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Smrt, jakožto přirozená právní skutečnost, se týká každé fyzické osoby. Dědické 

právo, které je součástí práva obecného soukromého, zasahuje do života každého jednotlivce 

právě tím, že majetkové poměry těchto osob, myšleno ty, které smrtí nezanikají nebo 

nepřechází na právní nástupce zvláštní sukcesí, je třeba s použití norem dědického práva 

vypořádat.

Cílem mé diplomové práce je zařadit dědické právo do systému práva, stručně 

pojednat o jednotlivých předpokladech nabytí dědictví, mezi něž řadíme i dědický titul, a poté 

se zaměřit na závěť, jakožto jeden z dědických titulů, a to v rámci komparace úprav v nyní

účinném občanském zákoníku č. 40/1964 Sb. (dále jen: „OZ“) a novém občanském zákoníku

č. 89/2012 Sb., který nabývá účinnosti 1. 1. 2014 (dále jen: „NOZ“).

Práce se skládá ze sedmi kapitol. Kapitola první obsahuje krátký úvod k danému 

tématu, kapitola druhá a třetí obsahuje stručné pojednání o problematice dědického práva a 

vysvětluje základní pojmy jako pojem dědění, dědictví a pozůstalost. Čtvrtá kapitola se 

zaměřuje na podmínky nabytí dědictví, přičemž je rozdělena na čtyři části, z nichž každá 

zevrubně popisuje onu jednotlivou podmínku, konkrétně tedy smrt fyzické osoby, existenci 

dědictví, způsobilého dědice a neodmítnutí dědictví. O páté podmínce nabytí dědictví, a to 

dědickém titulu, když jedním z nich je právě závěť, pojednává kapitola pátá. Důvodem 

relativně rozsáhlého úvodu do problematiky závěti je fakt, že je velmi úzce spjata i s jinými 

dědickoprávními instituty a nelze ji tudíž uspokojivě a v celém rozsahu vyložit zcela 

izolovaně.

Šestá nejrozsáhlejší kapitola popisující závěť tvoří jádro celé práce a je rozdělena na 

sedm částí. První se zaměřuje na samotný pojem závěti, druhá pojednává o pořizovací 

nezpůsobilosti. O obsahu a formě závěti je pojednáno v rozsáhlých částech třetí a čtvrté, které 

jsou pro přehlednost dále rozděleny na body. Následuje část týkající se zrušení závěti, 

přechodných a závěrečných ustanovení v NOZ vztahujících se k závěti a otázka Centrální 

evidence závětí. Vzhledem k tomu, že současný občanský zákoník dědické právo, resp. 

problematiku závěti upravuje poskromnu, je třeba ve spoustě otázek vycházet z judikatury –

cílem je tedy jednotlivé instituty vyložit jak ve světle zákona, tak i judikatury, která je právě 

v oblasti institutu závěti (ale i celého dědického práva) velmi bohatá a významná.  Současně 

jsou jednotlivé instituty obsažené v současné úpravě srovnány s úpravou obsaženou v NOZ a 



taktéž vyloženy instituty nové, resp. staronové, které v nyní účinném občanském zákoníku 

nenalezneme.

Sedmá kapitola obsahující závěr je poslední částí práce, jejímž účelem je kriticky 

zhodnotit současnou a novou právní úpravu týkající se závěti, u obou upozornit jak na jejich 

výhody, tak i nevýhody. Samozřejmě je pravdou, že na tuto problematiku existuje spousta 

názorů, ale bude to až praxe, která nám dá spolehlivě odpověď na otázky, které si dnes 

klademe.
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