
 

R e s u m é 

 Cílem této práce je rozebrat možnosti projevů autonomie vůle zůstavitele 

v historickém vývoji českého dědického práva.  

 Text je rozdělen do devíti kapitol, včetně úvodu a závěru. V úvodu je vymezen 

předmět práce. V první kapitole najdou čtenáři rozbor pojmu dědického práva z různých 

úhlů pohledu a v rozdílných významech. Dále jsou zmíněny základní zásady dědického 

práva s ohledem na dané téma. Následuje stručná rekapitulace pramenů dědického práva 

na území nynější České republiky od roku 1811 do současnosti, a to v posledním dílu 

této kapitoly. 

 Nejzásadnější možné způsoby, jak může zůstavitel vyjádřit svou vůli, jsou 

obecně popsány a definovány v kapitole druhé. Zmíněny jsou zde právní i konkrétní 

nástroje projevu zůstavitelovy vůle, zejména závěť, odkaz, dědická smlouva, dědická 

substituce, darování pro případ smrti, vydědění, podmínky, příkazy atd. Principy a 

podstata shora uvedených právních institutů je rozebrána rovněž, ale nejvíce v dalších 

kapitolách, kde je popsána právní úprava jednotlivých právních nástrojů v dějinném 

kontextu.  

    Následujících pět kapitol podává kompletní informaci o tom, jak byl upraven 

každý z institutů důležitých pro možnosti projevu vůle zůstavitele v každém 

jednotlivém období vývoje českého právního řádu.  

 Třetí kapitola je zaměřena na současnou právní úpravu. Čtvrtá se zabývá 

možnými projevy zůstavitelovy vůle přibližně v období od první Československé 

republiky do roku 1950. V páté kapitole je poskytnut srovnávací pohled na občanský 

zákoník z roku 1950.  

 Další kapitola, šestá v pořadí, popisuje vybrané rozdíly mezi ABGB, stávající 

verzí občanského zákoníku a zněním jeho jednotlivých ustanovení ve vybraných 

etapách vývoje právní úpravy v období vlády komunismu, a to samozřejmě s ohledem 

na zvolené téma práce. Prvním zvoleným úsekem je období od 1. 4. 1964 do 31. 3. 

1983. Ve druhém díle této kapitoly je zmapováno období od 1. 4. 1983 do 31. 12. 1991. 

Poslední třetí díl této kapitoly se zaměřuje na období od 1. 1. 1992 do 31. 12. 1993.  

 Sedmá kapitola detailně popisuje, jak bude moci zůstavitel projevit svoji vůli 

podle nového občanského zákoníku, který nabude účinnosti dne 1. 1. 2014.  



 

 Závěr shrnuje výsledky analýzy, která byla provedena s ohledem na dané téma 

ve shora zmíněných kapitolách.  

 


