
RESUMÉ (ČESKÁ VERZE)

Tato rigorózní práce je zaměřena na problematiku dědění ze závěti. 

Podtitulem práce je „Platná právní úprava ve srovnání s navrhovanou úpravou 

v novém občanském zákoníku“. Už z názvu práce vyplývá, že velký zájem je 

věnován tvorbě nového občanského zákoníku a jeho vlivu na právo dědické. 

Ve vztahu k chystané nové kodifikaci českého občanského práva hmotného, 

se práce zabývá především srovnáním stávající platné právní úpravy dědění ze 

závěti s navrhovanou úpravou obsaženou ve vládním návrhu nového 

občanského zákoníku. Vyloženy jsou stávající právní instituty a v návaznosti 

na ně pak instituty navrhované v nové právní úpravě dědění ze závěti, včetně 

zcela nových či po dlouhé době obnovovaných právních institutů 

testamentárního práva.

Co se systematiky této práce týká, zabývá se nejprve otázkami obecnými, tj. 

především předpoklady, za kterých se závěť může stát právním důvodem dědění, a 

poté  předpoklady, za nichž je závěť platným právním úkonem. Tyto předpoklady jsou 

zpracovány ve svém souhrnu, tedy jak obecné požadavky nutné k platnosti všech 

právních úkonů obecně, tak i některé specifické zákonné požadavky, které je nutné 

dodržet při pořízení závěti. Následně jsou popsány jednotlivé druhy závětí z hlediska 

použité formy závěti, s poukazem na některé úlevy z jinak obecného požadavku 

dodržení předepsané formy závěti, které jsou umožněny za určitých specifických 

životních situací člověka a jsou nově obsaženy v navrhované osnově občanského 

zákoníku. Rozsáhlá kapitola je věnována možnému obsahu závěti. Tato část práce se 

v úvodu zabývá podstatnou náležitostí závěti, jíž je ustanovení dědice, a poté jsou 

popsány možné další obsahové „nuance“ závěti. Samostatné kapitoly jsou pak 

věnovány možnostem, které zákon dává pořizovateli závěti pro její zrušení, další pak 

se zabývá neoddělitelnou součástí dědění ze závěti, jíž je ochrana neopomenutelného 

dědice a s ní související právní úprava vydědění v našem právním řádu. Poměrně nová 

je v našem dědickém právu možnost pořizovatele ustanovit listinou správce dědictví, 

proto je této problematice rovněž věnována krátká kapitola. V závěru části, týkající se 

hmotněprávní úpravy dědění ze závěti, je zmínka o souběhu dědění ze závěti a dědění 



ze zákona, k němuž v praxi nezřídka dochází. Z procesního hlediska je samostatná 

pasáž věnovaná některým úkonům, které soudní komisař musí provádět ve vztahu 

k závěti v úvodu dědického řízení. Jedná se o zjišťování u účastníků dědického řízení a 

zejména pak v centrálních evidencích, zda zemřelý zanechal závěť, případně o zjištění 

jejího stavu a obsahu.

Rigorózní práce je především určena pro ty, kteří mají zájem prohloubit si 

znalosti v oblasti práva dědického, zejména pak v otázkách týkajících se dědění ze 

závěti, různých možností pořízení závěti, obsahovými náležitostmi závěti atd. Práce 

dává rovněž přehled o tom, jakým směrem se případně má ubírat naše právní úprava 

dědění ze závěti dle návrhu nového občanského zákoníku a z tohoto pohledu může být 

určitě přínosem i pro širší veřejnost.




