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Úvod 

 Předmětem této rigorózní práce je pojem „věc“ v právním smyslu, tedy ústřední předmět 

občanskoprávních práv a povinností. Tento předmět je v některých právních řádech pojímán 

úzce, což znamená, že věcmi v právním smyslu jsou pouze předměty hmotné, v jiných právních 

řádech naopak široce, což znamená, že hmotná podstata není pro věc v právním smyslu nezbytná 

a věcmi tak mohou být i jiná jsoucna bez hmotné podstaty, například (avšak nejen) práva. Pojetí 

věci však ve svém důsledku zásadním způsobem ovlivňuje celé občanské právo, neboť určuje, co 

vše může být předmětem právních poměrů, resp. práv a povinností, k jakému předmětu lze nabýt 

určité právo a s jakým předmětem lze v mezích právního řádu nakládat. Zvoleným pojetím věci 

v právním smyslu jsou dotčena obzvláště práva věcná, jejichž předmětem jsou vždy věci 

v právním smyslu a která jsou s věcí neoddělitelně spjata (věcná práva na věci „lpí“).1 

 Jednou z nejdůležitějších změn, kterou do českého právního řádu vnesl zákon č. 89/2012 

Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“), bylo bezesporu opuštění úzkého pojetí věci a příklon 

k pojetí širokému, které je tvůrci zákona označováno za modernější a pro potřeby současné doby 

vhodnější.2 V právních řádech jiných států, mezi nimi i v právním řádu Švýcarské konfederace, 

je naproti tomu i v dnešní době věcí toliko hmotný předmět, stejně jako tomu ostatně bylo i 

v českém právním řádu od roku 1950 do konce roku 2013. 

 Cílem této rigorózní práce je porovnání pojetí věci v právním smyslu v občanském právu 

českém a švýcarském, a to především s ohledem na to, že zatímco české právo pojímá „věc“ 

široce, švýcarské právo úzce, byť švýcarské právo samo věc nijak nedefinuje. Pomocí 

mikrokomparativní metody tak bude porovnána definice věci v právním smyslu, jež je obsažena 

v OZ, s tím, jak je věc v právním smyslu definována švýcarskou odbornou naukou a k čemuž se 

přiklání i ustálená rozhodovací praxe, zejména Spolkového soudu Švýcarské konfederace. 

Rigorózní práce se bude také zabývat případnými přínosy příklonu k širokému pojetí pojmu 

„věc“ v české právní úpravě, a tedy zkoumat, zda je toto pojetí skutečně modernější a vhodnější. 

V rámci porovnávání se švýcarskou právní úpravou bude zvažováno, zda by pro české právo 

bylo přínosné převzít některá ustanovení švýcarských zákonů. Součástí toho budou i úvahy de 

 

1 ŠVESTKA, J. Věcná práva. In: DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J. a kol. Občanské právo hmotné. Svazek 3. Díl třetí: 

Věcná práva. Praha: Wolters Kluwer, 2015, s. 20. 
2 ELIÁŠ, K. Objekt vlastnického práva a návrh občanského zákoníku (Také o abstrakci v juristickém myšlení). 

Právní rozhledy. Praha: C. H. Beck. 11/2011, s. 410. 
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lege ferenda vycházející právě z porovnání odlišného pojetí pojmu „věc“. Krom tohoto cíle bude 

dále porovnán vliv odlišného pojetí pojmu „věc“ na jednotlivá věcná práva a držbu, neboť jsou 

to právě instituty práva věcného, které jsou pojetím věci v právním smyslu nejvíce dotčeny. 

 Obsah této rigorózní práce je členěn do tří kapitol. První kapitola se zabývá historickým 

vývojem pojetí věci v právním smyslu. V této kapitole bude analyzováno pojetí věci v právním 

smyslu nejprve v římském právu a římské jurisprudenci, dále pak vývoj pojetí věci v právním 

smyslu v jednotlivých historických „českých“3 i švýcarských občanskoprávních kodifikacích. 

Kapitola zabývající se historickým vývojem pojmu „věc“ na území dnešní Švýcarské 

konfederace se přitom bude zabývat nejen právními úpravami na sebe navazujícími, ale zejména 

právními úpravami platnými v jednom časovém období paralelně vedle sebe na území 

jednotlivých kantonů. Cílem tohoto historického výzkumu je především odhalit důvody 

současného pojetí věci českým a švýcarským právem. 

 Jádrem této rigorózní práce je kapitola druhá zabývající se vymezením pojmu „věc“ 

v současnosti. Nejprve bude představeno pojetí věci v právním smyslu v právu českém a 

švýcarském, následně bude pozornost věnována české a švýcarské právní úpravě některých 

zvláštních předmětů občanského práva, totiž zvířete, které v současnosti není považováno za věc 

ani v českém právu, ovladatelných přírodních sil jako tzv. kvazihmotných věcí a cenných papírů. 

Pozornost bude věnována i věci nemovité, resp. předmětu pozemkového vlastnictví. Právní 

úprava těchto právních institutů bude vzájemně porovnána. 

 Konečně třetí kapitola se bude zabývat vlivem pojetí věci v právním smyslu na jednotlivá 

věcná práva a držbu. S ohledem na široké pojetí věci je předně relevantní otázkou, zda může být 

určité věcné právo samo věcí, a v případě kladného zodpovězení této otázky budou zkoumány 

praktické důsledky této skutečnosti. Pozornost pak dále bude věnována tomu, co vše může být 

s ohledem na pojetí věci v právním smyslu předmětem daného věcného práva. 

 

3 Resp. na území dnešní České republiky postupně platných. 
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1. Historický vývoj pojmu „věc“ 

1.1. Věc v římském právu 

 Definici pojmu „věc“ v občanskoprávním smyslu nacházíme již v římském právu, které 

je kolébkou kontinentálního soukromého práva. Pravděpodobně nejstarší dochované pojednání o 

pojmu „věc“ nacházíme v rámci římské jurisprudence v díle římského právníka Gaia s názvem 

„Instituce ve čtyřech komentářích“ (Institutionum commentarii quattuor – dále jen „Instituce“), 

tedy v díle sepsaném někdy po roce 160 n. l.4 Gaius se věcmi zabýval v II. knize Institucí 

nazvané „O rozdělení věcí“ (De rerum divisione). Výklad začíná rozlišováním věcí a praví, že 

věci jsou buď v našem vlastnictví, nebo mimo naše vlastnictví (Instituce 2, 1). Hlavní rozdělení 

věcí pak pro Gaia představovalo dělení na věci božského práva a věci práva lidského (Instituce 

2, 2).5 Teprve následně Gaius dělí věci na hmotné a nehmotné; hmotné věci Gaius definuje jako 

„ty, kterých je možné se dotknout, například pozemek, otrok, šaty, zlato, stříbro a dále nesčetné 

věci jiné“ (Instituce 2, 13), zatímco za nehmotné věci považoval „ty, kterých není možno se 

dotknout. Takovou povahu mají věci, jejichž podstatou je právo, například pozůstalost, požívací 

právo, závazky, jakýmkoli způsobem uzavřené. (…) Stejnou povahu mají práva k pozemkům 

městským a venkovským. (…) Tato práva k pozemkům, jak městským, tak venkovským, se 

nazývají služebnosti.“ (Instituce 2, 14).6 Sedláček tato ustanovení považuje za „reprodukci 

Aristotelova učení o předmětech, jichž se možno dotknouti a předmětech, kterých není možno se 

dotýkati, neboť Aristotelovi skutečně existentním je pouze pojem. U římských právníků hmotná 

existence nebyla dostatečně odlišena od pojmové existence, což vedlo k nejasnostem, jichž se 

doposud věda právní nezbavila.7 

 Díky dochovanému textu Institucí tedy víme, co bylo považováno za věc v právním 

smyslu v Římě před téměř 2 000 lety (přinejmenším Gaiem). Vzhledem ke Gaiově 

kazuistickému výčtu je zjevné, které konkrétní objekty byly věcmi v právním smyslu. Pokud jde 

o věci hmotné, řadily se mezi ně vesměs stejné předměty jako je tomu v případě platné české 

právní úpravy, pochopitelně s výjimkou otroka. Zatímco však platná česká právní úprava 

používá při definování věci kritéria jejich ovladatelnosti a schopnosti sloužit potřebě lidí, Gaius 

 

4 SKŘEJPEK, M. Lex et ius. Zákony a právo antického Říma. Plzeň: Aleš Čeněk, 2018, s. 114. 
5 SKŘEJPEK, M. Lex et ius. Zákony a právo antického Říma. Plzeň: Aleš Čeněk, 2018, s. 118. 
6 SKŘEJPEK, M., BĚLOVSKÝ, P., ŠEJDL, J., FALADA, D. Římské právo v občanském zákoníku: Komentář a 

prameny. Věcná práva. Praha: Auditorium, 2017, s. 35. 
7 SEDLÁČEK, J. Občanské právo československé. Všeobecné nauky. Reprint původního vydání z roku 1931. Praha: 

Wolters Kluwer, 2012, s. 208. 
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si vystačil s jediným kritériem, a to hmotnou podstatou, neboť za věc hmotnou považoval vše, 

čeho je možné se dotknout. Za nehmotné věci pak Gaius označil výlučně práva, tedy jiné 

předměty bez hmotné podstaty za věci nepovažoval; navíc toliko některá práva. Platná česká 

právní úprava považuje sice za věci nehmotné rovněž toliko některá práva, okruh práv, která 

mohou být věcí, však vymezuje poněkud neurčitě slovy „jejichž povaha to připouští“ (viz níže). 

