
Posudek konzultantky

na rigorózní práci Mgr. Moniky Čírtkové na téma:

Civilní spory o neplatnost závěti a listiny o vydědění

Autorka předkládá k posouzení rigorózní práci o rozsahu 135 stran vlastního textu.  Rigorózní 

práce  nevykazuje žádné nedostatky formálního rázu a obsahuje obligatorní přílohy. 

Autorka zvolila za svůj rigorózní úkol téma  aktuální a nesnadné. Civilní spory z neplatnosti 

závěti a vydědění patří ke skutkově k nejnáročnější soudní agendě. Mimo to mají 

bezprostřední vliv na průběh dědického (nesporného) řízení a přirozeně i na jeho délku.

Systematiku práce hodnotím jako vhodnou a věcně správnou s dílčími výhradami uvedenými 

níže. Text práce je členěn přehledně a  jednotlivé partie mají vyrovnanou úroveň.

V úvodu autorka vysvětluje  důvody volby tématu i svůj přístup k němu. Druhá část 

hodnocené práce se věnuje  institutům dědického práva, zaváděným od 1.1.2014. Ačkoli 

nejde o vyčerpávající výklad dědického práva po 1.1.2014,  jde o výklad fundovaný. Autorka 

zde prokazuje dobrou znalost historických kořenů popisovaných institutů (postrádám však 

uvedení pramenů, ze kterých autorka své poznatky čerpala).   Výklady o nové úpravě 

dědického řízení, resp. řízení o pozůstalosti v práci komplexně obsaženy nejsou. To však 

nelze autorce přičítat k tíži, neboť tato právní úprava byla vyhlášena až po uzavření práce 

autorkou. Autorka však  zapracovala výklady na základě  návrhů legislativních změn, které 

byly v době uzavírání textu práce známy.

Následující partie hodnocené práce je věnována dědickému řízení. Autorka jej v této partii 

popisuje v logickém procesním sledu. Oceňuji, že zařadila i výklady věnované  dědickému 

řízení s cizím prvkem, které je stále častější agendou soudních komisařů, resp. soudů. Zde 

sice autorka  vyšla z kazuistiky, nicméně následně činí obecné závěry pro tento typ případů.

Další tři partie hodnocené rigorózní práce se již věnují vlastnímu tématu rigorózní práce, tj. 

sporům o neplatnost závěti a (listiny o) vydědění, a to v tomto pořadí.   Výklady o sporech  o 

závěť autorka  uvádí připomenutím  formálních i obsahových náležitostí, které vyžaduje 

platná právní úprava pro platnost závěti. (Na str. 72 autorka ne zcela zdařile vyjádřila  význam 

formulace  závěti ve vztahu k výkladu této formulace.) Výklady ohledně podmínek platnosti 

závěti však považuji za zasvěcené, opřené o dobrou znalost judikatorních závěrů. Použitá 

kazuistika slouží autorce k ilustraci a k zaujetí obecnějších závěrů. Jednotlivé typy sporů o 

závěť popisuje a analyzuje autorka  v páté části své práce (po úvodní poznámce o řešení sporů 

v dědickém řízení, včetně  poznámek o budoucí úpravě řízení o pozůstalosti).   I zde autorka 

prokazuje velmi dobrou orientaci ve zkoumané problematice (viz například  zpracování 



otázky postavení státu  ve smyslu ustanovení § 175k odst. 2 OSŘ na str. 88, kde autorka 

správně zdůrazňuje pojmový rozdíl mezi účastníkem dědického řízení a dědicem). 

Vydědění, resp. spory z vydědění, jsou předmětem autorčiny pozornosti v následující partii 

hodnocené práce. I zde autorka nejprve připomíná podmínky vydědění de lege lata.  Na str. 

126 autorka uvádí možné případy  neplatnosti vydědění.  Oceňuji výklad ohledně  

problematiky částečného vydědění, resp. rozsahu vydědění event. vydědění  nezletilého 

potomka. Stejně  tak je zasvěcený  výklad k otázce důvodu  vydědění, kterým by byl návrh na  

zbavení způsobilosti rodiče k právním úkonům, založený na  nepravdivých a smyšlených 

důvodech.

V rámci ústní obhajoby by se měla autorka podrobněji vyjádřit k problematice koho má notář

jako soudní komisař odkázat  k uplatnění práva žalobou a k otázce tzv. negativní závěti.

Hodnocenou rigorózní práci uzavírá stručná autorčina poznámka.

Celkově hodnotím  předloženou rigorózní práci Mgr. Čírtkové na shora uvedené téma jako 

práci, která svým obsahem, rozsahem i způsobem zpracování splňuje požadavky kladené na 

tento druh prací a je proto způsobilá být předmětem ústní obhajoby. 
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