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ABSTRAKT 

BEZDŮVODNÉ OBOHACENÍ PODLE ANGLICKÉ A ČESKÉ PRÁVNÍ 

ÚPRAVY 

 Tématem předkládané diplomové práce je „Bezdůvodné obohacení podle 

anglické a české právní úpravy“. Jejím cílem je přinést srozumitelnou analýzu a 

srovnání právních norem upravujících tento institut v anglickém a českém právu. Práce 

je systematicky rozdělena do čtyř kapitol, jež jsou poté dále členěny. 

 První kapitola uvádí čtenáře do tématu bezdůvodného obohacení. Nejprve je 

nastíněn stručný historický přehled a popis právní povahy bezdůvodného obohacení. 

Tato kapitola rovněž přináší základní srovnání common law systému a kontinentálního 

právního systému, do kterých anglické i české právo patří. 

 Úprava bezdůvodného obohacení na evropské úrovni je předmětem analýzy ve 

druhé kapitole. Jsou představeny vybrané právní instrumenty evropského práva 

soukromého, konkrétně Návrh společného referenčního rámce a Principy evropského 

práva bezdůvodného obohacení, jež obsahují nezávazná právní pravidla pro fungování 

institutu bezdůvodného obohacení. 

 Třetí kapitola je zaměřena na anglické právo bezdůvodného obohacení. Přináší 

analýzu předpokladů vzniku bezdůvodného obohacení podle anglické právní úpravy. 

Těmito předpoklady, jež mají základ v judikatuře anglických soudů, jsou  

(1) obohacení, (2) na úkor ochuzeného, (3) existence důvodu neospravedlnitelnosti 

obohacení a (4) neexistence okolnosti, která by vylučovala vznik bezdůvodného 

obohacení na straně obohaceného. Rozsah a způsob vydání bezdůvodného obohacení 

společně s promlčením práva na vydání bezdůvodného obohacení jsou zmíněny  

v závěru třetí kapitoly. 

 Čtvrtá kapitola se zabývá českou právní úpravou bezdůvodného obohacení. 

První podkapitola je zaměřena na srovnání bezdůvodného obohacení v občanských 

zákonících od roku 1811 do současnosti. Následující podkapitoly poté analyzují 

bezdůvodné obohacení podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Nejprve jsou 

představeny nejvýznamnější změny bezdůvodného obohacení, které přinesla nová 

právní úprava. Dále pak navazuje výklad o jednotlivých skutkových okolnostech vzniku 
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bezdůvodného obohacení, a to plnění bez právního důvodu, plnění z právního důvodu, 

který odpadl, protiprávní užití cizí hodnoty a přijetí plnění za jiného. Závěr čtvrté 

kapitoly patří rozsahu a způsobu vydání bezdůvodného obohacení a promlčení práva na 

vydání bezdůvodného obohacení. 