Naproti tomu Gaius kazuisticky vypočítává, které právo věcí nehmotnou je: především 

pozůstalost, požívací právo, závazek a dále práva k pozemkům neboli služebnosti. Významný 

rozdíl mezi pojetím nehmotných věcí spočívá v tom, že zatímco moderní právní úprava považuje 

za typické představitele této kategorie nejrůznější práva k nehmotným statkům a práva autorská, 

v římském právu tomu tak není, neboť římské právo s nimi vůbec nepočítalo a nebylo je tedy 

možné ani uplatnit. 8 

 Definici věci nacházíme rovněž v kodifikacích východořímského císaře Justiniána. Jak 

„Institutiones seu Elementa“ (dále jen „Institutiones“), tak i „Digesta seu Pandectae“ (dále jen 

„Digesta“) vstoupily v účinnost dne 30. 12. 533.9 Je přitom zjevné, že vzorem pro Institutiones 

byly především právě Gaiovy Instituce. Věci jsou upraveny v II. knize Institutiones, tedy stejně 

jako v Gaiových Institucích. Konečně i definice věci v právním smyslu je velmi podobná definici 

Gaiově; předně se stanoví, že věci jsou buď v našem vlastnictví, nebo nikoli (Institutiones 2, 1, 

1). Hmotnými věcmi jsou pak ty, kterých je možné se, s ohledem na jejich povahu, dotknout, 

například pozemek, otrok, šaty, zlato, stříbro a další nesčetné věci jiné (Institutiones 2, 2, 1). 

Nehmotnými věcmi jsou naproti tomu takové věci, kterých není možné se dotknout; přičemž 

jsou rovněž vyjmenována konkrétní práva; jde opět např. o pozůstalost, požívací právo, závazky 

a služebnosti (Institutiones 2, 2, 2-3). 

 Konečně Digesta obsahují totožné vymezení věci hmotné i nehmotné jako v předchozích 

případech (Digesta 1, 8, 1, 1). Stanoví se dále, že označení „věc“ zahrnuje také právní vztahy a 

práva (Digesta 50, 16, 23). 

 

8 SKŘEJPEK, M., BĚLOVSKÝ, P., ŠEJDL, J., FALADA, D. Římské právo v občanském zákoníku: Komentář a 

prameny. Věcná práva. Praha: Auditorium, 2017, s. 33. 
9 KINCL, J., URFUS, V., SKŘEJPEK, M. Římské právo. Praha: C. H. Beck, 1995, s. 49. 
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1.2. Věc v právním smyslu na území České republiky 

1.2.1.  Věc před kodifikací občanského práva 

 Jedním z hlavních znaků středověkého právního systému byl tzv. právní partikularismus, 

tedy roztříštěnost práva, a to jak v rovině personální, tak v rovině teritoriální.10 Těžko proto 

v období středověku hovořit o právní úpravě občanského práva na území dnešní České 

republiky, tím spíše právním pojetí „věci“. V odborné literatuře však nacházíme názory hovořící 

o tom, že věcí v právním smyslu mohly být ve středověkém právu i věci nehmotné. Tak např. 

Rauscher tvrdí, že věcí bylo ve středověku vše, co nemělo právní osobnosti, tedy jak hmotné 

části vnějšího světa, tak i věci nehmotné; podle Rauschera nicméně právo středověké na rozdíl 

od práva římského při hodnocení věci hledělo k užitku, jež věc oprávněnému přinášela, a proto 

středověké právo za nehmotné věci považovalo z důvodu jejich užitečnosti i věcná práva, 

vlastnické právo nevyjímaje.11 Stieber dále uvádí, že „všechna práva, která byla na věcech 

nemovitých, byla věcmi nemovitými, např. renty, činže, zástavní dluhy, pachty a všechny na ně 

znějící listy. Jednotlivá nebo zadrželá renta byla někde věcí movitou.“12 

1.2.2. Všeobecný občanský zákoník 

 První významnější pokus o kodifikaci občanského práva na území dnešní České 

republiky představuje tzv. Codex Theresianus vznikající na základě rozhodnutí císařovny Marie 

Terezie od roku 1753; tento kodex však nebyl nikdy přijat.13 

 Práce na kodifikaci občanského práva probíhaly i během vlády císaře Josefa II. Po 

dokončení prací na prvním díle připravovaného občanského zákoníku se však již nečekalo na 

vypracování dalších dílů, nýbrž první díl byl samostatně vyhlášen dne 1. 11. 1786 pod číslem 

591 Sb. z. s., a to i pro všechny země české; tento tzv. Josefinský zákoník občanský nicméně 

pojednával toliko o pramenech práva, o právu osob a o právu rodinném.14 Po vyhotovení osnovy 

 

10 SCHELLE, K., TAUCHEN, J. Občanské zákoníky. Kompletní sbírka občanských zákoníků, důvodových zpráv a 

dobových komentářů. Ostrava: KEY Publishing,2012, s. 8. 
11 RAUSCHER, R. Přehled dějin soukromého práva ve střední Evropě. Reprint původního vydání z roku 1934. 

Praha: Wolters Kluwer, 2016, s. 41. 
12 STIEBER, M. Dějiny soukromého práva v střední Evropě. Reprint původního vydání z roku 1930. Praha: Wolters 

Kluwer, 2016, s. 16. 
13 SCHELLE, K., TAUCHEN, J. Občanské zákoníky. Kompletní sbírka občanských zákoníků, důvodových zpráv a 

dobových komentářů. Ostrava: KEY Publishing,2012, s. 9-11. 
14 TILSCH, E. Občanské právo. Část všeobecná. Reprint původního 3. vydání z roku 1925. Praha: Wolters Kluwer, 

2012, s. 15. 
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celého občanského zákoníku byl tento „na zkoušku“ uveden v platnost patentem z 13. 2. 1797 

pod číslem 337 Sb. z. s., avšak toliko na území západní Haliče (tzv. západohaličský zákoník).15 

 Pojem věci v právním smyslu pak byl na území dnešní České republiky definován 

s účinností od 1. 1. 1812 až zákonem č. 946/1811 Sb. zák. soud., všeobecným zákoníkem 

občanským (Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch – dále jen „ABGB“), k jehož definitivní 

podobě byla roku 1801 zřízena nová dvorská komise, v jejímž čele stál Franz von Zeiller, 

profesor práva přirozeného a římského na vídeňské univerzitě.16 

 Základním pilířem ABGB bylo římské právo, byť doba přijetí nebyla římskému právu 

příliš nakloněna a přestože bylo během příprav redaktorům ABGB instrukcemi opětovně 

vštěpováno, aby se nevázali na právo římské, nýbrž na přirozenou slušnost.17 To je zřejmě hlavní 

důvod, proč ABGB vymezoval pojem „věc“ široce; ABGB stanovil, že „všechno, co od osoby je 

rozdílné a slouží k užívání lidí, sluje věc v právním smyslu“ (§ 285 ABGB). Pojem věci převzal 

ABGB z obecnoprávní teorie, která vychází z Digest.18 

 Prvním definičním kritériem věci tedy předně byla odlišnost od člověka. Důvodem přijetí 

takové definice byla snaha o vymezení se vůči nevolnictví, které bylo v českých zemích zrušeno 

jen několik let před přijetím ABGB a např v Haliči de facto existovalo i po přijetí ABGB.19 Jde o 

entelechii lidské osobnosti, která tak ani podle právního řádu nemá býti prostředkem jinému 

člověku; proto člověk není věcí ani jako osobnost, ani jako fyziologická jednotka.20 

 Druhým kritériem věci v právním smyslu dle ABGB pak byla užitečnost. To na jednu 

stranu znamená, aby předně bylo vůbec možné předmět objektivně užívat, tedy aby byl dostupný 

 

15 TILSCH, E. Občanské právo. Část všeobecná. Reprint původního 3. vydání z roku 1925. Praha: Wolters Kluwer, 

2012, s. 18. 
16 TILSCH, E. Občanské právo. Část všeobecná. Reprint původního 3. vydání z roku 1925. Praha: Wolters Kluwer, 

2012, s. 18-19. 
17 TILSCH, E. Občanské právo. Část všeobecná. Reprint původního 3. vydání z roku 1925. Praha: Wolters Kluwer, 

2012, s. 21-22. 
18 ROUČEK, F., SEDLÁČEK, J. Komentář k československému obecnému zákoníku občanskému a občanské právo 

platné na Slovenku a Podkarpatské Rusi. Díl druhý (§§ 285 až 530). Reprint původního vydání z roku 1937. Praha: 

CODEX Bohemia, 1998, s. 6. 
19 SEDLÁČEK, J. Občanské právo československé. Všeobecné nauky. Reprint původního vydání z roku 1931. 

