
Dědické právo je část občanského práva, jejímž hlavním cílem je zajistit dědickou 

posloupnost v průběhu generací. K nabytí dědictví dochází v okamžiku smrti zůstavitele. 

Posléze je z úřední povinnosti zahájeno řízení o dědictví. 

Účelem mé diplomové práce je analyzovat institut dědění ze závěti. Ve skutečnosti 

však existují dvě možnosti dědického nástupnictví. První z nich je dědění ze zákona a druhou 

možnost představuje dědění ze závěti. Přestože je zákonná posloupnost v občanském

zákoníku zmíněna na prvním místě, dědění ze závěti zaujímá první místo v praxi. Dědicové ze 

zákona totiž nastupují, pokud zůstavitel nezanechá závěť. Výjimku tvoří neopomenutelní 

dědicové. K dědění ze závěti dochází na základě dědického titulu, kterým je závěť, někdy též 

nazývaná poslední vůle zůstavitele. Aby byla závěť platná, je nutné ji sepsat v souladu 

s ustanoveními občanského zákoníku. 

Diplomová práce se skládá z pěti kapitol, z nichž se každá zabývá různými aspekty 

dědění ze závěti. Kapitola první je úvodní a je v ní mimo jiné vyložen historický kontext 

dědění ze závěti. Druhá kapitola nazvaná „Předpoklady dědění“ nejprve definuje základní 

terminologii používanou v této práci, např. dědické právo v subjektivním a objektivním 

smyslu, dědic, zůstavitel atd. Poté jsou popsány jednotlivé předpoklady dědění. Kapitola třetí 

pojednává o dědění ze závěti. Tato kapitola sestává celkem z osmi podkapitol. První z nich se 

zmiňuje o základním vymezení závěti. V druhé a třetí podkapitole uvádím náležitosti 

vyžadované k tomu, aby závěť byla platná. Následující sekce je zaměřena na ochranu 

neopomenutelných dědiců. Další část je věnována institutu vydědění. Následně jsou 

zkoumány druhy závětí. A konečně se v rámci třetí kapitoly soustředím na otázky související

s úschovou poslední vůle a zrušením závěti. Ve čtvrté kapitole se snažím reflektovat změny, 

kterých bylo dosaženo v novém občanském zákoníku a které souvisí s děděním ze závěti. 

Zvláštní zájem je zde věnován pořízení závěti s úlevami za určitých mimořádných situací. 

V kapitole páté jsou vyvozeny závěry. Nakonec jsem dospěla k závěru, že nová právní úprava 

je nezbytná především proto, aby bylo dosaženo posílení testovací svobody zůstavitele.   




