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Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci 

Vás zve na odborný seminář: 

 
Postavení nepominutelného dědice 

 
Termín:   28. listopadu 2022 (od 9:00 do 14:00 hod) 
 

Přednášející:  JUDr. Iveta Vankátová, Ph.D., 

notářská kandidátka a trvalá zástupkyně notářky JUDr. Leony 
Václavkové, odborná asistentka působící na PF UPOL, autorka 
řady odborných příspěvků a publikací zaměřující se na dědické 
právo 

 
Popis kurzu:  Dědické právo doznalo v rámci rekodifikace soukromého práva 

nejvíce změn, a to jak na poli hmotného práva, které je 
upraveno zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tak na 
poli práva procesního upraveného zákonem č. 292/2013 Sb.,  
o zvláštních řízeních soudních, zakotvujícího řízení  
o pozůstalosti. Největších změn pak doznal institut 
nepominutelného dědice, jehož majetková práva v řízení  
o pozůstalosti jsou chráněna povinným dílem. Tuto ochranu 
nepominutelného dědice můžu zůstavitel ovlivnit, a to jak 
právními jednáními inter vivos (převedením majetku za života 
na jiné osoby, zřízením svěřenského fondu, vložením 
peněžních prostředků do životního pojištění atd.), tak právními 
jednáními mortis causa (zřeknutím se dědického práva spolu  
s povinným dílem, vyděděním, opominutím). Veškeré tyto 
právní jednání pak mají vliv jak na hmotněprávní, tak procesní 
postavení nepominutelného dědice, které dosud není z pohledu 
právní teorie ani praxe zcela vyjasněno, stejně tak ani obrana 
nepominutelného dědice, ať už v rámci řízení o pozůstalosti, či 
v rámci řízení u soudu. 

 
Cíl webináře:  Cílem kurzu je seznámit účastníky s aktuálním postavením 

nepominutelného dědice, když probrány budou jak možnosti 
vyloučení jeho ochrany prostřednictvím institutů v rámci 
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dědického práva, tak i mimo něj, s poukázáním na rizika jejich 
využitelnosti. S účastníky budou probrány rovněž možnosti 
obrany vyloučeného nepominutelného dědice, a to jak v rámci 
řízení o pozůstalosti, tak v rámci sporného řízení u soudu, a to 
i po pravomocném skončení řízení o pozůstalosti. 

 
Obsah webináře:    

 

1. Právní předpisy dědického práva 
- občanský zákoník 
- zákon o zvláštních řízeních soudních 

2. Vyjasnění pojmu nepominutelný dědic 
- osoby patřící mezi nepominutelné dědice 
- právo nepominutelného dědice na povinný díl 
- postavení nepominutelného dědice 

o nepominutelný dědic, který je dědicem 
o nepominutelný dědic, který je odkazovníkem 
o nepominutelný dědic, který není dědicem 

3. Možnosti vyloučení ochrany nepominutelného dědice: 
- zřeknutí se dědického práva spolu s právem na 
povinný díl 
- opomenutí 
- vydědění 
- dědická nezpůsobilost 
- vyloučení ochrany nepominutelného dědice instituty 
mimo dědické právo 

4. Procesní aspekty vyloučeného nepominutelného dědice 
- nepominutelný dědic uznává své vyloučení 
- nepominutelná dědic se domáhá svého práva na 
povinný díl 
- nepominutelný dědic se domáhá svého dědického 
práva 

5. Obrana nepominutelného dědic po pravomocném skončení 
řízení o pozůstalosti 
6. Diskuse, závěr 

 
Dotazy a podněty korigující oblasti, na něž by měl být kurz především zaměřen, lze 
posílat na kontaktní e-mail iveta.vankatova@gmail.com 
 
Místo konání: Právnická fakulta UP | 17. listopadu 8, 771 00 Olomouc 
 budova A, sál Rotunda (přízemí) 
 
Cílová skupina:  Seminář je určen pro advokáty, notáře, úředníky veřejné správy 

a jiné zájemce o danou problematiku. 

 

Cena:   1 500 Kč včetně DPH 

Absolventi UP, registrovaní v Klubu absolventů UP, mají slevu ve výši 20%. Informace 

o dalších benefitech naleznete zde.  

mailto:iveta.vankatova@gmail.com
https://absolventi.upol.cz/Home/Card
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Registraci do Klubu absolventů UP můžete provést zde.  

Přihlášky a platby: uzávěrka přihlášek a plateb je 23. listopadu 2022 

Přihlašovat se můžete na tomto odkaze: 

https://rapl.upol.cz/webPages/WebinarPFA_PostaveniNepominutelnehoDedice

.html 

 

Kontakt:          

   

 
 

Mgr. Michaela Šrámková 

Oddělení komunikace a vnějších vztahů PF UP 

                                 

Univerzita Palackého v Olomouci 

Právnická fakulta | Oddělení komunikace a vnějších vztahů 

17. listopadu 8 | 771 11 Olomouc | Česká republika  

585 637 507  

michaela.sramkova@upol.cz | www.upol.cz 
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