Resumé
Předmětem mé diplomové práce je přiblížení a popis základních institutů dědického práva
s ohledem na autonomii vůle zůstavitele tak, jak jsou upraveny v občanském zákoníku po
jeho rekodifikaci účinné k 1. 1. 2014. S ohledem na podstatné a rozsáhlé změny, kterými
si prošly prostředky, jimiž může pořizující za života upravit nakládání s pozůstalostí
mortis causa, mi téma přišlo aktuální a z toho důvodu jsem si ho zvolila. Snažila jsem se
podat ucelený obraz možností otevírajících se před zůstavitelem v případě, že se rozhodne
upravit rozdělení svého majetku mimo zákonnou dědickou posloupnost.
Celá práce je rozdělena do šesti kapitol, jejichž obsah objasňuje historii
dědění na našem území, elementární pojmy, příčiny vzniku dnešního kodexu, instituty
upravující přechod pozůstalosti na právní nástupce a v největším rozsahu též dědické
tituly, a to ve světle novot, které přinesla úprava civilního práva.
V první části textu se zabývám historickým vývojem a východisky dědického
práva v období od posledních desetiletí vlády Habsburské dynastie, až do přijetí o. z.
2012, jelikož je vhodné mít alespoň rámcovou představu o souvislostech vedoucích až
k dnešní podobě dědění.
Druhá kapitola vysvětluje základní legální pojmy užívající se napříč celou
oblastí vymezenou § 1475 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.
Další část je věnována průběhu přijetí nové úpravy, jejímu účelu a smyslu,
imanentním principům a především právním jednáním, která ovlivňují osud majetku
zemřelého, vyjma důvodů dědění.
Čtvrtá a patrně nejpodstatnější součást předkládané závěrečné práce
pojednává o dědických titulech, jako nezbytných požadavcích pro přechod pozůstalosti a
o jejich vzájemných vztazích. Jmenovitě se jedná o zákon, jemuž se vzhledem
k respektování vybraného tématu nedostalo velkého prostoru, závěť a dědickou smlouvu.
Posledními dvěma kapitolami už jen doplňuji výčet variant odrážejících další
možná přání zůstavitele. Tím je odkázání dílu pozůstalosti třetí osobě k tíži osob
nabývajících z dědictví a samozřejmě vydědění, jako způsob odnětí dědického práva
nepominutelnému dědici.

