
Abstrakt – Dědické tituly v průběhu času    

 Diplomová práce popisuje a rozebírá vývoj dědických titulů od právní úpravy 

starověkého Říma až po právní stav de lege ferenda.      

 Dědické tituly jsou nezbytnou součástí dědického práva. Prostřednictvím 

dědických titulů dochází k zachovávání hodnot, když zůstavitelův majetek přechází 

z generace na generaci. Dědické tituly, resp. dědické právo přispívá k právní jistotě a ke 

kontinuitě v právních vztazích mezi subjekty soukromého práva.     

 Tématem diplomové práce jsou dědické tituly, které jsou právním důvodem pro 

nabytí dědictví. Stěžejní částí práce je právní úprava dědických titulů v současném 

občanském zákoníku a v novém občanském zákoníku a jejich vzájemná komparace. 

Výklad o ustanoveních dědického práva je doplněn nejdůležitějšími poznatky 

z judikatury.          

 Historický exkurs začíná v římském právu, které je považováno za základ 

novodobého soukromého práva a pokračuje krátkým exkursem do středověkého práva. 

Diplomová práce se poté zabývá všeobecným občanským zákoníkem (ABGB) z roku 

1811. Tento civilní kodex se stal první moderní kodifikací občanského práva na našem 

území. Všeobecný občanský zákoník platil až do počátku padesátých let dvacátého 

století, kdy byl po nástupu komunistů k moci nahrazen socialistickým právem. Došlo ke 

zrušení mnoha tradičních právních institutů, např. odkazů nebo dědické smlouvy. 

„Střední“ občanský zákoník byl přijat roku 1950 (zákon č. 141/1950 Sb.)   

 Současný občanský zákoník (již mnohokrát novelizovaný) byl přijat v roce 1964 

(zákon č. 40/1964 Sb.) a obsahuje dva dědické tituly – závěť a zákon. Dědění ze závěti 

má přednost před děděním ze zákona. Občanský zákoník zná tři formy závětí – 

vlastnoruční závěť, závěť sepsanou jinak než vlastní rukou a závěť pořízenou ve formě 

notářského zápisu. Zákonná dědická posloupnost rozděluje dědice do čtyř dědických 

skupin.           

 Nový občanský zákoník byl přijat před několika dny (zákon č. 89/2012 Sb.). 

Tento zákoník nabyde účinnosti dnem 1. ledna 2014. Dědickými tituly v novém 

občanském zákoníku jsou dědická smlouva, závěť a zákon. Toto pořadí odpovídá jejich 

právní síle. Nový občanský zákoník zavádí řadu dalších právních institutů. Některé jsou 

zcela nové, jiné známe již z minulosti. Závěrem lze říci, že nový občanský zákoník 

rozšiřuje zůstavitelovy možnosti naložit s jeho majetkem na případ smrti.    



  Text diplomové práce byl dokončen a odpovídá právnímu stavu ke dni 30. 

dubna 2012.



 


