
Posudek na diplomovou práci Bc.Kateřiny Ševců 
Notářský zápis jako obligatorní forma právního jednání pro případ smrti 

 
 

Autorka zvolila za téma diplomové práce notářský zápis z pohledu dědického práva 

hmotného. Úvodem vhodně prezentuje význam a výhody notářského zápisu jako veřejné 

listiny a propojuje výklad s důkazní silou notářského zápisu.  

Následně seznamuje čtenáře s místem notářského zápisu sepisující dědickou smlouvu, 

zřeknutí se dědického práva závěti, povoláním správce pozůstalosti. Výklad vhodně uzavírá 

podrobnějším pojednáním o evidenci právních jednání pro případ smrti.  

Práce je naspána s dobrou znalostí věci, je přehledná, pracující s dostupnými (zatím  

nemnohými) literárními prameny.  

S ohledem na novost úpravy výklad k řadě nových institutů není zatím jednotný. 

Z tohoto pohledu srov.např. posouzení otázky, kterou diplomantka řeší  podrobně na s.34n 

zda se lze zříci dědického práva pouze k určité věci. Autorka prezentuje názory dovozující, že 

takové zřeknutí patrně možné není, sama se kloní k názoru, že se lze říci dědického práva i jen 

k jednotlivé věc. Nelze na podporu tohoto názoru použít i argument, podle kterého je-li 

možné zříci se celku (či poměrné části) tím spíše se lze zříci jen jednotlivosti ? 

V rámci výkladu o dědické smlouvě se mohla autorka více vyjádřit k otázce její možné   

úplatnosti. Povolá-li zůstavitel smluvního dědice, který mu za toto povolání vyplatí určitou 

peněžní částku, jsou k dispozici právní prostředky, které smluvnímu dědici zajistí, že 

zůstavitel svůj majetek, který má v okamžiku uzavření dědické smlouvy, úplatně nepřevede 

na osobu třetí ? Lze v kombinaci s dědickou smlouvou uvažovat i o smluvním zákazu zcizení 

?  Autorka se podrobně věnuje i otázkám zrušení závěti pořízením závěti nové, či odvoláním 

závětí.  V té souvislosti by mě zajímalo, jak pohlíží na nově formulované ustanovení, které 

umožňuje odvolat závěť sepsanou formou notářského zápisu jejím vydáním pořizovateli. 

K této úpravě nechť se vyjádří při rozpravě.  

 

Uzavírám, že posuzovaná  práce splňuje po obsahové i formální stránce požadavky 

kladené na diplomové práce, a proto ji doporučuji k obhajobě. 

 

Předběžná klasifikace : výborně 

 

 V Praze dne 8.5.2015                                                       Prof.JUDr. Jan Dvořák, CSc. 

 


