Tato diplomová práce pojednává o právní úpravě vydědění s přihlédnutím k historickému
kontextu. Práce se zaměřuje zejména na rozbor jednotlivých důvodů vydědění. Vydědění je
institut vyvažující zákonnou ochranu nepominutelných dědiců, která spočívá v jejich právu na
povinný díl. Zůstavitel, který se rozhodl nepominutelnému dědici tuto jeho dědickým právem
garantovanou ochranu odejmout, tedy vyloučit ho z jeho práva na povinný díl či ho v jeho právu
zkrátit, tak může učinit pouze ze zákonem stanovených důvodů. Platná právní úprava upravuje
šest exheredačních důvodů, kterými jsou neposkytnutí potřebné pomoci v nouzi, neprojevování
opravdového zájmu, odsouzení pro trestný čin, vedení trvale nezřízeného života, dědická
nezpůsobilost a zadlužení či marnotratnost. Cílem této diplomové práce je podat ucelený výklad
o institutu vydědění, kdy důraz je kladen zejména na právní úpravu jednotlivých vyděďovacích
důvodů. Na základě tohoto výkladu je provedeno zhodnocení současné právní úpravy a
navrhnutí případných změn de lege ferenda. Diplomová práce se člení do čtyř kapitol, které
jsou následně rozděleny na dílčí podkapitoly. V první kapitole jsou vymezeny základní pojmy,
které s institutem vydědění úzce souvisí. Kapitola pojednává o právní úpravě nepominutelného
dědice a jeho právu na povinný díl, obecně se věnuje institutu vydědění a institutu dědické
nezpůsobilosti a rozebírá jejich odlišnosti i vzájemnou provázanost. Druhá kapitola, jež je v této
diplomové práci stěžejní, se podrobně zabývá zákonnými důvody vydědění, tak jak je upravuje
platná právní úprava, a věnuje se i jejich historickému vývoji. V jejím závěru jsou zmíněny
vyděďovací důvody ryze historické. Třetí kapitola se věnuje zákonným náležitostem prohlášení
o vydědění a dalším souvisejícím otázkám. Zohledňuje i nové možnosti, které přinesla současná
právní úprava. Kapitola tedy rozebírá formální i obsahové náležitosti prohlášení o vydědění,
otázku způsobilosti učinit prohlášení o vydědění i možnost tzv. vydědění podmíněného. Čtvrtá
a poslední kapitola pojednává o důsledcích vydědění. Zabývá se následky platného i neplatného
vydědění, případnými spory o platnost vydědění i tím, jaké dopady má vydědění na potomky
nepominutelného dědice.

