
Posouzení rigorózní práce Mgr. Ivy Kounovské 

Povinný díl v občanském zákoníku 

 

Autorka předložila rozsáhlou rigorózní práci (119) věnovanou problematice povinného dílu; 

svou práci zaměřila na výzkum otázek, jejichž řešení se podobné kvalifikační práce spíše vyhýbají, či 

pro její složitost ji zmiňují jen okrajově. Autorka se však odvážně ponořila do zkoumání detailů 

povinného dílu a zkoumá ho z řady aspektů, mj. z pohledu započtení, vydědění, tak i dědické 

nezpůsobilosti. 

Již na tomto místě lze konstatovat, že jde o hodnotnou práci, která přináší na zkoumanou 

problematiku nové pohledy. Autorka seznamuje čtenáře se současným stavem vědeckého poznání, 

jak ho prezentuje odborná literatura. Rigorózantka má velmi dobrý přehled nejen o učebnicové či 

komentářové literatuře, nýbrž i časopiseckých článcích (srov. přiložený seznam literatury). Ve  

vhodných souvislostech  seznamuje čtenáře i s výkladem podávaným soudy. Na řadě míst, zejména 

tam, kde platná právní úprava vyvolává určité těžkosti a důvodová zpráva k tomu mlčí, autorka nabízí 

čtenáři svůj vysvětlující výklad. I když s některým vysvětlením se čtenář nemusí spokojit, jde v každém 

případě o chvályhodnou snahu. K problematice vydědění potomka s účinky pro jeho děti (s.70) se 

nabízí závěr, že jde o příliš přísnou úpravu, když za skutky rodičů jsou trestány děti. Argumentace 

autorky („vyloučení vlivu vyděděného na majetek zůstavitele) je přijatelná jen částečně.  

 

Jde-li o povinný díl, který je spjat s kategorií nepominutelných dědiců, přichází autorka 

s poměrně radikálním názorem, že zletilí potomci by neměli povinně získávat po zůstaviteli nic, na 

rozdíl od potomků  nezletilých.  

Tím zprostředkovaně vyjadřuje i obecnější trend, který v posledních letech v Evropě zaznívá a 

podle kterého se právo na povinný díl (v německé oblasti) či v systému „réserve“ (v oblasti 

frankofonní) ponižuje. Autorka to následně dokládá reformou dědického práva v Rakousku, kterou 

podrobně a velmi zdařile popisuje; k tomu lze aktuálně přidat ještě reformu dědického práva v Belgii 

z roku 2017. Zmenšování objemu povinného dílu lze přičíst i skutečnosti, že s prodlužováním lidského 

věku dochází k dědění dětí po rodičích až v relativně vysokém (spíše důchodovém) věku a odpadá tak 

dříve převládající potřeba zajistit děti při jejich vstupu do osobního či pracovního života. 

Demografické souvislosti však vyvolávají potřebu opačnou, kterou je nutnost zajistit alespoň 

alimentační povinnost dětí vůči rodičům. Proto rodiče jsou v evropských úpravách často zařazování 

do kategorie nepominutelných dědiců.  



 Zákonodárci přistupují k reformě dědického práva uvážlivě, a to i s přihlédnutím, že v této 

citlivé oblasti soukromého práva není velký prostor pro zásadní převratné změny; legislativní 

vylepšení zákona se dějí postupně. Z tohoto pohledu je např. sympatická právní úprava rakouská, 

která připouští, aby povinný díl měl i jinou podobu než výplatu v hotovosti (i když shora zmíněná 

reforma belgická zdá se jít opačným směrem).  

Další neméně zajímavou otázkou, které se autorka věnuje, je ochrana oprávněného dědice (s. 

61n.); ta však ve srovnání s následně podanou úpravou rakouskou vyznívá poněkud skromně. 

Ochrana oprávněného dědice je podle části soudní praxe nepříliš dostatečná ve srovnání s § 485 

občanského zákoníku č. 40/1964 Sb., a to s ohledem na chybějící procesní ustanovení. K této otázce 

by se autorka mohla vyjádřit při obhajobě.  

 Práce je zpracována velmi pečlivě a s odpovídající jazykovou kulturou. Jen upozorňuji, že na s. 

55, kde autorka pracuje s textem ustanovení § 593, se nejedná o citaci zákona o zvláštních řízeních 

soudních, nýbrž o ustanovení občanského zákoníku. Jistým nedostatkem je chybějící výklad o zřízení 

svěřenského fondu ve vztahu k povinnému dílu. Autorka na spornost výkladu sice upozorňuje, ale 

neřeší ho ( s.119). I této otázce by se mohla při obhajobě věnovat.  

Uzavírám, že práce Mgr. Kounovské představuje vyzrálé dílo, které naplňuje požadavky 

kladené na práce rigorózní.  Jde o přehlednou a systematickou práci, která respektuje zásady vědecké 

práce. Proto ji doporučuji k obhajobě.  

 

V Praze dne 24.3.2018                                                                         Prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc. 


