
RESUMÉ 

 

Vydržení 

 

Tato diplomová práce se zabývá institutem vydržení. Jejím cílem je popsat podobu tohoto 

institutu v českém právu a zasadit jej do širšího rámce.  

Vydržení je způsobem originárního nabytí vlastnického práva k věci. Institut vydržení řeší 

situaci, kdy držitel není vlastníkem držené věci. Pokud je držitel v dobré víře a drží způsobilou 

věc z řádného důvodu, získá po určité době k této věci vlastnické právo. 

Text práce je rozdělen do pěti kapitol. Na začátek práce je zařazen úvod, který shrnuje cíle 

práce a vysvětluje důvody zvoleného konceptu a struktury práce. 

První kapitola se zabývá otázkami, které s institutem vydržení souvisí. Je zde popsáno, co 

se v českém právu rozumí věcí a jaký je význam věcných práv. Dále je pojednáno o tom, v čem 

spočívá držba, jaký je význam držby, jak je držba chráněna. Dále je v této kapitole vysvětleno, 

co je vlastnické právo a jak se dělí způsoby jeho nabývání. Tuto kapitolu uzavírá krátké 

vysvětlení, co je vydržení a jaký je jeho význam. 

Druhá část se zabývá tím, jak se institut vydržení měnil v průběhu historického vývoje. Je 

stručně popsáno, jak vypadal institut vydržení v římském právu, v obecném zákoníku 

občanském z roku 1811 a v občanském zákoníku z roku 1950. Podoba institutu vydržení 

v občanském zákoníku z roku 1964 je vysvětlena podrobněji, neboť tento zákon přestal platit 

jen pár měsíců před dokončením této práce. 

Nejdůležitější částí tohoto projektu je kapitola třetí, která pojednává o tom, jak je institut 

vydržení upraven v občanském zákoníku z roku 2012.  Je zde k nalezení, kdo může vlastnické 

právo vydržet, jaké věci lze tímto způsobem nabýt, jaké vlastnosti musí splňovat držba a po jak 

dlouhém trvání držby vznikne vlastnické právo k věci. Na konci kapitoly je vysvětleno, co je 

mimořádné vydržení, jaký je jeho význam a za jakých podmínek se uplatní. 

Čtvrtá kapitola stručně popisuje, jakými dalšími způsoby český občanský zákoník chrání 

dobrou víru nabyvatele vlastnického práva. Pátá kapitola obsahuje krátký text o tom, jak je 

institut vydržení upraven v Rakousku. 

Práce je zakončena závěrem, který vysvětluje zvolený pracovní postup a zhodnocuje 

význam institutu vydržení. 

 


