
Účelem této diplomové práce bylo pojednat o problematice dědění ze závěti, přičemž zkoumán nebude
pouze institut závěti, ale i další zákonná ustanovení dědického práva, bez kterých se při výkladu
problematiky dědění ze závěti neobejdeme.
Předkládaná práce je rozdělena do šesti kapitol, přičemž první kapitola je zahájena úvodním slovem
autora, kterým je tato práce stručně představena a uvádí čtenáře do dané problematiky. Následuje krátký
historický exkurz, kde je problematika závěti a dědického práva obecně stručně vyložena v historickém
kontextu a konečně je tato úvodní kapitola zakončena vymezením platné právní úpravy dnešní doby.
Druhá kapitola této práce věnuje pozornost stěžejním zásadám dědického práva, kde jsou jednotlivé
zásady vyjmenovány a podrobněji rozebrány, přičemž na některé konkrétní projevy těchto zásad je
výslovně upozorněno jak v této kapitole, tak i v kapitolách následujících.
Kapitola třetí se dále podrobně zaobírá jednotlivými předpoklady, které musí být nutně naplněny k
tomu, aby k samotnému dědění vůbec mohlo dojít. O těchto předpokladech je pojednáno v pěti
podkapitolách, které se nazývají: smrt zůstavitele, existence pozůstalosti, způsobilý dědic, dědický titul a
přijetí dědictví.
Kapitola čtvrtá je pomyslným těžištěm celé práce, když pojednává o institutu závěti. Tato kapitola
vymezuje samotný pojem závěti, její podstatné náležitosti, dále pojednává o způsobilosti závěť pořídit, o
důsledcích omylu při pořizování závěti, jsou zde také vyjmenovány a podrobně zkoumány jednotlivé
formy závěti, dále její obsah a konečně i možnosti zrušení závěti.
Celá předposlední, v pořadí pátá kapitola, pojednává o právním postavení tzv. nepominutelných dědiců,
tedy osob, kterým zákonodárce na základě jejich konkrétního vztahu k zůstaviteli poskytuje určitá
zvláštní práva, která ostatní dědicové nemají. Konec této kapitoly se dále zaměřuje na momenty, ve
kterých mohou být nepominutelní dědicové svých privilegií zbaveni.
Konečně poslední kapitolou předkládané diplomové práce je závěr, ve kterém jsou shrnuty všechny
postřehy a poznatky, které autor této práce na základě jejího psaní získal.
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