
Resumé

Téma mojí diplomové práce zní „Řízení o pozůstalosti“. Toto téma jsem si 

vybrala z několika důvodů. Přestože jde o tradiční institut civilního procesního práva, 

jedná se o téma velmi aktuální s ohledem na novou úpravu soukromého práva v zákoně 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, kterou došlo k výraznému rozšíření ustanovení 

o dědickém právu, a na ni navazující novou procesní úpravu v zákoně č. 292/2013 Sb., 

o zvláštních řízeních soudních. Dalším důvodem byla skutečnost, že tuto problematiku 

shledávám zajímavou, a to zejména z důvodu její komplexnosti a výrazného prolínání 

procesněprávní a hmotněprávní úpravy. Jelikož je účast v řízení o pozůstalosti v životě 

člověka prakticky nevyhnutelnou záležitostí, ráda jsem si svoje dosavadní znalosti 

doplnila o znalost nové právní úpravy. V neposlední řadě mi tato problematika připadá 

v prostředí advokacie, do které bych po vystudování ráda zamířila, poněkud zbytečně 

a neoprávněně opomíjená.

Cílem této diplomové práce je přehledně vylíčit průběh řízení o pozůstalosti tak, 

aby byly patrné jednotlivé fáze řízení o pozůstalosti, a zároveň zohlednit a doplnit 

výklad v nezbytném rozsahu o důležité aspekty a instituty hmotněprávní, které řízení 

o pozůstalosti ovlivňují. S ohledem na přijetí nové právní úpravy jsem se snažila 

poukázat na nejdůležitější změny a rozdíly nové úpravy a úpravy účinné do 

31. 12. 2013, a to zejména co se týče zavedení nových či staronových institutů 

dědického práva i dědického řízení.

Práce kromě úvodu a závěru obsahuje dvě stěžejní části, první z nich se věnuje 

samotnému řízení o pozůstalosti s tím, že je tvořena pěti kapitolami. 

V první kapitole se zabývám nezbytnými obecnými výklady týkajícími se řízení 

o pozůstalosti, obsahuje výklad o historii, pramenech právní úpravy dědického práva 

hmotného i procesního, charakteristice a funkci řízení nesporných obecně i samotného 

řízení o pozůstalosti. Následují podkapitoly věnované subjektům řízení – soudům, 

účastníkům řízení a notáři jako soudnímu komisaři. Tuto obecnou část uzavírám 

podkapitolou ohledně nákladů řízení o pozůstalosti.

Druhá kapitola zasvěcená samotnému průběhu řízení o pozůstalosti podle nové 

právní úpravy účinné od 1. 1. 2014 je stěžejní částí práce. Obsahuje podkapitoly 

ohledně zahájení řízení a pověření notáře jako soudního komisaře, fáze předběžného 



šetření, případného zastavení řízení o pozůstalosti, problematiky správy pozůstalosti 

a majetku ve společném jmění zůstavitele a jeho manžela, zjišťování dědického práva 

a případných sporů o něj, dále se věnuji rozsahu pozůstalosti a nakonec samozřejmě 

samotnému projednání dědictví. 

Následující kapitoly navazují na kapitolu předchozí a jsou zasvěceny rozhodnutí 

v řízení o pozůstalosti a opravným prostředkům řádným i mimořádným. Poslední 

kapitola v této části práce pojednává o situaci, kdy po právní moci rozhodnutí 

o zastavení řízení nebo o pozůstalosti dodatečně vyjde najevo majetek, který taktéž 

náleží do pozůstalosti. 

Druhou část práce jsem se rozhodla věnovat problematice likvidace pozůstalosti 

jako vybrané otázce řízení o pozůstalosti, jelikož byla tato úprava oproti dosavadnímu 

stavu výrazně rozšířena a navíc problematiku likvidace předlužené pozůstalosti považuji 

vzhledem ke zvyšující se celkové zadluženosti české společnosti za velmi aktuální. 
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