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Abstrakt 

Cílem této rigorózní práce je vysvětlit problematiku přechodu pozůstalosti na dědice. 

V úvodu jsou definovány jednotlivé kapitoly této práce. Hlavní pozornost je zaměřena na 

současnou právní úpravu přechodu pozůstalosti na dědice obsaženou v § 1670 - § 1713 

současného občanského zákoníku. Pro lepší pochopení vybraného tématu je nejprve obecně 

charakterizována pozůstalost a dědictví. Dále jsou vysvětleny jednotlivé stěžejní pojmy, které 

se problematiky přechodu pozůstalosti na dědice týkají. Jedná se tak o správu pozůstalosti, 

správce pozůstalosti a jeho práva a povinnosti, předmět správy pozůstalosti, volné nakládání 

s majetkem, rozdíly mezi prostou a plnou správou pozůstalosti. Pojednáno je i o soupisu 

pozůstalosti, jeho účelu, nařízení, hrazení nákladů, nahrazení, neúplném soupisu a 

problematice postavení věřitelů. Zmíněna je i závěra pozůstalosti a způsoby rozdělení 

pozůstalosti, na základě poslední vůle zůstavitele, určení třetí osoby, dohody dědiců, 

rozhodnutí soudu, s tím související vypořádání mezi dědici a rozdělení pohledávek a dluhů. 

Velmi detailně je řešena problematika dluhů v rámci přechodu pozůstalosti na dědice. Jsou 

vysvětleny právní účinky výhrady soupisu, práva věřitelů, odmítnutí dědictví, odloučení 

pozůstalosti a další pojmy vztahující se k dluhům postihujícím dědice. Ačkoliv je práce 

zaměřena převážně hmotně právně, je alespoň stručně popsáno samotné řízení o pozůstalosti a 

nabytí dědictví, neboť s přechodem pozůstalosti na dědice i tato problematika úzce souvisí. 

Pozornost je v malé míře věnována také zcizení dědictví, právnímu institutu, který 

v současném občanském zákoníku bezprostředně navazuje na právní úpravu přechodu 

pozůstalosti na dědice. Okrajově je charakterizován i poměrně nový právní institut, evropské 

dědické osvědčení včetně jeho praktického využití. Zmíněna je dále souvislost přechodu 

pozůstalosti na dědice se svěřenským fondem, institutem zakotveným v současném 

občanském zákoníku. Pro srovnání právní úpravy přechodu pozůstalosti na dědice v zahraničí 

je v poslední kapitole věnována pozornost právní úpravě této problematiky v Německu a 

v Rakousku. Závěrem je zhodnocena právní úprava platná v České republice a jsou navrženy 

úvahy de lege ferenda. 

 


