
Oponentský posudek na rigorózní práci

Dědická smlouva a odkaz – staronové instituty dědického práva

Autor: Mgr. Martina Borková

1. Autorkou zvolené téma je z důvodu teprve dvouleté účinnosti občanského z č. 
89/2012 vysoce aktuální. Soukromé právo jako celek, především pak oblast 
dědického práva byla zasažena mnohými změnami a novotami a to nejen 
terminologickými, ale též koncepčními. Mnohé mají původ v obecném zákoníku 
občanském, nicméně byly ovlivněny modernějšími kodifikacemi – např. 
německým občanským zákoníkem, švýcarským občanským zákoníkem, ale též 
vládním návrhem občanského zákoníku z roku 1937.

2. Autorka využila vedle standardních interpretačních metod – analýzy, 
deskripce a syntézy, metodu historickou a také komparaci. Vedle gramatického 
výkladu, autorka dospívala k závěrům pomocí výkladu systematického a 
teleologického. Srovnávala právní úpravu dědické smlouvy a odkazu s právní 
úpravou německou a švýcarskou. Historická metoda byla využita k demonstraci 
„staronovosti“ zvolených institutů ve čtvrté kapitole. Zpracování předložené 
práce bylo náročné na vstupní informace (domácí právní úprava, úprava v BGB, 
ZGB, ABGB, vládní návrh z roku 1937, římské právo, historický vývoj 
některých institutů dědického práva). Závěry uváděné v práci mají relativně
dostatečnou oporu ve využité literatuře, která je citována. 

3. Předložená rigorózní práce je rozčleněna způsobem odpovídajícím cíli 
zkoumání. Na samotný úvod navazuje rozbor dědické smlouvy (druhá kapitola
uzavřená komparací s BGB a ZGB) a dále odkazu (třetí kapitola také uzavřená 
komparací s BGB a ZGB). Výklad uzavírá historický exkurz věnovaný vývoji 
institutu odkazu a dědické smlouvy. Tato osobitá koncepce, která se rozchází 
s běžným vývojovým pojetím prací, má však své opodstatnění korelujícím se 
samotným názvem práce – staronové instituty. Náznaky geneze jednotlivých 
institutů ve druhé a třetí kapitole jsou uceleně shrnuty v kapitole čtvrté. 
Rigorózní práci uzavírá shrnutí a zhodnocení nové právní úpravy ve vztahu 
k institutům dědické smlouvy a odkazu.

4. Předložená rigorózní práce je charakterizována kvalitní systematikou a 
osobitou strukturou, která byla popsána výše. Oba staronové instituty jsou 
detailně a precizně rozebírány. Text občanského zákoníku je podrobován 
zkoumání metodami popsanými v bodu 2. posudku. Vedle rozboru a následné 
syntézy poznatků, je text práce průběžně provázen exemplárními příklady 
možného výkladu a navíc ukázkami praktického formulování těchto institutů.



5. Celkově je možné práci charakterizovat jako kvalitní zpracování zvolené 
problematiky. Lze souhlasit se závěry autorky, že tyto instituty doznaly patřičné 
legislativní renesance, kterou ovšem nelze zaměňovat za jejich znovuzavedení 
v intencích a systematice známé všeobecnému zákoníku občanskému. 
Renesance těchto institutů zcela nepřejímá znění ani systematiku ABGB, 
nicméně respektuje jistý koncepční a historický vývoj, který je ovlivněn též 
kodifikací německou, ale především kodifikací švýcarskou. Autorka vhodně a 
srozumitelně demonstruje rozdíly oproti úpravě obsažené v ABGB (pojetí 
dědické smlouvy, forma, strany, stejně tak rozebírá rozdíly v úpravě odkazu).
Autorka svůj výklad systematicky směřuje jak v otázce dědické smlouvy, tak i 
odkazu od obecných výkladů ke konkrétní problematice. Tento je vždy uzavřen 
komparací s německou a švýcarskou úpravou.
     V části věnované dědické smlouvě autorka správně analyzuje charakter 
tohoto dědického titulu jakožto konceptu, kdy jeho charakteristiky mají zásadní 
vliv na veškeré náležitosti tohoto právního jednání. V kontextu rozboru dědické 
smlouvy vhodně doplňuje problematiku dědické smlouvy mezi manželi. V části 
věnované odkazům autorka zdůraznila některé odlišnosti současné úpravy ve 
srovnání s ABGB. Výklad strukturuje podle jednotlivých předmětů odkazů. 
Preciza rozboru ukazuje, že se nejedná jen o popis úpravy, ale též o četné 
konotace, které z konkrétní charakteristiky odkazu plynou.
     V samotném závěru práce autorka analyzuje možné problémy při aplikaci 
nových institutů dědického práva.

    Hloubku rozboru lze charakterizovat jako dostatečnou. Text práce (101 stran)
je průběžně doprovázen poznámkovým aparátem čítajícím 134 poznámek pod 
čarou.

6. Předložená práce má vysokou grafickou úroveň (rozvržení textu na 
jednotlivých stránkách, bodová strukturace obecných charakteristik, podtržení 
podstatných modalit v textu), které přispívají k její přehlednosti. Kladně je nutno 
hodnotit též stylistickou úroveň a celkové formální zpracování.
     Autorka prokázala schopnost pracovat samostatným a tvůrčím způsobem a 
projevila hlubší znalosti zvolené problematiky. Cíl vymezený v úvodu práce byl 
splněn.

7. K předložené rigorózní práci lze však mít připomínky týkající se 
poznámkového aparátu, ale též připomínky věcné.
    Zaprvé v partiích věnovaných komparaci autorka zřejmě využila pouze znění 
(překlad) BGB, ZGB. Tento fakt lze z hlediska autentičnosti hodnotit kladně, 
s ohledem na teoretický význam práce je však potřeba citovat příslušnou 
literaturu.
     Autorka měla pro zpracování rigorózní práce využít soudobé komentářové 
literatury (Dvořák, J., Švestka, J., Fiala J., Wolters Kluwer). Negativem je 



absence práce s judikaturou k všeobecnému zákoníku (Vážný, Gl. U.). Obecně 
mělo být využito více zdrojů.
    Po věcné stránce je nutné vytknout některé nepřesnosti v textu práce:
Na str. 12 druhý odstavec shora – presumptivní dědic u dědické smlouvy, bylo 
by vhodné citovat přesné znění § 1485 odst. 1…… „Smluvní dědic však jen, 
pokud to není dědickou smlouvou vyloučeno“, interpunkce na str. 15 druhý odst. 
shora, interpunkce pozn. pod čarou č. 16, str. 44 nejde o fyzické zrušení závěti, 
ale o její odvolání mlčky, občanský zákoník č. 40/1964 nabyl účinnosti 1. 4. 
1964. V části věnované římskému právu mohla autorka pro historickou úplnost 
zmínit zákony Furiův a Vokoniův ze 2. století před Kr.

Předložená rigorózní práce splňuje formální a obsahové požadavky kladené na 
tento druh prací a proto ji i přes shora vytčené nedostatky doporučuji k ústní 
obhajobě, v rámci které se autorka zaměří na problematiku dalších staronových 
institutů a sice výhrady soupisu a odloučení pozůstalosti.

V Praze 22. 12. 2015
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