Praha: Wolters Kluwer, 2012, s. 202. 
20 ROUČEK, F., SEDLÁČEK, J. Komentář k československému obecnému zákoníku občanskému a občanské právo 

platné na Slovenku a Podkarpatské Rusi. Díl druhý (§§ 285 až 530). Reprint původního vydání z roku 1937. Praha: 

CODEX Bohemia, 1998, s. 7. 
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lidskému panství, dále pak, aby předmět sloužil užívání hospodářskému, tj. k takovému užívání, 

které směřuje k zachování člověka při životě.21 

 ABGB dále definoval věc hmotnou a nehmotnou: „věci hmotné jsou ty, které lze smysly 

vnímat; jinak slují nehmotné; např. právo lovit, chytat ryby a všechna jiná práva“ (§ 292 

ABGB). ABGB zvolil širší kritérium pro věc hmotnou než jen tradiční kritérium hmotné 

podstaty vycházející z Gaiových Institucí vybudovaných na stoickém učení o předmětech, jichž 

je možné se dotýkat; kritériem užívaným ABGB je smyslová vnímatelnost předmětu.22 To však 

přinášelo určité výkladové problémy. ABGB např. výslovně prohlašoval za věc práci, a sice 

práci ruční i hlavou (§ 303 ABGB), v odborné nauce však nepanovala shoda na tom, zda se jedná 

o věc hmotnou či nehmotnou. Rouček tvrdil, že se jedná jen o věc hmotnou s odůvodněním, že 

„nelze omezovati hmotné věci jen na prostorově ohraničené části živé i neživé přírody mimo 

člověka (tudíž i lidská činnost – jelikož je smysly vnímatelná – je věcí hmotnou).23 Krčmář 

naproti tomu tvrdil: „Je-li pak lidská činnost věcí, je dále pochybno, sluší-li ji počítati k věcem 

hmotným čili nic. Prvé alternativě by svědčil doslov § 292, ale četné texty občanského zákoníka, 

jednající o věcech hmotných, svědčí, že se tam hmotnými věcmi vyrozumívají kusy, tj. prostorově 

ohraničené části živé i neživé přírody mimo člověka.24 

 Nehmotnými pak byly všechny ostatní věci. ABGB sice vyjmenovával některá práva, 

která spadala pod pojem nehmotné věci, jednalo se však jen o výčet demonstrativní. Věcmi 

nehmotnými proto byla všechna práva.25 V rámci odborné nauky pak panoval spor o povahu 

vlastnického práva, které Tilsch považoval za věc hmotnou s odůvodněním, že podle právnické 

tradice se vlastnické právo idenfitikuje se svým předmětem.26 Tuto tezi však většina nauky 

považovala za chybnou.27 Vedle práv byly dále nehmotnými věcmi i jiné věci bez hmotné 

 

21 Ibidem. 
22 ROUČEK, F., SEDLÁČEK, J. Komentář k československému obecnému zákoníku občanskému a občanské právo 

platné na Slovenku a Podkarpatské Rusi. Díl druhý (§§ 285 až 530). Reprint původního vydání z roku 1937. Praha: 

CODEX Bohemia, 1998, s. 24. 
23 Ibidem. 
24 KRČMÁŘ, J. Právo občanské. Výklady úvodní a část všeobecná. Reprint původního 4. vydání z roku 1946. 

Praha: Wolters Kluwer, 2014, s. 175. 
25 ROUČEK, F., SEDLÁČEK, J. Komentář k československému obecnému zákoníku občanskému a občanské právo 

platné na Slovenku a Podkarpatské Rusi. Díl druhý (§§ 285 až 530). Reprint původního vydání z roku 1937. Praha: 

CODEX Bohemia, 1998, s. 25. 
26 TILSCH, E. Občanské právo. Část všeobecná. Reprint původního 3. vydání z roku 1925. Praha: Wolters Kluwer, 

2013 s. 143. 
27 KRČMÁŘ, J. Právo občanské. Výklady úvodní a část všeobecná. Reprint původního 4. vydání z roku 1946. 

Praha: Wolters Kluwer, 2014, s. 175; podobně: ROUČEK, F., SEDLÁČEK, J. Komentář k československému 
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podstaty. Rouček do této kategorie řadil např. zákaznictvo, obchodní renomé, obchodní 

tajemství, organizaci věcí v podniku aj.28 

 Na otázku, proč ABGB přiznává povahu věci i právům, sluší se závěrem uvést následující 

Krčmářovu úvahu: „Věc (hmotná) slouží vlastníku svými vlastnostmi a tím, že za ni může získati 

jiné úkojné prostředky. (…) Je-li někdo subjektem práva, na př. pohledávky, trvá přesvědčení 

opřené o motivační působnost norem, že se mu dostane v budoucnosti vlastnictví úkojných 

prostředků. Tento pravděpodobný budoucí úkoj se eskontuje tak, že směnou lze za takové právo 

získati úkojné prostředky presentní tak jako za věci, které jsou v jeho vlastnictví. Přisuzuje se 

tedy subjektu práva úkojný prostředek – věc nehmotná. Pod pojem věcí nehmotných se pak 

subsumují i práva nezcizitelná (jako věci nezcizitelné) a práva věcná k věci cizí (kde jde o 

presentní úkoj.“ 29 

1.2.3. Vládní návrh československého občanského zákoníku z roku 1937 

 28. 10. 1918 vznikla Československá republika, přičemž čl. 2 zákona č. 11/1918 Sb. z. a 

n., o zřízení samostatného státu československého, byly recipovány veškeré zákony dosavadního 

Rakouska-Uherska, v důsledku čehož vznikl na území nového státu tzv. právní dualismus (do 

roku 1920 dokonce právní trialismus, neboť na území Hlučínska platilo právo německé), tedy na 

území zemí Koruny České platilo právo rakouské, a tedy i ABGB, zatímco na Slovensku a 

Podkarpatské Rusi právo uherské.30 Bylo tedy třeba právo unifikovat, mimo jiné i přijetím 

nového občanského zákoníku. Přípravné práce byly zahájeny na ministerstvu spravedlnosti již 

v roce 1919, avšak zintenzivnily až na počátku 30. let.31 Výslednou osnovu návrhu 

československého občanského zákoníku předložila vláda Poslanecké sněmovně Národního 

shromáždění jako tisk č. 844 v roce 1937 (dále také „vládní návrh“). 

 

obecnému zákoníku občanskému a občanské právo platné na Slovenku a Podkarpatské Rusi. Díl druhý (§§ 285 až 

530). Reprint původního vydání z roku 1937. Praha: CODEX Bohemia, 1998, s. 25. 
28 ROUČEK, F., SEDLÁČEK, J. Komentář k československému obecnému zákoníku občanskému a občanské právo 

platné na Slovenku a Podkarpatské Rusi. Díl druhý (§§ 285 až 530). Reprint původního vydání z roku 1937. Praha: 

CODEX Bohemia, 1998, s. 25. 
29 KRČMÁŘ, J. Právo občanské. Výklady úvodní a část všeobecná. Reprint původního 4. vydání z roku 1946. 

Praha: Wolters Kluwer, 2014, s. 176. 
30 SCHELLE, K., TAUCHEN, J. Občanské zákoníky. Kompletní sbírka občanských zákoníků, důvodových zpráv a 

dobových komentářů. Ostrava: KEY Publishing,2012, s. 18. 
31 SCHELLE, K., TAUCHEN, J. Občanské zákoníky. Kompletní sbírka občanských zákoníků, důvodových zpráv a 

dobových komentářů. Ostrava: KEY Publishing,2012, s. 18.-19 
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 Podobně jako ABGB vládní návrh stanovil, že „věcí v právním smyslu je vše, co je 

rozdílné od člověka a slouží k potřebě lidí“ (§ 80 věta druhá vládního návrhu). Vládní návrh se 

tedy po vzoru ABGB rovněž přidržel širokého pojetí věci. Není však bez zajímavosti, že v 

průběhu příprav vládního návrhu byla definice věci subkomitétem vypuštěna s odůvodněním, že 

pojem věci v právním smyslu je širší než pojem fyzický, pročež by definice věci měla být 

přenechána nauce.32 

 Věci hmotné vládní návrh definoval jako kusy přírody podrobitelné lidské moci, které 

mají povahu samostatných úkojných prostředků (§ 82 vládního návrhu). Navrhovanou definicí 

hmotné věci měly být odstraněny výkladové problémy spojené s dosavadním kritériem smyslové 

vnímatelnosti, které bylo obsažené v ABGB. Místo toho užité kritérium hmotné podstaty, byť 

vyjádřeno ne zcela odborným spojením „kusy přírody“ spolu s kritériem ovladatelnosti (resp. 

podrobitelnosti) měly jasně pro futuro určit, co je věcí hmotnou, a sice toliko předměty hmotné, 

ovladatelné, odlišné od člověka a pro člověka užitečné. 

