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Resumé  

 

Tato diplomová práce se zaměřuje na právní úpravu dědění ze závěti v českém právním 

řádu, a to především ve vztahu k účinnému občanskému zákoníku č. 40/1964 Sb. 

a k novému občanskému zákoníku č. 89/2012 Sb., přičemž se pokouší o jejich srovnání 

a zaměřuje se na důsledky, které plynou adresátům právních norem. Tato práce se 

neomezuje pouze na závěť, ale rozebírá i další předpoklady dědické sukcese a některé 

související právní instituty. Práce je rozdělena do čtyř základních kapitol. Každá z nich 

se zabývá různými otázkami dědění a nabývání majetku podle závěti. 

 

Úvodní první kapitola, společná jak dědění ze závěti, tak i zákonné dědické 

posloupnosti, je rozdělena na čtyři částí. První část čtenáře seznamuje s koncepcí 

českého dědického práva včetně jeho účelu, využití a základní terminologie. Druhá část 

popisuje prameny a  základní principy, na nichž české dědické právo spočívá, a část 

třetí ze zabývá předpoklady dědické sukcese, na nichž nabývání dědictví závisí, 

a to s ohledem na okolnosti, za nichž je nástup dědice vyloučen. 

 

Kapitolu druhou tvoří čtyři části, v nichž je postupně pojednáno o zákonné dědické 

posloupnosti, dědění ze závěti, dědické smlouvě a dalších formách pořízení pro případ 

smrti. Kapitola popisuje okolnosti, za nichž se jednotlivé tituly uplatní.    

 

Třetí kapitola, rozdělená do jedenácti částí, se zaměřuje na jádro této práce – na závěť. 

První a druhá část definují pojem závěti a její účel, zatímco další část uvozuje její 

náležitosti. Části čtvrtá a pátá se zaměřují na zůstavitele a jeho způsobilost závěť pořídit 

(obzvláště na jeho vůli) a část šestá nabízí přehled přípustných forem závěti. V části 

sedmé a osmé jsou rozebrány obligatorní obsahové náležitosti závěti jako je povolání 

dědiců, případně určení jejich podílů a dále volitelné náležitosti, které zákon připouští. 

Otázce ochrany nepominutelných dědiců se věnuje část devátá, část desátá připomíná 

možnosti úschovy pořízené závěti a konečně poslední část uvádí způsoby jejího zrušení. 

 

Závěrečná kapitola čtvrtá se zaměřuje na nový občanský zákoník a popisuje očekávané 

změny v oblasti dědění ze závěti, a to především ve vztahu k posílení vůle zůstavitele. 


