
Posudek konzultantky 

na diplomovou práci Simony Gadasové na téma: 

Likvidace pozůstalosti v české a rakouské právní úpravě 

 

 

Autorka předložila k posouzení diplomovou práci na shora uvedené téma o deklarovaném 

rozsahu 111 653 znaků. Práce obsahuje všechny přílohy a náležitosti formální povahy. 

 

I. 

K volbě tématu: 

Volbu tématu je třeba jednoznačně ocenit. A to z toho důvodu, že likvidace pozůstalosti je 

v praxi častým jevem.  Téma je náročné a to mj. proto, že zahrnuje celý komplex institutů a 

procesních postupů s vážnými důsledky pro postavení dědiců i věřitelů. Náročnost tématu 

autorka ztížila dále tím, že svůj úkol rozšířila i na komparativní pohled na likvidaci pozůstalosti. 

Lze vítat, že českou právní úpravu srovnává právě s rakouskou, s níž má český právní řád 

společné historické kořeny. 

 

II. 

K systematickému rozvržení textu: 

Systematicky je téma rozvrženo velmi zdařile. Stavba práce je promyšlená, text je přehledný a 

logicky navazuje. Práce má dvě hlavní části, jedna se věnuje české právní úpravě, druhá pak 

úpravě rakouské. Závěr druhé části pak tvoří shrnující srovnávací úvahy a výklady autorky. 

 

III. 

K vlastnímu zpracování tématu: 

První část práce (po úvodním vysvětlení autorčina přístupu k tématu a rozvržení práce) se 

věnuje likvidaci pozůstalosti v českém právu. Autorka zmiňuje absenci legální definice, 



nicméně správně zdůrazňuje účel likvidace pozůstalosti. Stručně jsou připomenuty historické 

milníky vývoje institutu likvidace pozůstalosti (významné změny relevantních norem i jimi 

dotčené instituty). Autorka dále podrobně analyzuje činnost notáře jako soudního komisaře 

v řízení o pozůstalosti před nařízením likvidace zejm. předběžné šetření notáře, zjišťování 

dluhů, dědiců a věřitelů. Další výklady se pak věnují procesu likvidace detailně.    V této 

souvislosti především oceňuji výklady sledující možnosti na jedné straně dědiců a na straně 

druhé věřitelů, které mají před potvrzením nabytí dědictví. Výklady v této partii jsou precizní a 

zasvěcené. Autorka vychází z relevantních a aktuálních zdrojů, včetně judikatury. Na úvod 

výkladů o likvidaci dědictví autorka správně připomíná funkce institutu likvidace pozůstalosti. 

I zde patrna výborná autorčina orientace v tématu (viz např. otázku možného zamítnutí návrhu 

na likvidaci pozůstalosti na s. 11 nahoře). Detailně jsou v této partii rozebrány všechny důležité 

prvky procesu likvidace (mj. účastenství, role správce, likvidační podstata, přihlašování 

pohledávek, způsoby zpeněžování, rozvrh, existence dalšího majetku a zastavení likvidace 

pozůstalosti). Celkově jde o kvalitní odborný text, který neobsahuje žádná věcná pochybení.  

Další část hodnocené práce se věnuje rakouské právní úpravě likvidace pozůstalosti, přičemž 

autorka na úvod volí obecné výklady, které objasňují některé odlišnosti rakouského platného 

práva (jde mj. o historický vývoj a obecný režim řízení o pozůstalosti).  Pak se již autorka na 

základě autentických zdrojů rakouského práva a doktríny věnuje popisu rakouských procedur 

směřujících k řešení předlužených pozůstalostí cestou konkursu nebo reorganizace. Jde o 

popisy zasvěcené a precizní, které ústí v jednoznačný závěr o odlišnosti postupů ohledně 

předlužených pozůstalostí v obou zemích (ačkoli jejich účel je totožný), např. i ve vztahu těchto 

procedur k řízení o pozůstalosti, které jim předcházelo.           

Závěr: 

Předložená práce plně splňuje požadavky kladené na tento druh prací, a to rozsahem, obsahem 

i metodami zpracování a je zdařilým zvládnutím diplomového úkolu.  

Proto ji             d o p o r u č u j i         k ústní obhajobě. 

V jejím rámci by mohla autorka doplnit srovnání nákladnosti likvidace pozůstalosti a 

insolvence pozůstalosti podle rakouského práva pro dědice. 

 

V Praze dne 10.5.2021 

Prof. JUDr. Alena Macková, Ph.D. 



Konzultantka práce   