 Nehmotná věc naproti tomu vládním návrhem definována nebyla; toliko bylo stanoveno, 

že se jedná zejména o práva (§ 82 vládního návrhu). K tomu důvodová zpráva dodávala, že 

věcmi nejsou práva osobní (rodinná a osobnostní), což se dovozovalo jednak z toho, že právní 

úprava těchto práv byla systematicky zařazena před právní úpravu věci v právním smyslu, jakož 

i z ustanovení § 80 věty první vládního návrhu, které určilo, že věcí v právním smyslu se týkají 

majetková práva.33 

 Přes svoji nepochybnou kvalitu nebyl vládní návrh československého občanského 

zákoníku nikdy přijat, neboť již v roce následujícím po jeho předložení poslanecké sněmovně 

došlo k podpisu mnichovské dohody, v důsledku čehož sice nebyl vládní návrh odmítnut, 

nicméně byl odsunut „na vedlejší kolej“. Po zániku Československé republiky v důsledku 

německé okupace pak již idea vlastního českého občanského zákoníku nepřicházela v úvahu. 

V důsledku politických změn již předválečný vládní návrh nebyl využit. 

1.2.4. Zákon č. 141/1950 Sb., občanský zákoník 

 ABGB byl tak nakonec nahrazen až s účinností od 1. 1. 1951 zákonem č. 141/1950 Sb., 

občanským zákoníkem (dále jen „OZ 1950“), tedy právním předpisem vytvořeným v rámci tzv. 

 

32 Důvodová zpráva k vládnímu návrhu československého občanského zákoníku, k hlavě IV (§§ 80 až 98). 
33 Ibidem. 
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právnické dvouletky. Jeho hlavním ideovým zdrojem bylo právo sovětské, resp. filozofie 

marxismu-leninismu, což zjevně vyplývá již z důvodové zprávy, v jejímž úvodu je citován 

Engels.34 

 OZ 1950 považoval za věci v právním smyslu „ovladatelné hmotné předměty a přírodní 

síly, které slouží k lidské potřebě“ (§ 23 OZ 1950). Široké pojetí věci tak bylo opuštěno a věcí 

v právním smyslu byl pro futuro toliko hmotný objekt (a přírodní síla). Tato radikální změna 

byla odůvodněna tím, že dosavadní pojetí, podle něhož se věcí nerozuměly jen předměty 

hmotné, ale i práva jako věci nehmotné, odporuje lidovému chápání.35 

 Úzké pojetí věci dle OZ 1950 bylo poněkud narušeno ustanovením § 28, které stanovilo, 

že předmětem právního poměru může být i právo, připouští-li to jeho povaha, přičemž 

v takovém případě platí přiměřeně ustanovení o právních poměrech, jejichž předmětem jsou věci 

(§ 28 odst. 1 OZ 1950). Práva k nemovitostem se pak řídila ustanoveními o věcech nemovitých 

(§ 28 odst. 2 OZ 1950). Právo tedy na jednu stranu nebylo z důvodu chybějící hmotné podstaty 

věcí, mohlo však být předmětem právního poměru, připouštěla-li to jeho povaha, přičemž 

ustanovení o věcech se na takové právo přiměřeně použila. Důvodová zpráva to stroze 

ospravedlňovala „bezpečností právního styku“.36 

 OZ 1950 tak zavedl na území dnešní České republiky jako první právní předpis úzké 

pojetí věci, které následně přetrvalo až do konce roku 2013. 

1.2.5. Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník 

 OZ 1950 byl již s účinností k 1. 4. 1964 nahrazen zákonem č. 40/1964 Sb., občanský 

zákoník (dále jen „OZ 1964“). Důvodem přijetí nového civilního kodexu po relativně krátké 

době bylo údajné dosažení nové etapy výstavby komunismu – socialismu. Dosažení 

(vybudování) socialismu v Československu proklamoval předně zákon č. 100/1960 Sb., Ústava 

Československé socialistické republiky, ve své preambuli („socialismus v naší vlasti zvítězil!“). 

Podobnou proklamaci obsahovala i důvodová zpráva k OZ 1964, v jejíž obecné části byla 

s odkazem na zmíněnou socialistickou ústavu a vybudování socialismu zdůrazněna nezbytnost 

 

34 „V každé společnosti, ve které proti sobě stojí třídy se zájmy navzájem si odporujícími, je právo výrazem vůle 

vládnoucí třídy, jejíž obsah je určován materiálními životními podmínkami této třídy. Občanské právo zvláště 

vyjadřuje "ekonomické podmínky společnosti v právní formě."“ – Důvodová zpráva k zákonu č. 141/1950 Sb., 

občanský zákoník, obecná část. 
35 Důvodová zpráva k zákonu č. 141/1950 Sb., občanský zákoník, k § 23. 
36 Důvodová zpráva k zákonu č. 141/1950 Sb., občanský zákoník, k §§ 28 a 29. 
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přijetí nového občanského zákoníku vyhovujícího plně socialistické společnosti.37 OZ 1950 byl 

označen za „brzdící prvek“ socialismu, byť byla vyzdvižena jeho kladná úloha během přechodné 

etapy vedoucí k socialismu, když „v hlavních rysech zachytil revoluční změny v oblasti 

společenského zřízení a že byl výrazem vůle dělnické třídy vybudovat socialistickou společnost. 

Nebyl však aktivním nástrojem této přeměny, neboť ta ustanovení, která ji vyjadřují, jsou jen 

proklamační povahy; konkrétní úprava jednotlivých institutů však chybí.“38 

 OZ 1964 stanovil, že „předmětem občanskoprávních vztahů jsou věci a práva, pokud to 

povaha práva připouští“ (§ 118 OZ 1964). Tedy OZ 1964 sám na definici věci rezignoval, nadto 

vnesl do československého právního řádu pojem „předmět občanskoprávního vztahu“, tedy 

pojem zjevně širší než pojem věci v právním smyslu, zároveň však pojem věci zahrnující. 

Podobně jako v platném právu švýcarském tak bylo vymezení věci v právním smyslu 

přenecháno nauce. Nebylo však možné očekávat, že by se OZ 1964 odchýlil od pojetí věci 

vymezeného OZ 1950, a tak se odklonil od sovětského práva a vymezoval věc široce, v rozporu 

s „lidovým chápáním“ (viz výše). Nauka tak za účinnosti OZ 1964 věc v právním smyslu 

definovala jako ovladatelný hmotný předmět či jako ovladatelnou přírodní sílu.39 

 Spolu s OZ 1964 však vstoupil v účinnost také zákon č. 101/1963 Sb., zákoník 

mezinárodního obchodu (dále jen „ZMO“), který věc v právním smyslu definoval, přičemž 

definicí věci navázal na OZ 1950. Podle tohoto zákona byly věcmi „hmotné předměty a 

ovladatelné přírodní síly, které slouží potřebám lidí“ (§ 13 odst. 1 ZMO). Ustanovení tohoto 

zákona o právních vztazích, jejichž předmětem je movitá věc, se dále přiměřeně užily i na právní 

vztahy, jejichž předmětem bylo právo nebo jiná hospodářská hodnota, pokud to jejich povaha 

připouštěla (§ 18 ZMO). Jinými hospodářskými hodnotami se rozuměly především technické a 

jiné výrobní či hospodářské poznatky, které právně nejsou chráněny, ale jsou předmětem 

majetkových dispozic v souvislosti s tzv. smlouvou o know-how.40 ZMO sice upravoval toliko 

majetkové vztahy v mezinárodním obchodním styku (§ 1 ZMO), avšak jak již uvedeno výše, 

definice věci v něm obsažená sloužila teorii i praxi jako vodítko pro vymezení právního pojmu 

„věc“ obecně. 

 

37 Důvodová zpráva k zákonu č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, obecná část. 
38 Ibidem. 
39 KINDL, M. § 118. In: FIALA, J, KINDL, M. a kol. Občanský zákoník. Komentář. 1. díl. Praha: Wolters Kluwer, 

2009, s. 344. 
40 Důvodová zpráva k zákonu č. 101/1963 Sb., zákoník mezinárodního obchodu, k § 13-21. 
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 Konečně v důsledku sametové revoluce byla přijata novela OZ 1964, tj. zákon č. 

509/1991 Sb., kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník. Touto novelou bylo 

dotčeno i ustanovení § 118 OZ 1964, které s účinností od 1. 1. 1992 stanovilo, že předmětem 

občanskoprávních vztahů jsou vedle věcí a práv nově i tzv. jiné majetkové hodnoty, pokud to 

jejich povaha připouští (§ 118 odst. 1 OZ 1964), a dále také byty nebo nebytové prostory (§ 118 

odst. 2 OZ 1964). Vylučovací metodou lze dospět k tomu, že jinou majetkovou hodnotou byl 

chápán nehmotný předmět, který není právem, tedy např. obchodní podíl, know-how, licence 

nebo databáze.41 

1.3. Věc v právním smyslu na území Švýcarské konfederace 

1.3.1. Helvétský civilní kodex – první pokus unifikace švýcarského 

soukromého práva 

 Pro právní úpravu na území Švýcarské konfederace do poloviny 19. století je příznačná 

její nejednotnost. Platilo, že nejen každý kanton, nýbrž každé město, panství, soudní okres, ba 

dokonce i ves se řídily svým vlastním právem; v tomto ohledu se proto hovoří o období „právní 

roztříštěnosti“.42 Tato právní roztříštěnost vesměs pramenila z roztříštěnosti tehdejšího státního 

útvaru, tj. konfederace; za důvod neexistujících snah o unifikaci práva je dále považována 

neexistence centrálního soudního dvora, neexistence švýcarské univerzity (krom univerzity 

basilejské, která nicméně hrála spíše okrajovou roli) aj.43 

 K prvnímu pokusu o unifikaci, resp. o kodifikaci švýcarského občanského práva, tak 

došlo až během období Helvétské republiky založené dne 12. 4. 1798 jako „jednotné, 

nedělitelné, demokratické a reprezentativní republiky dle francouzského vzoru.“44 Sjednocení a 

reforma soukromého práva byla zakotvena v čl. 48 Ústavy Helvétské republiky ze dne 12. 4. 

