
Posudek na diplomovou práci Anety Štěpánové 

Projevy autonomie vůle zůstavitele v dědickém právu-srovnávací studie 

 

Autorka zvolila za předmět diplomové práce projevy autonomie vůle v dědickém právu. Téma 

aktuální, živé, protože autonomie vůle je stěžejní zásadou v soukromém právu, která se 

konkretizuje do svobody smluvní, vlastnické a testovací. S ohledem na správně autorkou 

zmiňovanou diskontinuitu právní úpravy dědického práva s právní úpravou předchozí, je 

výzkum zkoumané problematiky zcela namístě. Téma diplomové práce bylo proto vybráno 

vhodně.  

Práce je přehledně rozčleněna. Po obecném pojednání o dědickém právu následuje postupný 

výklad o autonomii vůle a jejich projevech v ABGB, v občanském zákoníku 1950, 

v občanském zákoníku 1964 a v občanském zákoníku 2012. Práce je pak ukončena závěrem 

na s. 144. 

Popsané členění autorce umožnilo seznámit čtenáře s větším či menším prostorem, které pro 

autonomii vůle jednotlivé civilní kodexy subjektům soukromého práva přiznávaly. Zejména 

občanské zákoníky přijaté v Československu po roce 1948 prostor pro autonomii vůle výrazně 

oklešťovaly (přesto autorka nalézá slova uznání pro úpravu dědického práva obsaženou 

v občanském zákoníku 1950 ve srovnání s občanským zákoníkem z roku 1964). Při 

hodnocení míry autonomie poskytnuté zůstaviteli zákonodárcem dospívá autorka k několika 

kritickým závěrům. Předně je to vztah mezi vůlí zůstavitele a její závazností pro dědice. 

Autorku upozorňuji, že již v průběhu legislativních prací na novém občanském zákoníku tento 

zájmový konflikt byl ostře  artikulován mezi zpracovateli návrhu a notářskou obcí. Notáři 

zejména poukazovali na skutečnost, že právní poměry po smrti zůstavitele mohou doznat 

změny a způsob, kterým zůstavitel rozhodl o svém majetku, se vůbec nemusí krýt se zájmy 

pozůstalých. Platná právní úprava představuje jistý kompromis mezi oběma vyhraněnými 

postoji. 

Na s. 145 autorka označuje svěřenské nástupnictví -nově v občanském zákoníku upraveném- 

za institut značně přežitý a nadbytečný. K tomu poznamenávám, že svěřenské nástupnictví 

(byť v různě modifikované podobě) znají všechny standardní právní řády, snad s výjimkou 

ruského občanského zákoníku, který pracuje jen s obecným náhradnictvím. Výhody tohoto 

institutu musí společenská i právní praxe zřejmě teprve vyhledat. Poukazuje-li autorka na řadu 

jiných možností, kterými zůstavitel může se svým majetkem naložit, tak nechť uváží odpověď 

na otázku: kterým jiným institutem může zůstavitel povolat za dědice osobu, který není 

narozena a není ani počata.  

Výhradu diplomantka formuluje i k úpravě darování pro případ smrti a k dědické smlouvě. 

Právní úpravu dědické smlouvy považuje za kusovitou a celkově nejasně formulovanou.  

Některé kritické hlasy se k dědické smlouvě již vyjádřily: kriticky je hodnoceno zakotvení 

falcidiánské quarty, jakož i formulace § 1588 občanského zákoníku. Lze nakládání majetkem 

podle § 1588 odst. 1 omezit sjednáním zákazu zcizení či zatížení mezi zůstavitelem a 

smluvním dědicem? Přesto se domnívám, že dědická smlouva své místo v dědickém právu 

má.  



Závěrem lze autorku upozornit, že ve vztahu k nepominutelným dědicům zůstavitele dědické 

právo již dávno neplní svou kdysi významnou úlohu spočívající v předání majetku, a 

poskytnutí možnosti pokračovat v činnosti zůstavitele či k založení vlastního rodinného a 

profesního života. Sociologické výzkumy potvrzují, že vzhledem k prodlužování lidského 

věku se potomci zůstavitele stávají dědici až ve svém zralém věku a jejich potřeby jsou 

uspokojovány většinou z jiných zdrojů. 

Uzavírám, že autorka předloženou prací naplnila požadované cíle kladené na práce 

diplomové, a proto ji doporučuji k obhajobě. Dokázala s dobrou znalostí věci zpracovat 

významný úsek dědického práva a kriticky jej zhodnotit. 

 

Předběžné hodnocení: výborně 

 

 

V Praze dne 7.9.2017                                                  Prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc.  


