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1. Dědické právo je vrcholným snoubením majetkového a rodinného práva. Při 

rekodifikaci tato oblast právní úpravy doznala zásadní kvantitativní a 

kvalitativní proměny. Vůdčí myšlenka právní úpravy dědění ze závěti je respekt 

k zůstavitelově vůli, kterému zákon dává značný prostor pro uvážení, koho 

povolá za dědice a k jaké části majetku, zda využije vedlejších doložek k závěti 

náhradnictví, či svěřenského nástupnictví. Paleta právních nástrojů teoreticky 

využitelných v závěti je natolik široká, že umožňuje zasahovat i do jiných 

poměrů, než-li pouze dědického nástupnictví. 

    Dědění ze závěti je tradiční a klasické civilistické téma. Vzhledem ke 

komplikovanosti právní úpravy a současnému relativně malému zájmu 

zůstavitelů o pořízení závěti ve srovnání s angloamerickou oblastí, zůstává celá 

řada otázek nezodpovězena, navíc neexistuje ustálená judikatura vyšších 

soudních instancí.  

    Teoreticky je problematika dědění ze závěti již relativně uceleně zmapována, 

ovšem s tím, že kritické a výkladově nejisté detaily nejsou uspokojivě a 

konstantně analyzovány. Těchto aspektů si je autor plně vědom a promítá je do 

cíle své rigorózní práce. 

     Na 102 stran vlastního textu je průběžně doprovázeno pečlivě vedeným 

poznámkovým aparátem čítajícím na 157 poznámek pod čarou. 

 

2. Zpracování zvoleného tématu způsobem předurčeným v závěru prvního bodu 

posudku s sebou nese mimořádné nároky nejen z hlediska množství 

zpracovaných vstupních informací, ale též z hlediska teoretického. Autor svoji 

práci vystavěl především na kritické analýze a následné syntéze poznatků 

čerpaných z mnohých tuzemských i zahraničních zdrojů. Z textu práce je na 

první pohled patrný autorův profesní vhled do problematiky. Tento je patřičně 

zúročen a text vyváženě balancuje mezi teoretickými poznatky a praktickým 

pojetím práce. 

 

3. Formální a systematické členění práce je vysoce zdařilé. Vedle úvodu a 

závěru autor text rozčlenil do sedmi kapitol, které dále člení na kratší 

podkapitoly a na další části. Formální členění je provedeno s matematickou 



přesností téměř pyramidální struktury, kdy autor vždy postupuje od 

nejobecnějších otázek do konkrétních specifik. Kladně je nutno hodnotit 

hloubku výkladu, která ani v nejsubtilnějších detailech neklesá na paušalizovaný 

odkaz či zmínku. Systematika práce je značně propracovaná a společně 

s přiléhavě volenými názvy kapitol podtrhuje přehlednost jinak technicky 

bezvadně zvládnutého textu. 

 

4. Autor předložil vysoce zdařilé a komplexní zpracování velmi náročné 

problematiky. Plně využil svých schopností a znalostí k tomu, aby kultivovaným 

a srozumitelným způsobem vyjevil i ty nejkomplikovanější oblasti právní 

úpravy dědění ze závěti. Mimořádně zdařilé jsou výklady o připadnutí 

pozůstalosti dědicům str. 30 a násl. (současná úprava je k té předchozí naprosto 

protichůdná). Zásadně je nutno kvitovat autorovu schopnost matematicky 

vyjadřovat formulačně složitou literu zákona při výpočtu zůstavitelova záměru. 

K výkladu jsou využívány přehledné tabulky. Tyto svým obsahem přínosné 

prvky nejsou v pracích tohoto typu obvyklé. Praktický vhled jistě autorovi 

umožňuje zacházet do detailů, činí tak však s citem a vyrovnaností ve vztahu 

k ostatnímu textu, aniž by čtenáře těmito informacemi zahltil. Detailní 

propracovanost je patrná např. na výkladu datace závěti a jejího podpisu, kdy 

autor určitost právního jednání demonstruje na známých osobnostech českého 

umění str. 44. 

