
 

POVINNÝ DÍL V OBČANSKÉM ZÁKONÍKU 

ABSTRAKT 

Tato rigorózní práce se zabývá povinným dílem jako právním 

institutem dědického práva, jenž spadá do tematického okruhu občanského 

práva. 

Právo na povinný díl má pouze nepominutelný dědic, kterým je 

potomek zůstavitele, a nedědí-li, jsou jimi jeho potomci. Povinným dílem se 

pak rozumí určitý podíl na pozůstalosti, kterým musí být nepominutelnému 

dědici zanechán ničím nezatížen. 

Kromě povinného dílu se práce zabývá i postavením 

nepominutelného dědice, protože právě jeho se právní úprava povinného dílu 

dotýká především. Jde o osobu, která nemá být při dědění opomenuta. 

Zůstavitel by mu měl zanechat mu alespoň jeho zákonem stanovený díl, tzv. 

povinný díl. 

Ve své práci se ale zabývám i teoretickou charakteristikou 

základních pojmů jako dědické právo, pozůstalost, dědictví a dědické tituly 

(dědická smlouva, závěť, zákonná posloupnost). 

Započtení na povinný díl a započtení na dědický podíl jsou tématem 

jedné z kapitol této rigorózní práce jako dva postupy s obdobným 

charakterem, nicméně v důsledku velmi odlišné. Smyslem těchto institutů je 

spravedlivé rozdělení majetku mezi všechny dědice. 

Ohledně nepominutelných dědiců vymezuji jejich okruh, podobu 

povinného dílu a výpočet dědických podílů ostatních dědiců. Práce se 

zaobírá i právní ochranou nepominutelného dědice, se kterou je úzce spjata 

dědická nezpůsobilost.  

Dalším pozoruhodným tématem práce je vydědění jako vyloučení 

dědice z práva na povinný díl buď zcela anebo alespoň z části. Právní úprava 

tak umožňuje zůstaviteli vztáhnout vydědění také na potomky vyděděného 

dědice, avšak rozlišuje přitom, zda vyděděný zůstavitele přežil či nikoli. 

Komparace české a rakouské právní úpravy povinného dílu je 

zajímavá právě z hlediska podobnosti těchto dvou právních úprav. Čeští 



 

autoři se v rakouském obecném občanském zákoníku dosti značně 

inspirovali, což potom vyhodnocuji v poslední kapitole této práce. 

Účelem teoretické části práce je vylíčit, rozebrat, rekapitulovat, 

opatřit komentářem a vyobrazit právní úpravu příslušné části práva 

pozůstalostního se zvláštním zaměřením na povinný díl podle platného 

práva. 

Smyslem komparace české a rakouské právní úpravy je prozkoumat, 

v čem se tyto dvě kryjí či různí a do jaké míry se česká právní úprava 

přidržela právní úpravy svého vzoru. 
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