
Posudek na rigorózní práci Michaely Příhodové 

¨Závěť“ 

 

Autorka předložila uceleně zpracované aktuální téma těšící se značnému zájmu 

odborné i laické veřejnosti. Aktuálnost zvoleného tématu umocňuje nová právní úprava, která 

přináší nemálo sporných výkladových problémů, na které notářská praxe hledá odpověď. 

Práce je napsána s neobyčejnou přesvědčivostí, s nepřehlédnutelným zájmem vyvěrajícím 

z profese autorky.  Podaný výklad není jen mechanickým popsáním platné právní úpravy, 

nýbrž je živým textem přinášejícím řadu praktických poznatků vhodných k využití ve 

společenské praxi, zejména při zvažování, jakou formu pořízení pro případ smrti zvolit. 

Autorka svědomitě pojednává o všech základních otázkách spojených se závětí, aniž by 

ztrácela ze zřetele, že nosnou myšlenkou nové občanskoprávní úpravy bylo posílení 

autonomie vůle zůstavitele. Tomu nová soukromoprávní úprava poskytuje téměř neomezenou 

volnost rozhodovat o právním osudu svého majetku i mnoho let po své smrti (srov. např. 

právní úpravu svěřenského nástupnictví). Autorka obohacená o poznatky ze své právní praxe, 

z odborných školení i z vědeckých konferencí, konfrontuje své názory i s poznatky a závěry 

soudní praxe a budiž poznamenáno, že mnohdy k nim přistupuje značně kriticky. Znalost 

odborné literatury je příkladná, stejně jako její znalost bohaté soudní praxe.  

 Se zvláštním potěšením jsem četl např. její partie o pořizovací způsobilosti (s. 107), 

negativní závěti (s.42), podpisu závěti (s.47) a o datu závěti (s.45) jako náležitosti závěti. 

Autorka na mnoha místech srovnává a vyhodnocuje i právní úpravu předchozí a s pomocí 

přechodných ustanovení hledá (a nalézá) odpověď na otázku, jak ta která ustanovení závěti 

sepsaná ještě za účinnosti občanského zákoníku z roku 1964 vyložit podle nové úpravy.  

Rovněž její výklad např. o uvolněném podílu (s.33) či o zrušení závěti (s.138n.) přesvědčují 

čtenáře, že její pohled je veden úsilím o naplnění vůle zůstavitele, ostatně jak to občanský 

zákoník předpokládá a vyžaduje.  I když novou právní úpravu hodnotí pozitivně, je si vědoma 

mnohomluvnosti zákonného textu a řadu ustanovení resp. jejich využitelnost ponechává na 

posouzení budoucí právní praxi.  

 

Celkově hodnotím předloženou rigorózní práci za velmi zdařilou, která beze zbytku naplňuje 

kritéria vyžadovaná pro tento druh kvalifikačních prací.  Proto ji doporučuji k obhajobě. 



Předložená práce navíc prokazuje užitečnost jistého časového odstupu od ukončení 

teoretického studia na právnické fakultě k získání dalších, zejména praktických poznatků 

k sepsání práce rigorózní.  

K rozpravě doporučuji problematiku dědění majetku vyčleněného zůstavitelem do  

svěřenského fondu se zřetelem k ochraně nepominutelného dědice.   

 

 

 

 

 

 

V Praze dne 13.9.2016                                                                    Prof. JUDr. Jan Dvořák, 

CSc. 


