
Abstract v českém jazyce 

Cílem diplomové práce je srovnat právní úpravu závěti v české a německé právní 

úpravě. V diplomové práci je použit metodický postup a maiori ad minus. Po obecné 

charakteristice závěti se diplomová práce zaměřuje na úpravu závěti v římském právu, 

které výrazně ovlivnilo současnou českou i německou právní úpravu testamentu. Poté je 

pozornost věnována vývoji závěti na českém území ve 20. století, zejména úpravě 

závěti v občanském zákoníku č. 40/1964 Sb.     

 Následně diplomová práce charakterizuje současnou právní úpravě závěti 

v českém občanském zákoníku č. 89/2012 Sb. Analýza vychází zejména z právních 

předpisů, odborných komentářů a odborné literatury, soudních rozhodnutí a z 

internetových zdrojů.          

 Po zpracování právní úpravy závěti v českém právním řádu se diplomová práce 

zaměřuje na právní úpravu závěti v německém právním řádu. V této kapitole je použit 

obdobný metodologický postup a právní zdroje.      

 Srovnání české a německé právní úpravy závěti přineslo následující závěry: 

Ačkoliv jsou si obě právní úpravy závěti velmi podobné, zejména z důvodu historických 

kořenů v českém a německém právním řádu, přesto lze mezi obě právními řády najít 

rozdíly, např. pojetí testovací způsobilosti, formy závěti atd. BGB upravuje institut 

závěti detailněji a pracuje s některými pojmy, které české právo nezná, např. společný 

testament manželů; s pojmy, které české právo výslovně nepojmenovává, např. 

Teilungsanordnung; s pojmy, které české právo používá významově odlišně, např. 

Nichtigkeit apod. Vedle rozdílů lze však v OZ i BGB najít mnoho společných rysů, 

např. pojetí vydědění, stanovení dědiců, dědickou posloupnost, náhradnictví, testovací 

svobodu apod.         

 Srovnání české a německé právní úpravy závěti umožnilo poznat systematiku, 

charakteristiku a pojetí závěti ve dvou rozdílných občanských zákonících. Diplomová 

práce posuzuje a srovnává současnou právní úpravu v České republice a ve Spolkové 

republice Německo. Tato diplomová práce může být přínosem pro další srovnání  

dědického práva, zejména závěti, či být inspirací pro právní úpravu závěti v jiných 

zemích. 


