
Dědické právo doznalo přijetím nového občanského zákoníku výrazných změn. Jeho hlavním účelem je
ale stále úprava přechodu pozůstalosti ze zůstavitele na jeho dědice a s tím související problémy.
Tato práce se zabývá děděním ze závěti, tedy jedním ze tří důvodů dědického nástupnictví. Druhým je
zákonná posloupnost, která se uplatní v situaci, kdy zůstavitel nepořídil závěť. Posledním dědickým
titulem je dědická smlouva mezi zůstavitelem a dědici, která rozdělí dědictví mezi druhé jmenované.
Dědická smlouva má větší právní sílu než závěť a intestátní posloupnost se použije jen, pokud zde není
ani jeden z předchozích dědických titulů.
Tato práce sestává z pěti kapitol. První kapitola poskytuje stručný úvod do historie dědického práva na
našem území a představuje cíl práce. Druhá kapitola se zabývá obecnými otázkami celého dědického
práva, je rozdělena do tří podkapitol, které pojednávají o základních zásadách dědického práva, jeho
právních pramenech a také o předpokladech dědění, kterými jsou smrt zůstavitele, dědická způsobilost,
existence pozůstalosti a právního důvodu dědění. Také jmenuje možnosti dědiců dědictví se zřeknout,
odmítnout ho nebo se ho vzdát. Třetí kapitola se soustředí na hlavní téma této práce, jímž je dědění ze
závěti. Skládá se z deseti podkapitol. První se pokouší podat definici závěti. Druhá zkoumá, kdo je
způsobilý pořídit závětí a třetí jaké jsou náležitosti vůle a jejího projevu. Následující dvě podkapitoly
řeší náležitosti formy a obsahu závěti. Šestá se zabývá vedlejšími doložkami, jež mohou být součástí
závěti. Sedmá zkoumá ochranu nepominutelného dědice a osmá vydědění. Následující podkapitola se
soustředí na úschovu závěti a poslední se zabývá zrušením závěti. Čtvrtá kapitola se pokouší podat
stručné srovnání dědění ze závěti podle občanském zákoníku z roku 1964 a podle nového občanském
zákoníku. Konečně pátá část předkládá závěr práce, jímž je, že nový občanský zákoník poskytuje
zůstaviteli mnohem rozsáhlejší pořizovací svobodu, odstraňuje mnoho zbytečných omezení a dává
zůstaviteli více možností, jak rozdělit pozůstalost a určit dědicům, jak s ní nakládat.
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