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Abstrakt 
 

Tato diplomová práce pojednává o řízení o pozůstalosti. Práce je primárně zaměřena 

na spory o dědické právo, ke kterým může během pozůstalostního řízení docházet a které je 

nezbytné před závěrečným rozhodnutím o dědictví zákonem předepsanými způsoby řešit.  

Obsah této práce je členěn na čtyři hlavní kapitoly. První kapitola je věnována obecné 

charakteristice řízení o pozůstalosti. Účelem bylo popsat, které právní předpisy řízení o 

pozůstalosti upravují, na jakých zásadách řízení stojí a jak vypadá jeho běžný průběh.  

Kapitola druhá je zaměřena na samotné spory o dědické právo. V podkapitolách je 

popsáno, co je to spor o dědické právo a jak ho vymezuje zákon o zvláštních řízeních 

soudních. Dále je opačně nastíněno, co judikatura či komentářová literatura za spor o dědické 

právo nepovažuje, ačkoliv to na první pohled nemusí být zřejmé. Postup při řešení těchto 

sporů se odvíjí od toho, zda spor spočívá jen na právním posouzení situace, anebo jsou 

předmětem sporu ty skutečnosti, od nichž se odvíjí dědické právo jednotlivých osob. Cílem 

podkapitoly, která je zaměřena na vývoj právní úpravy od vzniku samostatného 

Československa, bylo poukázat na to, jak se proměňovat přístup k řešení těchto sporů. 

Třetí kapitola je věnována sporům skutkovým, protože při jejich řešení hrají roli 

dokonce dva soudy, a to soud, u kterého probíhá samotné řízení o pozůstalosti, a soud, 

u něhož je zahájeno řízení sporné. Jedna z podkapitol se věnuje povaze žaloby, kterou musí 

účastník řízení podat, aby měl šanci účastníkem pozůstalostního řízení i nadále zůstat. Další 

podkapitoly jsou zaměřeny na charakteristiku lhůty, kterou k podání žaloby určí notář, 

a důsledky podání či naopak nepodání předmětné žaloby. V této třetí kapitole je věnován 

značný prostor i některým příčinám vzniku sporu o dědické právo, a to závěti a sdílení 

společné domácnosti jako důvodu pro dědění ze zákona.  

Poslední kapitola je zaměřena na právní úpravu sporů o dědické právo ve Slovenské 

republice. Z popsaného právního vývoje je evidentní, že Slovenská republika šla při 

novelizaci obecného procesního kodexu vyjma několika drobných odchylek stejnou cestou 

jako Česká republika. 
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