 

41 ŠVESTKA, J. § 118. In: ŠVESTKA, J., SPÁČIL, J. a kol. Občanský zákoník I, II. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 

2009, s. 642. 
42 ELSENER, F. Geschichtliche Grundlegung. In: GUTZWILLER, M., HINDERLING, H., MEIER-HAYOZ, A. a 

kol., Schweizerisches Privatrecht. Erster Band: Geschichte und Geltungsbereich. Basilej: Helbing Lichtenhahn 

Verlag, 1969, s. 24. 
43 ELSENER, F. Geschichtliche Grundlegung. In: GUTZWILLER, M., HINDERLING, H., MEIER-HAYOZ, A. a 

kol., Schweizerisches Privatrecht. Erster Band: Geschichte und Geltungsbereich. Basilej: Helbing Lichtenhahn 

Verlag, 1969, s. 26. 
44 ELSENER, F. Geschichtliche Grundlegung. In: GUTZWILLER, M., HINDERLING, H., MEIER-HAYOZ, A. a 

kol., Schweizerisches Privatrecht. Erster Band: Geschichte und Geltungsbereich. Basilej: Helbing Lichtenhahn 

Verlag, 1969, s. 26. 
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1798.45 Rovněž Nejvyšší soudní dvůr Helvétské republiky v usnesení ze dne 24. 5. 1798 vyzval 

zákonodárce k přijetí helvétského civilního kodexu.46 

 Nejvýznamnější inspirací kodifikačních snah byl pochopitelně občanský zákoník 

francouzský (dále jen „Code civil“), jehož první legislativní návrh byl předložen již 9. 8. 1793.47 

Překvapí nicméně, že byť byla Helvétská republika pod přímým a silným politickým vlivem 

Francouzské republiky, klonila se nemalá část kodifikační komise v rámci debat o podobě 

připravovaného civilního kodexu k pruskému obecnému zemskému právu (Allgemeines 

Landrecht, dále jen „ALR“) jakožto hlavnímu inspirativnímu zdroji.48 Nicméně vzhledem 

k tomu, že oba dva hlavní inspirační zdroje, tj. Code civil49 i ALR50 pojímají, resp. pojímaly věc 

široce, je pravděpodobné, že i helvétský civilní kodex (Helvetischer Civilcodex) by byl za věc 

v právním smyslu považoval věci hmotné i nehmotné. S naprostou jistotou to nicméně tvrdit 

nelze, neboť vedle francouzského a pruského civilního kodexu bylo jako další inspirativní zdroj 

prosazováno tehdy platné švýcarské právo; totiž cílem legislativních prací na helvétském 

civilním kodexu nakonec mělo být shromáždění veškerého „domácího“ občanského práva, které 

mělo určovat finální podobu kodexu.51 

 Helvétský civilní kodex však nakonec nikdy nebyl přijat, neboť již jeho první část byla 

velkou radou helvétského parlamentu dne 9. 9. 1801 odmítnuta. Dne 19. 2. 1803 pak Helvétská 

republika na základě tzv. mediačních akt zanikla, čímž byly snahy o vytvoření jednotného 

švýcarského civilního kodexu na dlouhou dobu definitivně pohřbeny. Dle Elsenera byla nicméně 

hlavní příčinou neúspěchu helvétského civilního kodexu chybějící kvalifikace členů helvétského 

parlamentu, který byl tvořen „povětšinou nevzdělanými zástupci sedláků, kterým záleželo 

 

45 „Občanské zákony každého kantonu a obyčeje k nim se vztahující mají i nadále sloužit soudům, dokud 

zákonodárné rady nezavedou jednotné občanské zákony.“ 
46 „Jelikož až do vzniku nového jednotného občanského a trestního zákoníku musí nejvyšší soudní dvůr rozhodovat 

dle dosud existujících zákonů republiky, vyzývá se direktorium ke shromáždění všech dosud platných zákoníků, 

statutů a partikulárních práv dosud existujících na území celé Helvétie, a to k rukám nejvyššího soudního dvora.“ 

Usnesení Nejvyššího soudního dvora Helvétské republiky ze dne 24. 5. 1798, cit. dle: STAEHELIN, H. Die 

Civilgesetzgebung der Helvetik. Bern: Stämpfli, 1931, s. 53. 
47 STAEHELIN, H. Die Civilgesetzgebung der Helvetik. Bern: Stämpfli, 1931, s. 73. 
48 Ibidem. 
49 Skutečnost, že Code civil rozumí pod pojmem věci v právním smyslu i věci nehmotné, vyplývá z několika jeho 

ustanovení, např dle čl. 526 je věcí nemovitou rovněž požívací právo k nemovitým věcem, služebnosti či 

pozemkové služby a žaloby směřující k reivindikaci věci nemovité; stejně dle čl. 529 jsou naopak věcmi movitými 

závazky či žaloby, jejichž předmětem jsou splatné částky či movité věci aj.  
50 „Věcí se ve smyslu tohoto zákona rozumí vůbec vše, co může být předmětem práva nebo závazku.“ – § 1 hlavy 

druhé ALR. 
51 STAEHELIN, H. Die Civilgesetzgebung der Helvetik. Bern: Stämpfli, 1931, s. 74. 
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především na reformě veřejného práva. Pro reformu nepolitického soukromého práva chyběl 

těmto demagogům smysl a věcné pochopení.“52 

 Nutno dodat, že z připravovaného helvétského civilního kodexu se nakonec dochovaly 

toliko fragmenty obsahující vesměs úpravu osobního stavu a manželství. Z revolučních snah 

Helvétské republiky tak v oblasti práva soukromého nakonec zůstalo toliko u přijetí jednotlivých 

právních předpisů zrušujících nevolnictví, nerovnoprávnost na základě vyznání, národnosti, 

původu či stavu aj. Návrhy úpravy věcných práv se bohužel nedochovaly. 

1.3.2. Věc v právních úpravách jednotlivých švýcarských kantonů v 19. 

století 

 Neúspěch pokusu o kodifikaci občanského práva na konfederační úrovni během období 

Helvétské republiky zastavil jakékoli snahy o přijetí jednotného švýcarského občanského 

zákoníku na téměř celé století. Za kompetentní pro úpravu práva občanského byly považovány 

jednotlivé kantony.53 Snahy o kodifikaci občanského práva tak začaly vyvstávat alespoň na 

úrovni jednotlivých švýcarských kantonů. Kantonální kodifikace občanského práva se přitom dle 

jejich hlavního inspiračního zdroje dělí do tří různých skupin, a sice: 

1. kodifikace vycházející z rakouského ABGB; 

2. kodifikace vycházející z francouzského Code civil; 

3. curyšský soukromoprávní zákoník jako jediná originální kantonální kodifikace svého 

druhu a kantonální kodifikace jím ovlivněné.54 

 Pruské ALR nakonec neposloužilo jako předloha žádnému z kantonálních zákoníků.55 

 Mezi kantony, jejichž občanské zákoníky vycházely zejména z rakouského ABGB, 

řadíme kantony Bern, Lucern, Aargau a Solothurn. Důvody příklonu k tomuto inspirativnímu 

 

52 ELSENER, F. Geschichtliche Grundlegung. In: GUTZWILLER, M., HINDERLING, H., MEIER-HAYOZ, A. a 

kol., Schweizerisches Privatrecht. Erster Band: Geschichte und Geltungsbereich. Basilej: Helbing Lichtenhahn 

Verlag, 1969, s. 42. 
53 SCHNYDER, B. Entstehungsgeschichte. In: GAUCH, P., SCHMID, J. a kol. Kommentar zum schweizerischen 

Zivilgesetzbuch, Einleitung, Art. 1-7 ZGB. Zürcher Kommentar. 3. vydání. Curych: Schulthess Juristische Medien, 

1998, s. 13. 
54 HUBER, E. System und Geschichte des schweizerischen Privatrechts. 4. svazek. Basilej: C Dettloff’s 

Buchhandlung, 1886-1893, s. 186. 
55 Ibidem. 
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zdroji byly veskrze totožné, tedy liberální smýšlení autora kodexu a sympatie k francouzskému 

Code civil, který byl nicméně pro společnost nepřijatelný zejména z důvodů politických. 

