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Abstrakt 
 

Hlavním účelem dědického práva je úprava přechodu pozůstalosti ze 

zůstavitele na dědice a zároveň dědické právo upravuje i problémy, které s tímto 

přechodem pozůstalosti souvisí, a také upravuje otázku toho, kdo je způsobilý danou 

pozůstalost nabýt. Tato diplomová práce se tedy zabývá jednak otázkou, kdo je 

způsobilý být dědicem, ovšem zejména se zabývá problematikou dědické 

nezpůsobilosti a jejími zákonnými důvody. Cílem této práce je analýza současné 

právní úpravy dědické nezpůsobilosti a jejích zákonných důvodů v českém právním 

řádu a zároveň komparace s ostatními souvisejícími právními instituty jako institutem 

vydědění, vzdání se dědictví, odmítnutí dědictví a zřeknutí se dědického práva, neboť 

tyto rovněž zapříčiňují ztrátu dědického práva dědiců. Diplomová práce je členěna do 

4 kapitol, které jsou následovně také systematicky členěny do podkapitol a bodů. 

První kapitola poskytuje stručné osvětlení obecného výkladu pojmu dědického práva 

a jeho zásad, které jsou důležité pro toto téma diplomové práce. Zároveň se v rámci 

první kapitoly vysvětluje i pojem dědický titul, neboť  znalost  dědických titulů je 

důležitá pro další kapitoly této diplomové práce. Druhá kapitola se zaměřuje na 

současnou právní úpravu způsobilosti být dědicem, kde dochází k podrobnému 

rozboru, kdo je tímto způsobilým dědicem. Zároveň ve druhé části této druhé kapitoly 

dochází k podrobnému zkoumání institutu dědické nezpůsobilosti, přičemž se 

analyzují jednotlivé zákonné důvody dědické nezpůsobilosti. Práce zároveň sleduje 

k jakým případným sporům, může na základě zákonné formulace těchto jednotlivých 

důvodů dědické nezpůsobilosti dojít. Třetí kapitola je zaměřena na porovnání s jinými 

souvisejícími právními instituty, které zapříčiňují ztrátu dědického práva. Zde je tato 

práce zaměřena především na institut vydědění a podrobně zkoumány jsou také 

instituty zřeknutí se dědického práva, odmítnutí dědictví a vzdání se dědictví. Čtvrtá 

kapitola obsahuje porovnání české právní úpravy institutu dědické nezpůsobilosti, a to 

s německou právní úpravou, neboť byla inspirací i pro českou právní úpravu 

dědického práva.  
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