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Cílem této mé práce je uvést a následně blíže rozebrat dva z nově, respektive po 

dlouhé době opětovně zavedených institutů dědického práva, a to dědické smlouvy a 

odkazu.  Vzhledem k tomu, že smrt je přirozenou právní skutečností, jež nutně postihne 

každého z nás, přičemž zejména s přibývajícím věkem mnoho z nás dosti důkladně 

zvažuje, komu mortis causa „odkázat“ majetek nabytý za života, měl by se každý, kdo 

takto uvažuje, má-li zároveň zájem vyhnout se zákonné dědické posloupnosti, seznámit 

s těmito novými a dle mého názoru velmi praktickými instituty. Celá tato práce je 

rozdělena do šesti kapitol (včetně úvodu a závěrečného shrnutí). Stěžejními částmi práce 

jsou potom kapitola druhá až čtvrtá zabývající se nejprve jistým úvodem do celé 

problematiky a osvětlením základních pojmů, po čemž následuje rozbor institutů dědické 

smlouvy a odkazu, včetně komparace s vybranými zahraničními právními úpravami, a 

výklad týkající se historie obou zmíněných institutů. Samotné kapitoly zabývající se 

dědickou smlouvou a odkazem jsou rozděleny do podkapitol tak, aby byly rozebrány 

veškeré jejich aspekty; u institutu dědické smlouvy tedy její stručná charakteristika, 

forma, problematika smluvních stran a předmětu dědické smlouvy, včetně problematiky 

doložek času a podmínek, na což navazuje výklad o otázce způsobilosti smluvních stran 

a následné srovnání s německou a švýcarskou právní úpravou, a v případě institutu 

odkazu opět jeho stručná charakteristika, poukázání na rozdíl mezi odkazem a pořízením 

pro případ smrti, dále otázka zřízení a odvolání odkazu, problematika předmětu odkazu, 

nabytí vlastnického práva k předmětu odkazu a jeho splatnost, výklad týkající se rozdílu 

mezi dědicem a odkazovníkem, včetně podrobnějšího rozboru osob zůstavitele, osoby 

obtížené a legatáře. V neposlední řadě bylo třeba zaměřit se rovněž na problematiku 

uvolněného odkazu a výklad k jednotlivým druhům odkazů, a následně komparaci české 

právní úpravy s německou a švýcarskou. Celá práce je následně zakončena stručným 

shrnutím obsahující zhodnocení právní úpravy dědické smlouvy a odkazu.  

 


