
Resumé 

Notářský zápis jako obligatorní forma právního jednání pro případ smrti 

 

Účelem této mé diplomové práce je pojednat o právních jednáních pro případ smrti, 

která pro svou platnost vyžadují povinně formu notářského zápisu, se stručným vysvětlením 

jednotlivých institutů. 

Předkládaná práce je rozdělena do osmi kapitol, přičemž první kapitola začíná úvodním 

slovem, kterým je tato práce stručně představena a uvádí čtenáře do dané problematiky.  

Druhá kapitola pojednává o významu notářského zápisu o právním jednání pro případ smrti 

a poukazuje na výhody sepisu těchto listin profesionálním právníkem, jakým notář bezpochyby je, 

ve srovnání s úskalími a riziky, které mohou na pořizovatele těchto listin čekat, rozhodnou-li se pro 

formu listiny soukromé. V rámci této kapitoly také poukazuji na důkazní sílu veřejné listiny oproti 

listině soukromé a závěrem uvádím stručný výčet povinných náležitostí notářského zápisu o 

právním jednání pro případ smrti včetně oprávnění k nahlížení a zapůjčení těchto notářských zápisů. 

Kapitola třetí se podrobně zaobírá „staronovým“ institutem dědické smlouvy, její  historií a 

stručným porovnáním s institutem darování pro případ smrti. 

Čtvrtá kapitola této mé práce věnuje pozornost zřeknutí se dědického práva, zřeknutí se 

práva na povinný díl a dopadům tohoto zřeknutí na dědice a jejich potomky, přičemž jedna 

podkapitola je věnována otázce zřeknutí se dědického práva pouze ke konkrétní věci, která není 

dosud jednoznačná. 

Pátá kapitola pojednává o závěti, zejména pak o případech, kdy zákon pro platnost závěti 

vyžaduje formu notářského zápisu. 

Správce pozůstalosti je popsán v kapitole šesté, která se věnuje zejména povolání správce 

pozůstalosti veřejnou listinou, ale dále také ustanovení správce pozůstalosti soudem a stručnému 

srovnání s vykonavatelem závěti. 

Předposlední sedmá kapitola čtenáře seznamuje s Evidencí právních jednání pro případ 

smrti, kterou spravuje a vede Notářská komora České republiky. 

Poslední kapitolou této mé diplomové práce je závěr, ve kterém jsou shrnuty všechny 

postřehy a poznatky, které jsem na základě jejího psaní získala. 

 


