Resumé
Čas a jeho reflexe v právu
Tato diplomová práce se zabývá reflexí času v právní úpravě občanského práva. Cílem
této práce je zachytit čas jako veličinu, která ovlivňuje lidský život víc, než kterákoli jiná, a
která je jednou z nejvýznamnějších právně relevantních událostí, se kterými právo spojuje
určité právní následky.
Text práce je rozdělen do devíti kapitol, první čtyři se věnují filosofickému a historickému
úvodu k pojmu „čas“, zbylých pět je zaměřeno na působení času v kontextu současného
občanského zákoníku.
První kapitola sleduje vnímání času od počátku lidstva, přičemž čerpá především z díla
významného rumunského historika a filosofa minulého století - Mircey Eliadea.
Druhá kapitola se věnuje času jako dělitelné veličině a vysvětluje jednotlivé možnosti, jak
čas dělit prostřednictvím dnů na delší časové jednotky – roky.
Třetí kapitola pojednává o pojetí času ve starověkém Římě z pohledu velkých učenců své
doby – Isidora Sevillského a Ambrosia Theodosia Macrobia. Je zmíněno nejen římské dělení
času, ale i vývoj římského kalendáře v až do významných reforem Gaia Julia Caesara a
Augusta v prvním století před naším letopočtem.
Čtvrtá kapitola o Gregoriánské reformě kalendáře navazuje na výklad o dalším vývoji
kalendáře až do dnešní podoby.
Pátá kapitola má být základním pohledem do problematiky času v právu. Představuje čas
jako právní skutečnost, jež v souvislosti s jiným právním jevem způsobuje právní následky.
V této kapitole nalezneme též pojednání o zásadě vigilantibus iura. Dále se věnuje rozlišení
časového okamžiku a běhu času, a ve svém závěru popisuje i počítaní času podle občanského
zákoníku.
Šestá kapitola je věnována institutu promlčení. Kapitola sleduje posloupnost zákonných
ustanovení, když se věnuje nejprve pojmu „námitka promlčení“, dále poskytuje výčet práv,
která se promlčují, a uzavírá výkladem o promlčecí lhůtě.
Sedmá kapitola obsahuje výklad pojmu „prekluze“, včetně pojednání o prekluzivní lhůtě.
Osmá kapitola pojednává o předmětu a podmínkách vydržení, jako posledního institutu,
jež s během času souvisí.
Devátá kapitola se pak věnuje další otázce, v jejíž úpravě je zmíněn běh času, totiž
doložení času.
Poslední kapitola obsahuje stručný vhled do právní úpravy institutů promlčení, prekluze a
vydržení v Rakousku a Velké Británii.