Příkladem budiž občanský zákoník kantonu Bern - první moderní soukromoprávní kodifikace 

německého Švýcarska (Civil-Gesetzbuch für den Kanton Bern, dále jen „bernský CGB“).56 Jeho 

autorem byl bernský profesor občanského práva Samuel Ludwig Schnell, který sice pro svůj 

liberalismus nejvíce tíhnul k francouzskému Code civil, ten byl však pro bernskou aristokracii 

neakceptovatelný.57 Schnell tedy nakonec vytvořil kantonální zákoník po vzoru tehdy nejmladší 

evropské soukromoprávní kodifikace, totiž ABGB, který byl přijatelný jak pro konzervativní, tak 

liberální kruhy.58 

 Výsledný bernský CGB vstoupil v platnost po jednotlivých částech, kdy první část byla 

přijata dne 23. 12. 1824 (s účinností od 1. 4. 1826), poslední pak dne 18. 3. 1830 (s účinností od 

1. 4. 1831).59 Nepříliš vypovídající definici věci přitom bylo možné nalézt v ustanovení 332 

bernského CGB, dle které každý předmět nějakého práva, který není právně způsobilý („der 

nicht selbst rechtsfähig ist“ – tedy nemá právní osobnost), nazývá se věcí. Bernský CGB přitom 

dále výslovně zakotvoval široké pojetí věci, když stanovil, že věci, které jsou vnímány vnějšími 

smysly, se nazývají hmotné, a věci, které nejsou vnímány vnějšími smysly, nehmotné věci; 

k posledně uvedeným náleží veškerá práva (ustanovení 337 bernského CGB). Bernský CGB 

tedy, jakožto první kodifikace soukromého práva na území německého Švýcarska, zakotvil 

široké pojetí věci po vzoru ABGB. To nicméně zřejmě platilo i dle předchozí bernské úpravy, 

neboť jak uvádí Huber: „V systematice (CGB) se zřetelně projevuje ABGB, zatímco obsah 

úpravy rodinného práva a věcných práv zůstal věrný téměř skrz na skrz starému bernskému 

právu.“60 

 Nutno dodat, že bernský CGB neplatil na celém území kantonu Bern. V závěrečných 

ustanoveních každé ze tří částí bernského CGB totiž bylo stanoveno, že místní působnost zákona 

se nevztahuje na území frankofonní Bernské Jury (tj. dnešní samostatný kanton Jura), na jejímž 

 

56 ELSENER, F. Geschichtliche Grundlegung. In: GUTZWILLER, M., HINDERLING, H., MEIER-HAYOZ, A. a 

kol., Schweizerisches Privatrecht. Erster Band: Geschichte und Geltungsbereich. Basilej: Helbing Lichtenhahn 

Verlag, 1969, s. 61. 
57 Ibidem. 
58 ELSENER, F. Geschichtliche Grundlegung. In: GUTZWILLER, M., HINDERLING, H., MEIER-HAYOZ, A. a 

kol., Schweizerisches Privatrecht. Erster Band: Geschichte und Geltungsbereich. Basilej: Helbing Lichtenhahn 

Verlag, 1969, s. 65. 
59 První část zákoníku vstoupila v účinnost dne 1. 4. 1826, druhá (věcná práva) 1. 4. 1828, třetí 1. 4. 1831. 
60 „Im System erscheint wesentlich das österreichische Gesetzbuch nachgeahmt, während der Inhalt im Familien- 

und im dinglichen Sachenrecht fast durchweg dem alten Berner Recht treu geblieben ist.“ HUBER, E. System und 

Geschichte des schweizerischen Privatrechts. 4. svazek. Basilej: C Dettloff’s Buchhandlung, 1886-1893, s. 191. 
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území platil mezi lety 1804-1815 francouzský Code civil;61 po jeho zrušení pak právo zvykové a 

toliko subsidiárně zákony kantonu Bern;62 v každém případě tedy i zde pod pojem věci 

v právním smyslu spadaly věci nehmotné. 

 Není bez zajímavosti, že občanské zákoníky kantonů Lucern, Aargau i Solothurn sice 

formálně vzato (de iure) poukazovaly na ABGB jako na hlavní zdroj inspirace, de facto však 

jejich autoři jako předlohu používali bernský CGB; vzor rakouského ABGB tedy byl přejímán 

nepřímo skrze bernský CGB.63 

 Kanton Bern byl v tomto ohledu následován kantonem Lucern, v němž byly pod vedením 

hlavního autora, liberálního advokáta Kasimira Pfyffera, zahájeny práce na přípravě občanského 

zákoníku pro kanton Lucern (Bürgerliches Gesetzbuch für den Kanton Luzern, dále jen 

„lucernský BGB“), který nabyl platnosti mezi 22. 10. 1831 (s účinností od 1. 1. 1832) a 22. 2. 

1837 (s účinností od 1. 6. 1839). Definice věci byla doslovně přejata z bernského CGB; každý 

předmět nějakého práva, který není právně způsobilý, nazývá se věcí (§ 200 lucernského BGB). 

Na rozdíl od obecné definice nehmotné věci uvedené v bernském CGB se však lucernský BGB 

zabýval rozdělením věcí poměrně podrobně; totiž nejprve je výslovně stanoveno, že všechny 

věci jsou buď nemovité (ležící) nebo movité (dosl. jezdící)64 (§ 204 lucernského BGB). Následně 

je však věc nehmotná definována jak v právní úpravě věci nemovité, tak movité. Tedy dle 

předmětu, ke kterému se vztahují, jsou nemovitými věcmi práva, jejichž výkon závisí od držby 

nemovité věci, jinak náleží práva k věcem movitým; pohledávky samy náleží k věcem movitým 

(§ 209 lucernského BGB). Opačně pak bylo v rámci úpravy věcí movitých stanoveno, že práva 

jsou považována za věci movité, pokud jejich výkon není nerozdělitelně spojen s věcí 

nemovitou, nebo pokud jim zákon nepřisuzuje povahu věci nemovité (§ 212 lucernského BGB). 

 Obecný občanský zákoník kantonu Aargau (Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch für den 

Kanton Aargau, dále jen „aargauský ABGB“), který nabyl platnosti mezi 31. 8. 1847 (s účinností 

 

61 ELSENER, F. Geschichtliche Grundlegung. In: GUTZWILLER, M., HINDERLING, H., MEIER-HAYOZ, A. a 

kol., Schweizerisches Privatrecht. Erster Band: Geschichte und Geltungsbereich. Basilej: Helbing Lichtenhahn 

Verlag, 1969, s. 56. 
62 ELSENER, F. Geschichtliche Grundlegung. In: GUTZWILLER, M., HINDERLING, H., MEIER-HAYOZ, A. a 

kol., Schweizerisches Privatrecht. Erster Band: Geschichte und Geltungsbereich. Basilej: Helbing Lichtenhahn 

Verlag, 1969, s. 57. 
63 ELSENER, F. Geschichtliche Grundlegung. In: GUTZWILLER, M., HINDERLING, H., MEIER-HAYOZ, A. a 

kol., Schweizerisches Privatrecht. Erster Band: Geschichte und Geltungsbereich. Basilej: Helbing Lichtenhahn 

Verlag, 1969, s. 99. 
64 „Alle Sachen sind entweder unbewegliche (liegende) oder bewegliche (fahrende).“ 
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od 1. 1. 1848) až 14. 11. 1855 (s účinností od 1. 2. 1856, definoval věc jako vše, co může být 

předmětem práva či právního jednání (§ 413 aargauského ABGB). Rovněž aargauský ABGB 

rozlišoval věci hmotné, které jsou vnímány smysly, a věci nehmotné, které existují pouze 

pojmově – k těmto náleží rovněž práva (§ 416 aargauského ABGB). 

 Občanský zákoník kantonu Solothurn (Civilgesetzbuch für den Kanton Solothurn), který 

nabyl platnosti mezi 23. 11. 1841 (s účinností od 1. 4. 1841) až 2. 3. 1847 (s účinností od 1. 1. 

1848), jako jediný z „bernské“ skupiny věc nijak nedefinoval. 

