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I. Aktuálnost tématu a náročnost tématu 

Téma předkládané diplomové práce Mezinárodní dědické právo s důrazem na evropskou úpravu 

hodnotím jako velmi aktuální, zajímavé a přínosné. Aktuálnost tématu je dána zejména relativně 

novou unijní úpravou mezinárodního dědického práva, která je účinná od 17. srpna 2015. Téma, které 

si autorka zvolila, je mimořádné náročné hned z několika důvodů. Autorka analyzuje právní úpravu, 

kterou sama Evropská komise označila za jeden z nejambicióznějších projektů v oblasti unifikace 

mezinárodního práva soukromého, se kterou jsou na území České republiky dosud pouze minimální 

praktické zkušenosti a ke které prakticky neexistuje česky psaná odborná literatura. Výše uvedené a 

odvahu autorky vypořádat se s tímto obtížným tématem v hodnocení práce zohledňuji. Diplomantka si 

zvolila téma, které je velmi obtížné.  

 

II. Kritéria hodnocení práce 

Cílem diplomové práce je popis a analýza úpravy v nařízení o dědictví a souvisejících změn české 

právní úpravy, včetně úpravy evropského dědického osvědčení, které nařízení o dědictví zavádí. 

Diplomová práce, která má celkem 70 stran textu, je rozdělena do 11 kapitol včetně úvodu a závěru. 

Stěžejní jsou kapitoly 4 – 10, které jsou věnovány nařízení o dědictví. Autorka vychází především 

z metody deskriptivní. V rámci práce však pozitivně hodnotím autorčin praktický pohled, ze kterého 

jsou patrny její zkušenosti z notářské praxe. Práce je členěna systematicky, jednotlivé kapitoly na sebe 

poměrně logicky navazují, občasně autorka nedostatečně rozlišuje mezi pravidly pro určení 

rozhodného práva a mezinárodní příslušnosti soudů. Velmi oceňuji práci se zahraniční literaturou, ze 

které diplomantka pro nedostatek českých pramenů primárně čerpala. Poznámkový aparát považuji za 

dostatečný.  

Práci lze však vytknout nepřesné a leckdy zavádějící právní formulace, je patrno, že vyjadřování 

v právním jazyce činí autorce určité problémy. Toto bohužel úroveň práce zbytečně poměrně 

zásadním způsobem snižuje. Např. hned na str. 1 autorka uvádí, že „se právo musí postarat o jejich 

(míněno občanů) pozůstalost“, na str. 14 „tato úmluva doporučuje časové období pěti let obvyklého 

pobytu ….“; na str. 36 „Zvolit lze pouze právo, které je použitelné.“; na str. 41 autorka uvádí, že 

„osoby, které zemřely před 17. 8. 2015, tuto možnost nemají.“; na str. 41 autorka uvádí, že „evropské 

dědické osvědčení působí ve všech státech, které k němu přistoupily.“; na str. 54 autorka uvádí, že 

„Oproti ZMPSP z roku 1993 došlo k převratu.“; na str. 57 autorka uvádí: „Další otázkou EDO je 

skutečná a fyzická aplikace tohoto NOD.“ Obdobně nešťastných formulací obsahuje předkládaná 

práce bohužel celou řadu.  

Jedná se ale o velmi náročnou problematiku, a proto i přes řadu výhrad, které k práci mám, je možné 

konstatovat, že diplomantka prokázala schopnost určité orientace ve zvolené problematice a v zásadě 

naplnila vytyčený cíl své diplomové práce.  

 



2 

 

III. Případná další vyjádření k práci 

Na str. 1 mám výhrady k formulaci, že do jednotných pravidel se promítá zájem skloubit cizí procesní 

předpisy s jiným cizím hmotným právem. Velmi zavádějící. Obdobně nelogická je úvaha na str. 4, kde 

autorka uvádí, že dojde-li notář jako soudní komisař k závěru, že by mělo být aplikováno jiné než 

tuzemské právo, pak nastává situace, kdy se určuje rozhodné právo. Opět na str. 4 autorka nepřesně 

uvádí, že štěpený statut znamená, že jeden hraniční určovatel se aplikuje pro právní poměry týkající se 

nemovitých věcí a druhý pro věci movité, jde ale přeci o poměry dědické.  

Na str. 5 autorka hovoří o modifikaci dědického práva v České republice a v nařízení o dědictví, opět 

se jedná o nejasné, zavádějící konstatování. Co diplomantka modifikací míní? 

Na str. 6 autorka uvádí, že by měl notář, jako soudní komisař stanovit, že obecným hraničním 

určovatelem pro účely příslušnosti i rozhodného práva je obvyklý pobyt zůstavitele v době smrti. 

Opravdu hraniční určovatel v kolizní normě stanoví notář? 

Na str. 8 autorka uvádí, že pro volbu dědického práva bylo na základě ustanovení § 17 a § 18 ZMPSP 

rozhodující státní občanství. Opravdu ZMPSP umožňoval volbu rozhodného práva? 

Na str. 9 diplomantka hovoří o nařízení Brusel I, toto nařízení však bylo zrušeno a nahrazeno 

nařízením Brusel I bis. 

