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1. Problematika dědického práva je v současnosti vysoce aktuální a to s ohledem 
na změny, které přinesl zákon č. 89/2012 Sb. Tyto nejsou pouze změnami 
kvantitativními ve smyslu rozsahu úpravy dědického práva a především závěti, 
nýbrž jsou změnami především kvalitativními. Úprava dědického práva 
obsahuje staronové instituty (dědickou smlouvu, výhradu soupisu, svěřenské 
nástupnictví, odkaz atd.). 
      Zásadních změn však doznala také úprava závěti. Tato je pro příště mnohem 
více pojímána jako projev zásady autonomie vůle zůstavitele a testovací 
svobody. Tomu odpovídá legislativní vymezení náležitostí, obsahu, forem a 
způsobů zrušení závěti. Občanský zákoník zůstaviteli nabízí oproti předchozí 
právní úpravě mnohem větší dispozici se svým majetkem a to nejen, co do 
rozsahu, ale též do formy projevu vůle a obsahových náležitostí závěti. Tato již 
není pojímána jako pouhý subsidiární nástroj uspořádání majetkových poměrů 
po smrti zůstavitele, nýbrž je se stala nástrojem aktivním, umožňujícím více než 
ustavení dědice a jeho podílu tj. stanovit příkaz, podmínku, povolat 
vykonavatele či správce pozůstalosti, svěřenské nástupnictví. Závěť však není 
jediným pořízením pro případ smrti a proto je potřeba ji v kontextu s těmito 
vykládat. Pořízení závěti je zásadním krokem, který by měl být zůstavitelem 
vzhledem k možným neodvolatelným následkům pečlivě zvážen. Problematika 
úpravy závěti je v mnohých otázkách předmětem diskuzí a to zejména právní 
praxe. Komplexní zpracování této problematiky s akcentací některých nikoli 
jednoznačně řešených otázek, je proto potřeba uvítat.

2. Zpracování zvoleného tématu v rozsahu a v konotacích předložené rigorózní 
práce kladlo na autorku vysoké nároky. Nejde pouze o prostou znalost současné 
a předchozí právní úpravy, ale též úpravy obsažené v ABGB jakožto hlavního 
inspirativního zdroje současné úpravě. Autorka patřičně pracuje také 
s judikaturou a to nikoli jen recentní, ale též s precizně vybíranou judikaturou 
prvorepublikovou. Závěry uváděné v práci mají dostatečnou oporu v řádně 
citované judikatuře a literatuře. Poznámkový aparát čítá 335 poznámek pod 
čarou a průběžně doprovází 147 stran vlastního textu. Z hlediska teoretického je 
v práci využito především standardních interpretačních metod – deskripce, 
analýza, syntéza. Argumentačně silnou oporu pro závěry uváděné v práci 
autorka hledá v komparaci se zněním ABGB (jakožto inspirativního zdroje), 
dobové literatuře a judikatuře. Předložená rigorózní práce zohledňuje nejen 
současný teoretický stav poznání, ale využívá též odkazy na témata, jež tvoří 



náplň přednášek pro odbornou veřejnost. Autorka vždy přechází od základních 
témat k otázkám speciálním.

3. Rigorózní práce je přehledně a přesně rozčleněna vedle úvodu a závěru do 
jedenácti kapitol, které jsou dále ve vztahu ke konkrétní oblasti výkladu členěny 
na další podkapitoly. Přesná strukturace textu přispívá nejen k přehlednosti, ale 
též k obsahově a rozsahově vyváženému výkladu. Formální členění textu plně 
koreluje se systematikou práce (1. Charakteristika závěti, 2. Výklad závěti, 3. 
Závěť ve vztahu k nepominutelnému dědici, 4. Připadnutí pozůstalosti dědicům, 
5. Uvolněný podíl, 6. Obsahové náležitosti závěti, 7. Subjekty závěti, 8. Účinky 
omylu, 9. Formy závěti, 10. Mlčenlivost, 11. Zrušení závěti). Z názvu a dalšího 
členění kapitol je zřejmé komplexní pojetí práce. Obsahová náplň jednotlivých 
kapitol přesně odpovídá jejich názvu, navíc kapitoly vykazují i jistou obsahovou 
provázanost.