 Francouzským Code civil se nechaly při tvorbě vlastního občanského zákoníku inspirovat 

z důvodů historické, kulturní i jazykové blízkosti frankofonní kantony Ženeva, Vaud, Neuchâtel 

spolu s částečně frankofonními kantony Freiburg (Fribourg) a Wallis (Valais) (úředními jazyky 

jsou francouzština a němčina), ke kterým se přidal zcela italofonní kanton Ticino.65 

 V případě kantonu Ženeva, který byl v letech 1798-1814 součástí Francie, přitom nelze 

hovořit ani tak o inspiraci jako spíše o recepci; kanton Ženeva Code civil (francouzský) beze 

změn převzal. I přes zjevnou snahu zbavit se po roce 1814 všeho francouzského, zákony 

nevyjímaje, jakož i přes ustanovení komise pro přijetí vlastního ženevského občanského 

zákoníku, nebylo možné opomíjet kvalitu francouzského Code Civil, který tak byl nakonec 

„provizorně“ recipován; Code Civil nakonec na území kantonu Ženeva platil až do přijetí 

švýcarského občanského zákoníku ze dne 10. 12. 1907 (Schweizerisches Zivilgesetzbuch – dále 

jen „ZGB“), resp. do nabytí jeho účinnosti.66 

 Kanton Vaud naproti tomu sice přijal dne 11. 6. 1819 vlastní občanský zákoník (Code 

civil du Canton de Vaud, dále jen „vaudský CC“; účinný od 1. 7. 1821), jeho ustanovení však 

byla, alespoň co se úpravy pojmu věci v právním smyslu týče, doslovně převzata 

z francouzského Code civil. Tedy již úvodní ustanovení upravující věci shodně jako čl. 516 Code 

civil stanovilo, že všechny věci jsou hmotné nebo nehmotné (čl. 321 vaudského CC). Skutečnost, 

že věcí v právním smyslu se rozuměla rovněž věc nehmotná, vycházela z recepce čl. 526 Code 

civil určujícího, že věcí nemovitou je rovněž právo požívací k věcem nemovitým, služebnosti či 

 

65 SCHNYDER, B. Entstehungsgeschichte. In: GAUCH, P., SCHMID, J. a kol. Kommentar zum schweizerischen 

Zivilgesetzbuch, Einleitung, Art. 1-7 ZGB. Zürcher Kommentar. 3. vydání. Curych: Schulthess Juristische Medien, 

1998, s. 14. 
66 ELSENER, F. Geschichtliche Grundlegung. In: GUTZWILLER, M., HINDERLING, H., MEIER-HAYOZ, A. a 

kol., Schweizerisches Privatrecht. Erster Band: Geschichte und Geltungsbereich. Basilej: Helbing Lichtenhahn 

Verlag, 1969, s. 221-222. 
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pozemkové služby a žaloby na vydání nemovité věci (čl. 330 vaudského CC); pozměněným 

převzetím čl. 529 Code civil vzniklo rovněž ustanovení, dle kterého jsou věcí movitou závazky 

či žaloby, jejichž objektem jsou splatné pohledávky či movité věci (čl. 333 vaudského CC). 

 Občanský zákoník kantonu Neuchâtel, jehož první část byla přijata dne 3. 12. 1853 (a 

vstoupila v účinnost 1. 3. 1854) a poslední část dne 27. 1. 1855 (účinnost od 30. 4. 1855) (Code 

civil du Canton de Neuchâtel), stejně jako občanský zákoník kantonu Wallis ze dne 1. 12. 1853 

(účinný od 1. 1. 1855) (Code civil du Canton de Valais/Civilgesetzbuch für den Kanton Wallis) 

obsahovaly spolu s vaudským CC shodnou právní úpravu věcí. Právní úprava nehmotné věci 

nemovité se tak doslovně shodovala s čl. 526 Code civil, resp. čl. 330 vaudského CC (čl. 337 

neuchâtelského, čl. 366 walliského občanského zákoníku), právní úprava nehmotné věci movité 

obsažená v čl. 380 neuchâtelského občanského zákoníku doslovně kopírovala čl. 529 Code civil, 

v případě čl. 369 walliského občanského zákoníku se s drobnými úpravami jednalo o totéž. 

 Poslední ze skupiny frankofonních kantonů, tj. kanton Freiburg, se při tvorbě vlastního 

občanského zákoníku inspiroval francouzskou předlohou o poznání méně než ostatní frankofonní 

kantony. Občanský zákoník kantonu Freiburg, jehož pět částí nabylo platnosti postupně v období 

od 22. 5. 1834 (s účinností od 1. 1. 1836) – 5. 6. 1849 (s účinností od 1. 6. 1850) (Code civil du 

Canton de Fribourg/Civilgesetzbuch für den Kanton Freiburg, dále jen „freiburský CC“) byl se 

svými 2 265 články nejdelším, a mnohými autory byl a dodnes je považován za nejsamostatnější 

a nejoriginálnější kantonální občanský zákoník.67 Na rozdíl od občanských zákoníků jiných 

frankofonních kantonů toho freiburský CC z Code civil příliš nepřevzal. Hlavním inspiračním 

zdrojem byl zpočátku zejména vaudský CC,68 později též bernský CGB.69 Freiburský CC 

každopádně obsahoval vlastní definici věci, když stanovil, že věcí se rozumí, na rozdíl od osob, 

všechny věci, které mohou být předmětem práva nebo vlastnictví (čl. 402 freiburského CC). 

Dále pak výslovně stanovil, že věci jsou buď hmotné jako byt či zvíře, nebo nehmotné jako 

právo či služebnost (čl. 405 freiburského CC). 

 

67 PAHUD DE MORTANGES, R., SIFFERT, R. Das Zivilgesetzbuch für den Kanton Freiburg und seine Bedeutung 

für die heutige Rechtsprechung. Revue fribourgeoise de jurisprudence. Freiburg: Kantonální soud kantonu Freiburg, 

1998, s. 262. 
68 PAHUD DE MORTANGES, R., SIFFERT, R. Das Zivilgesetzbuch für den Kanton Freiburg und seine Bedeutung 

für die heutige Rechtsprechung. Revue fribourgeoise de jurisprudence. Freiburg: Kantonální soud kantonu Freiburg, 

1998, s. 263. 
69 HUBER, E. System und Geschichte des schweizerischen Privatrechts. 3. svazek. Basilej: C Dettloff’s 

Buchhandlung, 1886-1893, s. 10. 
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 Posledním kantonem, jehož občanský zákoník řadíme mezi kantonální kodexy ovlivněné 

především Code civil, je kanton Ticino, jediný ryze italofonní švýcarský kanton. Občanský 

zákoník republiky a kantonu Ticino (Codice civile della Republica e cantone del Ticino), který 

byl přijat 13. 6. 1837 a v účinnost vstoupil k 1. 1. 1838, byl nejvíce ovlivněn právě 

francouzským Code civil, dále však rovněž rakouským ABGB a parmským občanským 

zákoníkem z roku 1820.70 S ohledem na pojetí věci postačí zmínit, že i v případě ticinského 

občanského zákoníku došlo k převzetí definice nehmotné věci nemovité z francouzského Code 

civil, a tedy jeho čl. 214 definující nehmotnou věc nemovitou není ničím jiným než odrazem 

čl. 526 Code civil. 

 Třetí skupinu kantonálních kodifikací 19. století tvoří soukromoprávní zákoník kantonu 

Curych (Privatrechtliches Gesetzbuch für den Kanton Zürich, dále jen „PGB“) a kantonální 

kodifikace jím ovlivněné. Obsahově byl PGB inspirován především dílem a myšlenkami 

Friedriga Ludwiga Kellera, jenž je považován za zakladatele švýcarské civilistiky,71 po jeho 

smrti se pak na vzniku PGB podílel zejména Kellerův žák Johann Caspar Bluntschli. Na rozdíl 

od předchozích kantonálních občanských zákoníků se PGB neinspiroval v zahraničí a vycházel 

primárně z místního curyšského práva. Inspirační zdroje tohoto kodexu lze dělit do tří kategorií, 

a sice: 

1. partikulární curyšské (v literatuře označováno rovněž jako „německé“) právo, které 

sestávalo částečně z nepsaného zvykového práva, částečně ze soudní praxe; 

2. římské a v malém rozsahu též kanonické právo; 

3. učené římské právo tehdejší německé pandektistiky a jí předcházejících německo-

římských právních škol (Usus modernus pandectarum), jakož i učené právo přirozené 18. 

století.72 

 

70 ELSENER, F. Geschichtliche Grundlegung. In: GUTZWILLER, M., HINDERLING, H., MEIER-HAYOZ, A. a 

kol., Schweizerisches Privatrecht. Erster Band: Geschichte und Geltungsbereich. Basilej: Helbing Lichtenhahn 

Verlag, 1969, s. 230. 
71 ELSENER, F. Geschichtliche Grundlegung. In: GUTZWILLER, M., HINDERLING, H., MEIER-HAYOZ, A. a 

kol., Schweizerisches Privatrecht. Erster Band: Geschichte und Geltungsbereich. Basilej: Helbing Lichtenhahn 

Verlag, 1969, s. 146. 
72 ELSENER, F. Geschichtliche Grundlegung. In: GUTZWILLER, M., HINDERLING, H., MEIER-HAYOZ, A. a 

kol., Schweizerisches Privatrecht. Erster Band: Geschichte und Geltungsbereich. Basilej: Helbing Lichtenhahn 

Verlag, 1969, s. 172. 
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 Jednotlivé části PGB nabyly platnosti mezi 28. 12. 1853 (s účinností od 31. 3. 1854) až 

21. 12. 1855 (s účinností od 31. 3. 1856). 

