
Abstrakt 

Vydržení v rámci rekodifikace soukromého práva 

Diplomová práce se zabývá institutem vydržení, a  to v kontextu rekodifikace 

soukromého práva. Jejím cílem je popsat podobu tohoto institutu jak v historickém 

kontextu, tak v platné právní úpravě, tyto úpravy vzájemně komparovat a pokusit se 

odpovědět na některé sporné výkladové otázky. 

Vydržení je institutem sledujícím sladění držby jako faktického stavu 

s vlastnictvím jakožto stavem právním, a to po uplynutí určené vydržecí doby. Jde 

o tradiční institut civilistiky, který však v současné době nepozbývá na aktuálnosti. 

Občanský zákoníku č. 89/2012 Sb. přinesl ve vztahu k tomuto institutu podstatné změny, 

jejichž analýzu diplomová práce sleduje. 

Práce je rozvržena do úvodu, 4 hlavních kapitol, které jsou dále členěny 

do podkapitol, a závěru. 

V první kapitole vymezuji obecné pojmy stěžejní pro následující výklad, a to 

definici držby, detence a samotného vydržení. 

Kapitola druhá představuje historický exkurs, a to od nástinu institutu vydržení 

v římském právu, přes úpravu vydržení za účinnosti OZO, k popisu socialistické právní 

úpravy, a to jak za účinnosti občanského zákoníku z roku 1950, tak občanského zákoníku 

z roku 1964 v jeho původní podobě. V této kapitole se věnuji rovněž popisu úpravy 

po novelizaci účinné od roku 1983. Pozornost je dána také úpravě ObčZ 1964 v podobě 

po novele účinné v letech 1992 až 2013. 

Stěžejní kapitolou práce je kapitola třetí, která je věnována podobě institutu 

vydržení po rekodifikaci soukromého práva občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. V té 

podrobněji věnuji pozornost jednotlivým předpokladům vydržení, tedy subjektu, 

předmětu, řádné držbě, poctivé držbě a držbě pravé, stejně jako běhu promlčecí doby a 



rovněž institutu mimořádného vydržení, který se do českého právního řádu po delší době 

navrací. 

Obsahem čtvrté kapitoly je komparativní exkurs s německou právní úpravou. V té 

popisuji základní rysy německé úpravy vydržení a  porovnávám je s českou kodifikací. 

Závěr práce je syntézou získaných poznatků a učiněných dílčích závěrů. 
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