
Posouzení rigorózní práce Mgr. Ing. Martina Muzikáře 

Dědění ze závěti 

 

Autor předložil rigorózní práci sepsanou v rozsahu 102 stran; připojen je seznam 

literatury a dalších zdrojů. Seznam literatury obsahuje jak tuzemské, tak i zahraniční prameny 

zejména z německé právní oblasti.   

Autor si vytýčil za cíl poskytnout ucelený pohled na problematiku dědění ze závěti 

přičemž se zaměřuje -kromě teoretického výkladu i na otázky ryze praktické.  Drží se pečlivě 

hmotněprávní úpravy, přesahy do řízení o pozůstalosti se zabývá jen v nezbytné míře. Autor 

na řadě míst prokazuje hluboký zájem o historický přístup ke zkoumané problematice včetně 

dobové judikatury. Nepřehlédnutelné je i jeho úsilí posílit právní vědomí široké veřejnosti; 

pozitivně v tomto směru hodnotí činnost Notářské komory ČR. Čtenáři neunikne důkladná 

teoretická i praktická příprava k sepsání rigorózní práce. Autor se netají svým entuziasmem 

pro dědické právo, kterému se z pozice trvalého zástupce notáře věnuje profesně.  

I když institut závěti je častým předmětem kvalifikačních prací, přináší posuzovaná 

práce řadů nových poznatků vyvěrajících právě ze správného uchopení a důkladné znalosti 

problematiky. Podle poznatků autora se dědění ze závěti v řízení o pozůstalosti vyskytuje asi 

v 10 % případů. K tomu lze poznamenat, že poměr mezi počtem případů, kdy se dědí podle 

závěti a kdy podle zákona má i historické souvislosti. Tak např. románské oblasti Švýcarska 

preferovaly závět jako rozhodující dědický titul, kdežto v německy mluvících oblastech 

Švýcarska se převážně dědilo podle zákona.  

V rámci obecného výkladu rigorózant správně akcentuje závět jako osobní projev vůle 

pořizovatele s tím, že pořízení společné závěti či vzájemné závěti zákon zakazuje. Bystře však 

upozorňuje, že podle dědické smlouvy se mohou manželé povolat za dědice navzájem (§ 1592 

odst.1); v té souvislosti správně poukazuje na znění § 2269 BGB. Je s podivem, že český 

zákonodárce i s ohledem na evropskou normotvorbu tuto úpravu nepřevzal.  

Zajímavé sociologické prvky obsahuje výklad autora o motivech vedoucích k pořízení 

závěti. Podmínky platnosti závěti zkoumá důkladně a přehledně; zvláštní ocenění zasluhuje 

výklad na s. 14, kde se kriticky vyjadřuje k současné textaci  § 1525 o.z. („Pořizovací 

nezpůsobilost“) a navrhuje, aby text zákona nově zněl : „Pořizovat může ten, kdo je plně 

svéprávný“. S autorovým návrhem lze jen souhlasit, je srozumitelnější a přehlednější. Zaujal 



mě i výklad na s. 16 o „světlém okamžiku“, jakož i  návrh rigorózanta, aby v těchto případech 

byla předepsána jako obligatorní závěť ve formě veřejné listiny.  

Výklad o dataci závěti je aktuální s ohledem na změnu právní úpravy. Bezvýhradný 

požadavek na uvedení dne, měsíce a roku sepsání závěti (srov. § 476 odst. 2 obč. zák.z roku 

1964) byl nově „rozmělněn“ v souladu s převládajícím evropským trendem. Jak podle 

německé právní úpravy, tak i podle švýcarské, lze při absenci datace závěti dojít k závěru, že 

jde o neplatné právní jednání jen tehdy, když z žádných jiných (dalších) skutečností není doba 

sepsání závěti zjistitelná. (Srov. § 2247 odst. 5 BGB a nově formulovaný čl. 520a  

švýcarského občanského zákoníku, s účinností k 1.1.1996, který akcentuje datum sepsání 

závěti právě s ohledem na pořizovací způsobilost autora závěti). 

Rigorózant se neopomenul podrobně vyjádřit ani k přechodným ustanovením 

občanského zákoníku (§ 3069n. o.z.). V souvislosti s touto úpravou lze konstatovat, že 

zákonodárcem zvolená konstrukce se rozchází se standardním pohledem nauky: nový zákon 

nemá „zneplatňovat“ něco, co je podle předchozí právní úpravy platné, a nemá „zplatňovat“ 

to, co je podle předchozí úpravy neplatné.  

