Resumé
Právní institut promlčení je součástí právních systémů již od dob římského práva, přesto se
nejedná o právní relikt, který by v moderní pojetí práva neměl své místo. Promlčení je právním
institutem, jenž je nedílnou součástí moderních právních řádů a jehož význam v právu je ověřen
tradicí čítající více jak patnáct set let.
Cílem této diplomové práce je podat komplexní výklad o institutu promlčení v oblasti
občanského práva. Tato závěrečná práce v pěti kapitolách přibližuje postavení promlčení mezi
ostatními právními skutečnostmi, podrobuje ho důkladné analýze, poskytuje vhled do úpravy
promlčení de lege lata i její evoluci na našem území v historických civilněprávních kodifikacích
a komparuje ji s pojetími vybraných evropských zemí.
První kapitola pojednává obecně o právních skutečnostech, tyto skutečnosti dělí podle
tradičního klíče a na základě tohoto dělení mezi ně řadí institut promlčení.
Druhá kapitola definuje pojem promlčení, poukazuje na jeho smysl, analyzuje jeho dílčí
složky, podrobuje námitku promlčení testu souladu s dobrými mravy, vypočítává práva, která
promlčení podléhají, a uvádí, která jsou naopak zákonodárcem prohlášena za nepromlčitelná.
V této kapitole jsou taktéž nastíněny odlišné názory soudní praxe na uplatnění námitky
promlčení v odvolacím řízení.
Třetí kapitola je věnována promlčecí lhůtě, a to s akcentem na nově upravené dělení
promlčeních lhůt, stanovení okamžiku počátku jejich běhu, jejich délky dle obecných i
zvláštních ustanovení, stavení jejich běhu a jejich přetržení.
Čtvrtá kapitola se zaměřuje na samu genezi institutu promlčení v římskoprávním ius
civile a jeho následný vývoj v kodifikacích občanského práva na našem území, od všeobecného
občanského zákoníku po občanský zákoník z roku 1964.
V poslední kapitole je poskytnut stručný vhled do vybraných zahraničních úprav
promlčení. Konkrétně jsou na tomto místě přiblížena pojetí promlčení v Německu a Velké
Británii.
V závěru diplomové práce je obsaženo krátké shrnutí právní problematiky institutu
promlčení a jsou zde stručně zhodnoceny nejvýznamnější změny, které s sebou s účinností od
1. ledna 2014 přinesl zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

