Abstrakt
V rigorózní práci je zpracováno téma dědění ze závěti, které je doplněno o nový institut v rámci
úpravy dědického práva – svěřenské nástupnictví. Obsah práce je rozčleněn do pěti hlavních
kapitol, přičemž je postupováno od obecného výkladu dědického práva s přihlédnutím
k historii, neboť především dědické právo je jedno z odvětví občanského práva, které doznalo
velkých změn v rámci rekodifikace občanského práva a navrací se zpět k institutům, které
dosavadní právní úprava neznala. Úvod práce je věnován vysvětlení základních pojmů v rámci
problematiky dědického práva, jsou zde rozvedeny zásady, principy a funkce dědického práva
a zařazení v rámci právní úpravy. Část práce, která je věnována historickému výkladu je
zaměřena na úpravu testamentární dědické posloupnosti v římskému právu a poté rozebrány
úpravy závěti v rámci Všeobecného občanského zákoníku, občanského zákoníku č. 141/1950
Sb. a předchozího občanského zákoníku č. 40/1964 Sb. Následně už je podrobně rozpracováno
hlavní téma, tedy dědění ze závěti dle nynější právní úpravy v občanském zákoníku č. 89/2012
Sb. Úvod této kapitoly je věnován samotnému pojmu závěť, předpoklady pro její platnost,
v jakých formách lze závěť pořizovat a následně přiblíženy vedlejší doložky v závěti, tedy
podmínky, doložení času či příkaz a také povolání vykonavatele závěti. Součástí této kapitoly
je centrální evidence závětí, kterou lze jistě označit za pokrok v této oblasti a která představuje
jistotu pro pořizovatele. Dále je přiblížena problematika vydědění, které často bývá součástí
listiny o posledním pořízení. Závěr čtvrté kapitoly vymezuje, jak lze závěť zrušit a dále je zde
zařazeno porovnání se zahraniční právní úpravou, konkrétně s francouzskou. Samotný závěr
rigorózní práce pojednává o svěřenském nástupnictví, které bylo zvoleno za sekundární cíl
práce. Nejprve je rozebrána obecná, neboli vulgární substituce a poté fideikomisární substituce.
Cílem práce je přiblížit problematiku pořizování posledního pořízení - závěti, a to nejen
z hlediska laického, ale především z odborného hlediska. Práce má poukázat na to, jakých změn
tento institut doznal v rámci historického vývoje, jak funguje v nynější praxi a jaký bude jeho
další vývoj v souvislosti s novelizací tohoto odvětví a soukromého práva vůbec.