Na str. 9 v rámci judikatury SDEU k pojmu obvyklého pobytu by bylo vhodné zmínit rovněž judikáty, 

které se týkají aplikace tohoto pojmu v oblasti mezinárodního práva soukromého. 

Na str. 12 autorka uvádí, že se použití obvyklého pobytu v § 74 ZMPS vychází z § 29 ZMPS. S tímto 

konstatováním nelze souhlasit.  

Na str. 16 diplomantka směšuje otázky rozhodného práva a mezinárodní příslušnosti soudů. Obdobně 

na str. 17 směšuje volbu práva a volbu soudu. Jedná se o podstatně rozdílné instituty.  

Na str. 17 autorka uvádí, že souběh fóra a rozhodného práva je zakotven v čl. 21 nařízení o dědictví. 

S tímto konstatováním nelze bez dalšího souhlasit.  

Na str. 19 diplomantka opět nepřesně uvádí, že pro nařízení o dědictví je charakteristické, že platí 

vedle používaného práva daného státu. Jaký je vztah nařízení o dědictví a vnitrostátní právní úpravy?  

Ztotožnit se rozhodně nelze ani s tvrzení autorky, že nařízení o dědictví obsahuje jen hmotná 

ustanovení (str. 23). Autorka zjevně ne zcela chápe princip souladu fóra a rozhodného práva, nad tím 

by se měla zamyslet a případně se k tomuto vyjádřit při obhajobě.  

Na str. 32 autorka v souvislosti s volbou rozhodného práva uvádí, že odkáže-li zůstavitel na použití 

práva třetího státu, pak se tím rozumí jak použití hmotněprávních ustanovení tohoto státu, tak i použití 

předpisů mezinárodního práva soukromého. V souladu s ustanovením čl. 34 odst. 2 nařízení o dědictví 

je však zpětný a další odkaz v případě volby práva výslovně vyloučen.  

Na str. 35 je uveden čl. 21 odst. 1 v souvislosti s volbou rozhodného práva, jedná se zřejmě o chybné 

ustanovení, volba rozhodného práva je upravena v čl. 22 nařízení o dědictví. 

Na téže straně uvádí diplomantka v souvislosti s formou volby rozhodného práva, které je třeba učinit 

ve formě pořízení pro případ smrti úpravu a uvádí výčet druhů pořízení pro případ smrti v českém OZ. 

Nařízení o dědictví však pořízení pro případ smrti pro účely nařízení definuje v čl. 3. 

Na str. 36 uvádí autorka ve vztahu k výslovné volbě, že je nepřípustná výslovná volba práva v případě, 

že bude zvoleno partikulární právo jedné země, aniž by toto své konstatování opřela o určité 

ustanovení či je dále vysvětlila.  
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Na str. 27 autorka uvádí, že čl. 22 odst. 2 upravuje výslovnou volbu, toto ustanovení však upravuje 

rovněž volbu konkludentní.  

Na str. 38 autorka opět poněkud neobratně uvádí ve vztahu k volbě rozhodného práva  

před 17. 8. 2015, že předpoklady vyplývají z přechodného ustanovení čl. 83 odst. 2 nařízení o dědictví, 

ve kterém jsou poznamenána kolizní kritéria pro určení rozhodného práva. Toto ustanovení však 

pouze zakotvuje podmínky, za kterých je provedená volba rozhodného práva platná v režimu nařízení. 

Na str. 52 autorka uvádí, že v roce 2012 byl novelizován ZMPS. V roce 2012 byl v rámci rekodifikace 

přijat nový ZMPS, což by autorka měla opravdu znát! Nelze ani souhlasit s tvrzením diplomantky, že 

zákon již počítá i s evropskou úpravou, neboť v úvodu zákona v § 2 je stanovena aplikační přednost 

nařízení o dědictví.  

IV. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

Autorka v práci opakovaně hovoří o souladu fóra a práva (forum et ius), domnívám se však, že tento 

princip ne zcela chápe. Např. na str. 61 uvádí: „Velkým pozitivem NOD je snaha o sjednocení 

rozhodného práva a fóra. Tím nebudou aplikovány cizí normy v rámci procesních norem státu, který 

danou věc bude projednávat.“ V rámci obhajoby by bylo vhodné, aby tento princip nařízení o dědictví 

srozumitelně a jasně vysvětlila. 

Autorka se v práci nezmiňuje o judikatuře SDEU. V souvislosti s nařízení o dědictví byly již SDEU 

položeny předběžné otázky, ačkoliv ještě (alespoň v době vypracování tohoto posudku) rozhodnuto 

nebylo. Autorka by se mohla stručně vyjádřit k problémům, kterých se položené předběžné otázky 

týkají.  

V. Doporučení práce k obhajobě 

Autorka v práci prokázala schopnost samostatné práce a určitou orientaci ve zvolené problematice. 

Vzhledem k velmi obtížnému tématu a absenci české odborné literatury pokládám práci přes její 

nedostatky za způsobilou pro obhajobu. 

VI. Navržený klasifikační stupeň 

Vzhledem k výše uvedenému navrhuji předběžně klasifikační stupeň velmi dobře, konečný výsledek 

bude záviset na ústní obhajobě.   

 

 

V Praze dne 4. 7. 2017 

 

 

JUDr. Mgr. Magdalena Pfeiffer, Ph.D. 

 

 


