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Testament v českém, rakouském, německém a švýcarském právu 

Autor: Mgr. Václav Pixa: 

1. Testament patří k tradičním a stále aktuálním civilistickým tématům. Právem 

aprobovaná možnost ustanovit universálního majetkového sukcesora, případně 

stanovit další podmínky a modality této sukcese jsou projevem nejvyšší 

soukromoprávní zásady – autonomie vůle. Jestliže tuzemští adresáti práva jen 

opatrně přistupují k možnostem nabízených současnou, relativně krátkou dobu 

platnou právní úpravou, jinak je tomu v zemích, jejichž právní úpravu si autor 

v širších konotacích testamentu zvolil jako hlavní téma své práce. Výslovně byla 

vybrána úprava rakouská, německá a švýcarská. Částečná, avšak v zásadě vždy 

dílčí prozkoumanost těchto úprav v současnosti existuje, ale po většinou se jedná 

o komparaci s jedinou zahraniční úpravou. Práce byla sepsána v době, kdy již 

platilo nařízení Evropské Komise a Rady o rozhodném dědickém právu a kdy 

dědické právo přestává být tradiční národní disciplínou.   

2. Komparativně koncipovaná práce kladla na autora nároky zejména po stránce 

vstupních informací a to zejména se zahraniční literaturou a judikaturou, včetně 

recentních rozhodnutí. Dílčí závěry plynoucí ze zkoumání jednotlivých právních 

úprav testamentu byly postaveny především na standardních interpretačních 

metodách a to na analýze, deskribci a syntéze. Tyto dílčí poznatky jsou napříč 

vybranými úpravami komparovány a výsledek takového srovnání odpovídá 

záměru práce. Závěry uvedené v práci mají dostatečnou oporu v řádně citované 

domácí i zahraniční literatuře a judikatuře, která je průběžně citována. 

Poznámkový aparát čít 346 poznámek pod čarou, který doprovází 103 stran 

vlastního textu, podle čestného prohlášení autora je rozsah práce 295 000 

poznámek pod čarou. 

3. Předložená práce je vedle úvodu a včetně závěru rozčleněna do sedmi kapitol. 

Systematická koncepce práce je podrobena výzkumnému záměru. První kapitola 

je věnována předpokladům dědění, navazuje obecný výklad o testamentu. Další 

kapitoly jsou zaměřeny na výklad problematiky vykonavatele závěti, evidence 

pořízení pro případ smrti. Text práce je vhodně uzavřen komparativní analýzou 

postavení nepominutelného dědice. Dílčí poznatky autor shrnul v závěru práce. Je 

otázkou, zda i kapitola třetí, čtvrtá a pátá, resp. jejich podkapitoly neměly být i 

přes jejich stručnost číslovány. Systematika práce je vždy přesně dodržena: 



analýza a deskribce úprav OZ, ABGB, BGB, ZGB a uzavírající komparativní 

pohled. 

4.  Předložená práce je přínosem a to především průřezovým komparativním 

zaměřením. Jedná se o zdařilé dílo, které čtenáři poodhalí z tuzemského pohledu 

některé odlišnosti zvolených zahraničních úprav. Odlišnosti zjištěné autorem jsou 

v zásadě trojího druhu. Jednak se jedná v zásadě o shodné koncepce, ale rozdílné 

lhůty – převážná část podmínek dědění. Za druhé principiální a podmínkové 

odlišnosti – testovací způsobilost, formy závěti, závěť jako osobní jednání (BGB) 

Jiné vymezení okruhu nepominutelných dědiců a jejich nároků. Přínosná je práce 

s recentní zahraniční judikaturou. Citace judikátů nezatěžuje vlastní text, ale je 

v in extenso v poznámkách pod čarou. 

    Za velice zajímavý je nutno považovat postřeh z německé právní úpravy BGB 

na str. 92 o vzdání se dědictví z jednoho titulu ve prospěch druhého dědice. 

5. Předloženou prací Mgr. Václav Pixa prokázal schopnost pracovat samostatným 

a tvůrčím způsobem. Generátor shod vykázal shodu nižší než pět procent v počtu 

97 dokumentů. Autor splnil cíl práce vytčený ex post v závěrečném shrnutí na str. 

101. 

 6.  K předložené práci je možné vznést připomínky formálního i obsahového 

rázu. Po formální stránce není v textu vhodné používat ich formu. Zákony 

nepojednávají, ale upravují. Místy se vyskytují stylistická a formální zakolísání.  

Z hlediska stylistického lze vytknout opakující se používání zkratek minimálně – 

min. Ojedinělé jsou dále překlepy např. na str. 28 kromě BGB je… je. Str. 33 

pracuje rakouská judikatura následovaná OZ a BGB, str. 34 za mimořádných 

situacích. Na str. 51…“ ale i v případě letadla zranění z turbulencí“; zkratky §§ 

použity opakovaně nesprávně. Str. 37 odst. 3 shora – formulace. Nepřesná jsou 

tvrzení na str. 95 – vydědění dědice z důvodu zadlužení, odvolání dědice proti 

důvodům vydědí k soudu?  

   Po obsahové stránce lze práci vytýkat ojedinělé nepřesnosti. Str. 29 Plná 

způsobilost člověka?   

    Tyto nedostatky však nemají vliv na přínos práce. 

7. Předložená rigorózní práce splňuje veškeré formální i obsahové požadavky 

kladené na tento druh prací a proto ji doporučuji k ústní obhajobě, při které se 

Mgr. Václav Pixa zaměří na následující otázky: Považuje autor za 

akceptovatelnou inspiraci v BGB, kterou zmiňuje na str. 92 o vzdání se dědictví 



z jednoho titulu? Je dědic povinen dědictví ze všech titulů přijmout a následně se 

může dědictví z jednoho titulu ve prospěch jiného dědice vzdát? Jaký dopad by 

tato dílčí změna měla v konotacích při introdukci do tuzemské úpravy. Velice 

zajímavý je odkaz na tzv. Jastrowského klauzuli na str. 58. Mohl by Mgr. Václav 

Pixa analyzovat souvislost s postavením nepominutelných dědiců - str. 99 ? 
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