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1. Autorkou zvolené téma je vysoce aktuální a praktické. Právní úprava dědického 

práva doznala oproti předchozí právní úpravě značných kvantitativních, ale 

především kvalitativních změn. Povinný díl a ochrana nepominutelného dědice 

jsou upraveny v kvantitativně a kvalitativně jiné dimenzi než tomu bylo doposud. 

Povinný díl je sice teoreticky traktován na úrovni komentářů a odborných 

časopiseckých článků, předložená práce však zvolila pro toto jinak klasické téma 

kromě deskripce a analýzy další cíl. Autorka se zaměřila na komparativní pojetí 

s recentní rakouskou úpravou účinnou od 1. 1. 2017. Tato skutečnost činí práci 

vedle její komplexnosti velmi cennou.   

 

2.   Předložená rigorózní práce si vyžádala značné úsilí a to jak po stránce analýzy 

vstupních informací (právní úprava postavení nepominutelného dědice v právním 

vývoji na území ČR, obecná východiska dědického práva, zejména však málo 

teoreticky zpracovaná recentní právní úprava rakouská, která je ke dni zpracování 

práce účinná jeden rok). Kladně je potřeba hodnotit nejen využití recentní 

rakouské literatury, tím spíše práci s originálním textem ABGB. Právě tato 

přinesla autorce, ale nakonec i čtenáři poznatek mnohých nuancí, které ukazují na 

poměrně značné disparity mezi rakouskou a českou právní úpravou. Teoreticky 

vzato, text práce vychází z deskriptivy a analýzy, přičemž analýza je dovedena do 

značné až kritické hloubky, kdy text současné úpravy je podrobován 

interinstitucionální ale též tuzemské historické komparaci. Závěry uvedené 

v předložené práci mají dostatečnou oporu v domácí a zahraniční literatuře. 

Celkem 110 stran textu práce je průběžně doprovozeno poznámkovým aparátem 

čítajícím 235 poznámek pod čarou. 

 

3.  Formální a systematické zpracování je nutno hodnotit kladně. Předložená práce 

je formálně rozvržena do šesti kapitol, které jsou dále členěny na podkapitoly. 

Jiné je však členění systematické, které je možné charakterizovat tím, že práce má 

v zásadě tři stěžejní části. První dvě vytvářejí precizní a komplexní výklad 

základních pojmů dědického práva, právní úpravy povinného dílu, vydědění a 

ochrany nepominutelného dědice v tuzemské právní úpravě (kapitola první až 

pátá). Při dodržení téměř shodné strukturace se autorka zabývá právní úpravou 

rakouskou (třináct podkapitol šesté kapitoly). Třetí část je věnována kritické 

analýze shody české a rakouské úpravy jako proklamovaného inspiračního zdroje. 

Rozdíly jsou kriticky shrnuty v kapitole sedmé („Komparativní konkluze“). 



Zásadním zhodnocujícím přístupem je využití komparace s recentní rakouskou 

úpravou. Autenticita zpracování je nepochybně výzvou k dalšímu bádání. 

 

4.  Předložená rigorózní práce je mimořádně zdařilým zpracováním zdánlivě 

známé problematiky. Přednostmi zpracování jsou především komplexnost, kdy 

autorka zúročila své praktické zkušenosti a dále kritická, na mnoha místech do 

detailu dovedená kritická analýza textu současného občanského zákoníku. Práce 

není jen pouhým pozitivistickým rozborem a rešerší známých názorových proudů, 

ale především jistým upozorněním na možnou moderní inspiraci současným 

rakouským zákoníkem. Autorka postřehla, že rakouská úprava se v zásadě 

odlišuje v mnoha parametrech: tj. vymezení povinného dílu, vymezení okruhu 

nepominutelných dědiců, úpravy velikosti povinného dílu, předmětu, který může 

sloužit jako povinný díl – v Rakousku též obchodní závod, požívací právo anebo 

postavení beneficienta v nadaci. Kritika zaznívá i na proklamované teoretické 

postavení nepominutelného dědice jako věřitele, které však jazyk zákona mnohde 

nerespektuje (např. str. 46 – potomek a nepominutelný dědic). Na mnoha místech 

textu si autorka klade zásadní otázky str. 33, 115, 117).  

    Velmi inspirativní je pohled de lege ferenda (kapitola 7. 4. str. 115 a násl.), kde 

se autorka přiklání k inspiraci soudobou rakouskou úpravu, čímž by se zaručila 

moderní a době odpovídající právní reglementace.   

 

5.  Předložená práce nepochybně splnila cíl, který si autorka vytkla v samotném 

úvodu práce na straně 14. Předloženou prací autorka prokázala schopnost 

pracovat samostatným a tvůrčím způsobem, hlubokou znalost věci a živý zájem o 

zvolenou problematiku. Generátor shod vykázal shodu nižší než pět procent 

v počtu 499 dokumentů. 

 

6.  K předložené práci lze mít jen drobné připomínky v zásadě formálního rázu. 

V práci se objevují ojedinělé překlepy, v samotném úvodu práce došlo ke 

zbytečnému a bezvýznamnému stylistickému zakolísání. Str. 20 odkaz na adiční 

princip budí dojem současné právní úpravy – pozn. pod čarou č. 14, str. 23 závěť 

je dokument, charakteristika povinného dílu str. 26, str. 29 zneplatnění – dovolání 

se neplatnosti, str. 54 odst. 2 zdůraznit, že k minulé, str. 54 razantně snížila, str. 

55 § 593 občanského zákoníku, str. 566 aspoň aspoň, str. 66 ono slovo, str. 70, 

nebo. 

 

7. Předložená práce splňuje veškeré formální i obsahové náležitosti kladené na 

tento druh prací a proto ji doporučuji k ústní obhajobě, při které se Mgr. 

Kounovská zaměří na následující otázku. Na straně 12 autorka uvádí absenci 

potřeby povinného dílu pro zletilé potomky. Jak bude tento závěr obhajitelný 

v případě dvou osob, kdy jedna dosáhla věku něco málo přes sedmnáct roků a 

druhá přes osmnáct roků, v kontextu úpravy výživného, sociálního zabezpečení 

apod. Zajímavou otázkou je souvislost dědického práva s institutem svěřenského 



fondu. Neobává se Mgr. Kounovská pouze o budoucnost povinného dílu či 

dokonce otřesu celého dědického práva touto formou správy cizího majetku 

s možnými transcendentními prvky? Bylo by do budoucna možné v návaznosti na 

rakouskou úpravu uvažovat o tom, že povinný díl bude splněn např. právem na 

požitky beneficienta ve smyslu § 1457 a násl. OZ? 

 
 

V Praze dne 30. 3. 2018                              

                                                       JUDr. et MUDr. Alexandr Thöndel, Ph. D. 

                                                                     Oponent rigorózní práce  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


