvěceně informuje 

čtenáře o aktuálním právní stavu. Nejprve rozebírá příslušná ustanovení zákona o 

mezinárodním právu soukromém a procesním, následně pak čtenáře seznamuje 

s komunitárními aspekty nabývání dědictví, zejména s nařízením Evropského parlamentu a 

Rady č. 650/2012 ze dne 4.7.2012. Hraničním určovatelem pro určení rozhodného práva bude 

obvyklý pobyt zůstavitele, který nahrazuje určovatel státní příslušnosti. I když autorka 

naznačuje (s.106) jaké skutečnosti bude v souvislosti s obvyklým pobytem zapotřebí zkoumat, 

mohla přece jen být –vzhledem k významu obvyklého pobytu- ve svých úvahách podrobnější.  

V závěru práce autorka analyzuje německou právní úpravu nabývání dědictví též 

z toho důvodu, že německá právní úprava posloužila jako významný inspirační zdroj (s.109), 

pro nový občanský zákoník („jeho vliv byl ovšem zásadní“). S tím ovšem není v souladu její 

tvrzení na str. 120, kde uvádí, že „dědické právo přebírá a v mnohém navazuje na úpravu a 

instituty dědění Obecného zákoníku občanského. 

Mohla by proto autorka specifikovat, jaká právní úprava byla převzata z německého 

občanského zákoníku, resp. co v nové právní úpravě dědického práva není převzato 

z Obecného občanského zákoníku, nýbrž byla dána přednost právní úpravě německé ? 

Uzavírám, že posuzovaná rigorózní práce Mgr. Janouškové představuje velmi kvalitní 

zpracování zvolené problematiky. Práce téma vyčerpává, vyváženě a s velkou znalostí věci 

podává nejen výklad platné právní úpravy, nýbrž na řadě míst autorka zaujímá vlastní 

stanoviska a závěr.  

Proto ji doporučuji k obhajobě, v jejímž rámci se autorka může vyjádřit k shora 

položeným otázkám. 

 

 

 
V Praze dne 13.7.2013                                                  Prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc.    .         