Povolání několika dědiců bez určení podílů a povolání dědiců s určením podílů 

naznačuje složitost právní úpravy a potřebu rozumného výkladu. Na s.36 autor podrobně 

rozebírá novou úpravu dědického práva, která připouští právo reprezentace i v případě dědění 

ze závěti. Rovněž přirůstání uvolněného podílu závětním dědicům (a nikoliv dědicům ze 

zákona) představuje důležitou změnu oproti předchozí právní úpravě.  

V rámci výkladu o náležitostech závěti vyvolává mj. pozornost podpis zůstavitele. 

Autor zná judikaturu NS a v souladu s ní nepovažuje za podpis text, který neoznačuje 

zůstavitele ani jménem ani příjmením, nýbrž jen vztahem k dědicům (s. 43 „ Tvá žena“).  

Jeho názor však nelze bez dalšího přijmout. Zákon nehovoří, co se rozumí podpisem; 

to na rozdíl od § 2247 odst. 3 BGB, který vyžaduje, aby podpis obsahoval jméno a příjmení. 

Jestliže se (německý) pořizovatel podepíše jinak (možnosti zákon nikterak nelimituje) a tento 

„jiný“ podpis umožňuje zjištění, že pořizovatel je autorem závěti, není tato skutečnost 

překážkou platnosti závěti. Článek 505 švýcarského občanského zákoníku požaduje, aby 

závěť byla podepsána, na rozdíl od BGB však již nestanoví, co se podpisem rozumí a 

ponechává výklad tohoto pojmu právní praxi.  Švýcarská právní praxe pak dospěla k zcela 

jinému výkladu, než je obsažen v rozhodnutí našeho Nejvyššího soudu. Připouští, aby podpis 



měl formu zdrobnělého jména, přezdívky, pseudonymu (v tom lze spatřovat shodu s naší 

právní praxí), ale připouští jako podpis i označení příbuzenského vztahu zůstavitele k dědici.  

Vzhledem k tomu, že účelem podpisu je individualizace (autorství pořizovatele) a má-

li být co nejvíce respektována vůle zůstavitele („favor testamenti“) není podle mého názoru 

výklad Nejvyššího soudu v diskutovaném bodě do budoucna udržitelný.  

Velmi podrobně autor seznamuje čtenáře o „Zvláštních“ allografních závětích na s. 

50n. (zejména o závěti pořízené nevidomým).  Každého čtenáře práce přitáhne nepochybně i 

obrázek  dlaně s Lornovou abecedou na s. 55.  

 Autor pečlivě rozlišuje závět soukromou, závěť pořízenou ve formě veřejné listiny a 

závěti privilegované. Velmi obezřetně se autor staví k ústní závěti pořízené před 3 svědky a 

po dobré argumentaci dochází k závěru, že existence tohoto typu závěti přináší velké riziko 

zneužití. Upozorňuje i na obvykle přehlížené ustanovení, že závěť pořízená před velitelem 

vojenské jednotky nemůže být co do platnosti popřena (§ 1545 odst. 1 o.z). Výklad o 

náhradnictví a svěřenském nástupnictví je standardní, zřejmě i proto, že zejména svěřenské 

nástupnictví není doposud v právní praxi často využíváno. Důležitý vztah mezi předním 

dědicem a svěřenským nástupcem pak správně připomíná i v rámci výkladu o vedlejších 

doložkách v závěti, konkrétně při podmínce rozvazovací a odkládací, stejně jako při doložení 

času. O samostatnosti autorova myšlení svědčí výklad na s. 91, kde se argumentačně rozchází 

s již publikovanými komentářovými závěry a předkládá své řešení.  

Na základě provedené analýzy autor dochází k závěru, že účinná právní úprava dědění 

ze závěti je vcelku kvalitní, na rozdíl od jiných oblasti dědického práva. De lege ferenda 

navrhuje možnost společné či vzájemné závěti a odmítá ústní závěť před třemi svědky.  

Posuzovanou rigorózní práci Mgr. Ing. Martina Muzikáře považuji za práci 

mimořádně zdařilou. Vynikající odborná úroveň umocněná i jazykovou kulturou mě vede 

k závěru, že autor dokázal naplnit požadavky kladené na rigorózní práce, prokázal zejména 

důkladnou znalost teoretických základů, praktických otázek a způsobilost formulovat vlastní 

závěry.  

Proto předloženou rigorózní práci doporučuji k obhajobě.  

 

V Praze dne 18.1.2018                                                      Prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc. 



 

 


