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RESUMÉ 

Předmětem mé diplomové práce jsou právní instituty neopomenutelný dědic a 

vydědění. Hlavním cílem je popsat stávající i novou právní úpravu a tyto dvě úpravy 

srovnat. 

 Každému neopominutelnému dědici se musí dostat povinný díl ze zůstavitelova 

majetku. Jedinou možností pro zůstavitele, jak se vyhnout této povinnosti, je sepsání 

listiny o vydědění. Vydědit neopomenutelného dědice lze jen z taxativně stanovených 

důvodu a to následujících: 1) v rozporu s dobrými mravy neposkytl zůstaviteli 

potřebnou pomoc v nemoci, ve stáří nebo v jiných závažných případech, 2) o zůstavitele 

trvale neprojevuje opravdový zájem, který by jako potomek projevovat měl, 3) byl 

odsouzen pro úmyslný trestný čin k trestu odnětí svobody v trvání nejméně jednoho 

roku, 4) trvale vede nezřízený život. Nový občanský zákoník důvody vydědění stanoví 

stejně, s výjimkou třetího důvody, který je nově upraven tak, že lze vydědit potomka, 

který byl odsouzen pro trestný čin, jenž byl spáchán za okolností svědčících o jeho 

zvrhlé povaze. Současně přináší nový důvod pro vydědění potomka, jež je marnotratný 

či zadlužený. Důvody vydědění v současné i budoucí úpravě jsou však často kritizovány 

pro svoji obecnost a neurčitost. 

Diplomová práce se skládá ze čtyř kapitol. V první kapitole jsou obecně definovány 

pojmy neopomenutelného dědice a vydědění. Jsou zde popsány obecně, bez ohledu na 

konkrétní právní úpravu. Druhá část se věnuje historickému vývoji. Je rozčleněná na 

čtyři podkapitoly, které pojednávají o úpravách, jež nejvíce ovlivnily úpravu dnešní. 

Základy, jež se nalézají v římském právě, jsou popsány v první podkapitole. Následně je 

zde popsána úprava ve Všeobecném občanském zákoníku z roku 1811 a pak v 

občanských zákonících z roku 1950 a 1964. 

Nejdůležitější částí mé práce jsou kapitoly třetí a čtvrtá. Obě jsou stejně členěny a 

to tak, že nejprve je detailní popis úpravy ve stávající právní úpravě, následně v úpravě 

nové. Třetí podkapitolou je srovnání obou právních úprav. V těchto kapitolách, je 

detailně popsán okruh neopomenutelných dědiců, výše povinného podílu, 

nerespektování ochrany neopomenutelného dědice, následky vydědění či náležitosti 

listiny o vydědění. Velká část je věnována důvodům vydědění s ohledem na judikaturu 

Nejvyššího soudu. 