4. Předložená rigorózní práce je nepochybně vysoce zdařilým zpracováním 
zvoleného tématu. Autorka pojala výklad v kontextu s ostatními pořízeními pro 
případ smrti. Čtenáři přináší vedle srozumitelného rozboru současné právní 
úpravy též odpovědi na otázky, které se začínají v praxi objevovat. Výklad je 
podán srozumitelně, interpretačně nejasná ustanovení, či postupy jsou 
demonstrovány na příkladech odpovídajících současnosti. Tento fakt přidává 
práci na srozumitelnosti a zajímavosti. V oblastech, které nejsou jednoznačně 
vykládány, autorka nabízí a srovnává některé protichůdné závěry a zdatnou 
argumentací se přiklání k některému z těchto názorů (str. 90 a 91). Kladně je 
potřeba především hodnotit výklad týkající se svěřenského nástupnictví, otázek 
vyplývajících z ustanovení vykonavatele a správce pozůstalosti.
     Autorka se kultivovaně vyjadřuje ke složitým otázkám plynoucím 
z mimořádného nárůstu testovací svobody zůstavitele v kontextu aktuálních 
socioekonomických poměrů. Abstraktní intence zákona oživuje nikoli jen 
historickými reáliemi, nýbrž praktickými a v současné praxi se vyskytujícími 
případy. Rozbor hmotněprávní úpravy v patřičných souvislostech doplňuje též o 
procesní aspekty (ZŘS).
     Mgr. Příhodová se neomezila na pouhou kompilaci a převzetí výkladu 
různých názorových proudů, ale navíc si sama klade otázky, na které též nalézá 
odpovědi. K některým aspektům nové právní úpravy se staví kriticky – a to 
zejména k úpravě privilegovaných závětí, kde si správně klade otázku, zda tato 
úprava pro účely, kterým má sloužit, není až příliš složitá.
    Nepochybným kladem práce, že autorka demonstruje většinu institutů, které 
lze do závěti vtělit.
    Autorka se při sepisování této práce neomezila jen na pouhé pozitivistické a 
judikatorní závěry a jejich teoretické propojení. Z textu práce je patrné, jakou 
vážnost tématu a významu závěti přikládá.  Z textu předložené práce plyne, že 
si jejího dopadu naprosto vědoma a že ani závěť sebelépe promyšlená, sepsaná a 



uložená nepřináší naprostou jistotu toho, kdo a v jakém rozsahu se stane alter 
ego zůstavitele. Autorka vnímá a vyjadřuje též možná úskalí či nebezpečí 
spojená s vyzrazením obsahu závěti, které může zkomplikovat zbytek života 
nejen zůstaviteli, ale též jeho nejbližším.

5. Předložená rigorózní práce nepochybně splnila cíl, který byl autorkou vytyčen 
na straně 9 a 10. Provedená analýza dosahuje napříč prací vysoké a konstantní 
hloubky. Autorka takto projevila nejen schopnost pracovat samostatným a 
tvůrčím způsobem, ale též zájem o zvolenou problematiku a především hluboké 
znalosti v této oblasti. Praktické znalosti se tak podařilo kultivovaně zasadit do 
pevného teoretického rámce.

6. Předložená práce je po formální i stylistické úrovni na vysoké úrovni. Stejně 
tak tomu je i po stránce obsahové. Po formální stránce lze snad upozornit jen na 
to, že poznámky pod čarou musejí být uzavírány vždy tečkou. Rozsáhlá 
rigorózní práce obsahuje jen naprosté minimum formálních nedostatků:
   Str. 37 dědic nemůže změnit projev vůle zůstavitele, může se vyhnout jeho 
dopadům, Str. 98 § 1614 x 614 OZ 1811, Str. 108 náhradnictví vysloveno, Str. 
100 neúčinnost právního jednání, Str. 101 dispoziční x dispozitivní úprava, str. 
112 zákon klade. 
  Přes značný počet zdrojů, který byl při zpracování využit, řádně a přesně 
citován, autorka nevyužila zahraniční literaturu.

7. Předložená rigorózní práce splňuje veškeré formální i obsahové požadavky 
kladené na tento druh prací a proto tuto práci doporučuji k ústní obhajobě, při 
které se autorka zaměří na tyto otázky: Je to skutečně jen osoba zůstavitele, 
komu může vyzrazení obsahu závěti způsobit újmu? Dále se Mgr. Příhodová 
zaměří na otázku darování pro případ smrti a odkazu.

V Praze 4. 4. 2016

                                                            JUDr. et MUDr. Alexandr Thöndel, Ph. D.
                                                    Oponent rigorózní práce

      