    O autorově komplexní znalosti problematiky svědčí hluboká a promyšlená 

úvodní analýza důvodů, které zůstavitele vedou k pořízení závěti. 

    V předložené práci bylo naplno využito dostupných domácích i zahraničních 

zdrojů. Autor inspirativně pracoval s prvorepublikovou judikaturou, využil i 

rozhodnutí vrchního německého zemského soudu. Práce s prvorepublikovou 

judikaturou snoubená s praktickými zkušenostmi přinesla práci vyšší úroveň než 

pouhou kontrapoziční rešerši.  

    Mgr. Ing. Martin Muzikář si je plně vědom kritických míst současné úpravy, 

kdy navíc chybí ustálená judikatura Nejvyššího soudu ČR. Tato je prozatím 

spíše sporadická. Tuto skutečnost autor nakonec zdůrazňuje v samotném závěru 

práce. 

    Na mnoha místech se autor vyjadřuje kriticky, přičemž svůj vlastní názor 

argumentuje (ústní závěti před třemi svědky str. 64, závěti před starostou obce – 

str. 65, kdy je diskutabilní, zda má povinnost vůbec takové závěti být 

nápomocen. V práci se se zabývá i problematikou režimu závěti mimo EU str. 

72. 



    Obdivuhodná je i znalost mimoprávních oblastí  - oftalmologie – Snellenova 

tabule str. 51 a výklad slabozrakosti, postřehy z neurologie) dotykové 

dorozumívání str. 55, psychiatrie a praktické poznatky patologických 

mezilidských vztahů (pozn. č. 7 pod čarou citát E. Svobody).  

    Kvalitní a mimořádně precizně zpracovaný text je doplněn autentickými 

přílohami různých pořízení pro případ smrti. 

 

5. Předložená práce prokazuje autorovu schopnost pracovat samostatným a 

tvůrčím způsobem. Generátor shod vykázal nižší shodu než 5% v počtu 101 

dokumentů. Hloubka znalostí a praktický vhled do problematiky je 

nezpochybnitelný. Cíl práce vymezený v jejím úvodu a rozvinutý v závěru 

práce, byl nepochybně splněn. 

6. K práci nejsou připomínky formálního ani věcného rázu.  

  

7.  Předložená rigorózní práce splňuje veškeré formální i obsahové požadavky, 

které jsou kladeny na tento druh prací a proto ji doporučuji k ústní obhajobě. 

V rámci ústní obhajoby se autor zaměří na problematiku možného zpochybnění 

pořizovací způsobilosti u osoby, u které není diagnostikován žádný druh 

demence ani jiného psychiatrického onemocnění, nebyla ve svéprávnosti 

omezena, avšak v době pořizování závěti trpěla mnohými obtížemi interního 

rázu, navíc užívala léky, které mohly mít vliv na psychické schopnosti 

zůstavitele. 

      K zamyšlení je vhodný též příklad na str. 34 dole a na straně 35 A1/3, B1/3, 

C1/6, D1/6, E? 

A 1/3, B 1/3, C 1/6, D 1/6, E -? Zůstavitel na něho zapomněl, arg. jako 

nejmenšímu tj. 1/6.  Podíly vypočítané pouze z tohoto pravidla jsou: (srov. 

Šešina/Wawerka Občanský zákoník, Komentář, sv. IV., WK, 2014, str. 82.  

A: 1/3 – 1/ 12 je  4/12 – 1/12 tj. 3/12 tj. ¼, B: 1/3 – 1/ 12 je  4/12 – 1/12 tj. 3/12 

tj. ¼, C 1/6 tj. 1/6, D 1/6 tj. 1/6, E 1/6 tj. 1/6 tj. ten opomenutý (1/12  a 1/12). 

Celkem: ¼+ ¼ 1/6+ 1/6+ 1/6 = 1/1 

 

V Praze dne 23. 1. 2018 

 

                                                    JUDr. et MUDr. Alexandr Thöndel, Ph. D. 

                                                                Oponent rigorózní práce  

     

 
 


