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Abstrakt 

Tato rigorózní práce se zabývá problematikou dědění ze závěti. Jedná se o stěžejní oblast dě-
dického práva, která je v souvislosti s přijetím nové právní úpravy respektující autonomii vůle 
zůstavitele velmi aktuální. 
 
Práce má za cíl poskytnout čtenáři ucelený a praktický pohled na problematiku dědění ze zá-
věti a analyzovat především sporné otázky, které činí v praxi problémy. 
 
Práce vychází nejen ze studia současné literatury a judikatury, ale podrobně se zabývá též 
právní úpravou předchozí, především tou, která je obsažena v obecném zákoníku občanském. 
S tím je spojena analýza nejen historické literatury, ale i judikatury c. k. Nejvyššího soudu 
z let 1859−1915 a Nejvyššího soudu Československé republiky z let 1919−1948. 
V neposlední řadě čerpá práce z velkého množství zahraničních zdrojů a nabízí komparaci 
s příbuznými právními řády, jako jsou např. právní řád rakouský, německý nebo švýcarský. 
Na podkladě těchto poznatků řeší předestřené otázky pohledem praxe, tedy tak, aby výsledné 
závěry představovaly nejen logický výklad práva, ale především, aby byl sledován účel dané 
právní úpravy s ohledem na recipienty právních norem. 
 
Práce je z hlediska praktičnosti a názornosti doplněna o některé vybrané vzory, se kterými se 
při dědění ze závěti setkáme nejčastěji (holografní závěť, allografní závěť, závěť ve formě 
veřejné listiny, odvolání závěti, dovětek). 
 
Práce poskytuje srovnání různých právních názorů na danou problematiku a na základě vlast-
ní analýzy nabízí podrobně odůvodněná řešení těchto problémů, včetně důležitých procesních 
souvislostí. Odpovídá na celou řadu praktických otázek a rozebírá mnoho praktických pro-
blémů, se kterými se autor při sepisování závětí a v řízení o pozůstalosti denně potýká. Tyto 
závěry jsou využitelné nejen jako podklady a náměty pro další zkoumání této oblasti práva, 
ale svůj význam mají především pro praktikující právníky, kteří se při absenci aktuální judika-
tury často nemají o co opřít. 