 PGB, podobně jako později ZGB věc nedefinuje. A podobně jako později ZGB dělí 

systematicky úpravu práv k věcem (část třetí) na právní úpravu pozemků (Liegenschaften) a 

movitých statků (Bewegliches Gut). V rámci právní úpravy věcí movitých pak PGB definuje 

pojem „movitý statek“, kterým se rozumí ne toliko všechny movité věci ve vlastním slova 

smyslu, nýbrž rovněž majetek sestávající z práv (pohledávky, dluhy), s výjimkou 

vlastnictví pozemků s příslušenstvím, jakož i samostatných práv aktivně či pasivně spojených 

s pozemky, a dále práva vodní (§ 484 PGB). Je však nutno mít na paměti, že PGB nezahrnoval 

pohledávky či dluhy pod pojem „věc“, nýbrž pod pojem „movitý statek“. Proto v rámci právní 

úpravy obsažené v PGB pohledávka či dluh nebyly věcí v právním smyslu, nýbrž spadaly vedle 

věcí do kategorie movitých statků. PGB tudíž, na rozdíl od většiny kantonálních 

soukromoprávních kodifikací, pojímal věc jako hmotný předmět (to vyplývá i ze skutečnosti, že 

PGB byl během příprav ZGB označován za jeden z hlavních zdrojů právní úpravy věcí obsažené 

v ZGB – viz níže). 

 Curyšský PGB představoval hlavní inspirační zdroj pro občanskoprávní kodifikace 

kantonů Graubünden, Glarus, Schaffhausen a Zug, částečně pak pro občanskoprávní úpravu 

kantonů Nidwalden, Thurgau a Appenzell Ausserhoden (v posledně uvedených třech kantonech 

nicméně občanské právo nebylo nikdy kodifikováno na kantonální úrovni, viz dále).73 

 Ve vztahu k právní úpravě věci lze poukázat zejména na graubündenský občanský 

zákoník (Bündnerisches Civilzegesetzbuch) ze dne 1. 2. 1862 (s účinností od 1. 9. 1862), který, 

na rozdíl od hlavní předlohy, tj. PGB, ve svém § 177 odst. 4 výslovně stanovil, že věci jsou buď 

hmotné, nebo nehmotné; každá dle toho, zda je vnímatelná smysly, či ne. K posledně 

jmenovaným (tj. k věcem nemovitým) patří např. obchodní, průmyslové či živnostenské závody 

jako takové, nepočítaje k nim náležící movité věci či pozemky. 

 Soukromoprávní zákoník kantonu Schaffhausen (Privatrechtliches Gesetzbuch für den 

Kanton Schaffhausen), jehož první část nabyla platnosti dne 3. a 20. 12. 1863 (s účinností od 2. 

4. 1864), druhá část pak 28. 3. 1865 (s účinností od 1. 9. 1865), právní úpravu práv k věcem 

 

73 SCHNYDER, B. Entstehungsgeschichte. In: GAUCH, P., SCHMID, J. a kol. Kommentar zum schweizerischen 

Zivilgesetzbuch, Einleitung, Art. 1-7 ZGB. Zürcher Kommentar. 3. vydání. Curych: Schulthess Juristische Medien, 

1998, s. 14. 
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z PGB recipoval, a v jeho § 426 tak nacházíme stejnou definicí hmotného statku, kterým se 

rozumí vedle věcí i pohledávky a dluhy. Totéž platí v případě soukromoprávního zákoníku 

kantonu Zug (Privatrechtliches Gesetzbuch für den Kanton Zug), přijatého po částech mezi 27. 

9. 1861 (s účinností od 1. 1. 1862) až 1. 2. 1875 (s účinností od 1. 1. 1876). Rovněž občanský 

zákoník kantonu Glarus (Bürgerliches Gesetzbuch für den Kanton Glarus), jehož jednotlivé části 

byly přijaty mezi lety 1869-1874, nejen že neobsahoval žádnou definici věci, nýbrž se ani 

nevěnoval dělení věcí na hmotné a nehmotné, pročež toliko v pěti paragrafech upravoval 

rozdělení věcí na movité a nemovité. Z žádného ustanovení přitom ani nepřímo nevyplývá, že by 

věcí v právním smyslu byla i věc nehmotná. 

 Na území posledních deseti kantonů, tj. Uri, Schwyz, Obwalden, Nidwalden, Basilej-

město, Basilej-venkov, Appenzell Innerhoden, Appenzell Ausserhoden, Thurgau a St. Gallen 

nebylo občanské právo na kantonální úrovni nikdy kodifikováno.74 

1.3.3. Věc v unifikovaném švýcarském občanském právu (ZGB) 

 Jak výše uvedeno, bylo na území Švýcarské konfederace občanské právo tradičně 

upravováno na úrovni kantonální. Totéž platilo i po přijetí 1. spolkové ústavy moderního 

švýcarského státu (jenž je ve švýcarském prostředí někdy také označován jako „Spolek“ – das 

Bund) ze dne 12. 9. 1848; dle čl. 3 této ústavy platilo, že kantony jsou suverénní v té míře, ve 

které jejich suverenita není ohraničena spolkovou ústavou, a vykonávají všechna práva, která 

nejsou přenesena na spolkovou (tj. státní) moc. Spolková ústava z roku 1848 nicméně 

neobsahovala ustanovení, které by zákonodárnou moc v oblasti soukromého práva delegovalo na 

Spolek.75 Druhá spolková ústava ze dne 29. 5. 1874 již v čl. 64 svěřila přijímání zákonů 

v některých oblastech soukromého práva Spolku.76 Nicméně teprve novelou ze dne 13. 11. 1898 

byl do spolkové ústavy z roku 1874 doplněn čl. 64 odst. 2, který stanovil, že spolek je pověřen 

 

74 HUBER, E. System und Geschichte des schweizerischen Privatrechts. 1. svazek. Basilej: C Dettloff’s 

Buchhandlung, 1886-1893, s. 50. 
75 SCHNYDER, B. Entstehungsgeschichte. In: GAUCH, P., SCHMID, J. a kol. Kommentar zum schweizerischen 

Zivilgesetzbuch, Einleitung, Art. 1-7 ZGB. Zürcher Kommentar. 3. vydání. Curych: Schulthess Juristische Medien, 

1998, s. 17. 
76 Na spolkové úrovni tak mohla být upravována svéprávnost osob, všechny právní poměry vztahující se 

k obchodnímu styku (závazkové právo včetně práva obchodního a směnečného), autorské právo k literárním a 

uměleckým dílům a insolvenční právo. 
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přijímat zákony také ve zbývajících oblastech občanského práva. Tím byl položen právní základ 

pro švýcarskou unifikaci občanského práva.77 

 Ustanovení čl. 64 odst. 2 spolkové ústavy z roku 1874 otevřelo cestu k přijetí občanského 

zákoníku na federální úrovni. První kroky směřující k unifikaci občanského práva však byly 

podniknuty již o pár let dříve. Počátečním impulsem k unifikaci občanského práva přitom bylo 

usnesení Spolku švýcarských právníků (der Schweizerische Juristenverband) o podnícení a 

podpoře porovnání kantonálního soukromého práva ze dne 16. 9. 1884, jež bylo přijato 

z podnětu člena spolkové rady a spolkového ministra spravedlnosti a policie Louise Ruchonneta; 

vytvořením byl pověřen Eugen Huber, profesor práva na Basilejské univerzitě.78 Na základě 

tohoto pověření vytvořil Huber v letech 1886-1893 obsáhlé dílo o čtyřech svazcích s názvem 

„Systém a dějiny švýcarského soukromého práva“ (System und Geschichte des schweizerischen 

Privatrechtes). V těchto svazcích Huber ne toliko porovnává jednotlivé kantonální úpravy 

soukromého práva, nýbrž rovněž popisuje jeho pojetí některých občanskoprávních institutů, 

pojmu věci nevyjímaje. Avšak ještě před dokončením tohoto díla byl Huber v roce 1892 

ministrem Ruchonnetem pověřen přípravou návrhu jednotného občanského zákoníku.79 

 V Systému a dějinách švýcarského soukromého práva Huber pojem „věc“ definoval jako 

„jednotlivou, fyzicky (resp. hmotně) celistvou a od jiných oddělenou část hmotného světa, 

přirozené těleso, nad kterým, aby mohlo být pro právo významné, nadto musí být možné nabýt 

právní panství.“80 Huber tedy považoval za věc v právním smyslu pouze hmotné objekty. Nabízí 

se otázka, proč se Huber rozhodl pro úzké pojetí věci, když v tehdy platném švýcarském 

kantonálním právu zřetelně převažovalo pojetí široké, zatímco pojetí úzké se vyskytovalo pouze 

v právní úpravě kantonů Curych, Zug, Schaffhausen, Glarus a pravděpodobně i Solothurn. 

V tomto ohledu je nutné uvědomit si, že legislativní práce na ZGB probíhaly těsně po přijetí 

 

77 SCHNYDER, B. Entstehungsgeschichte. In: GAUCH, P., SCHMID, J. a kol. Kommentar zum schweizerischen 

Zivilgesetzbuch, Einleitung, Art. 1-7 ZGB. Zürcher Kommentar. 3. vydání. Curych: Schulthess Juristische Medien, 

1998, s. 22. 
78 HUBER, E. System und Geschichte des schweizerischen Privatrechts. 1. svazek. Basilej: C Dettloff’s 

Buchhandlung, 1886-1893, s. V. 
79 SCHNYDER, B. Entstehungsgeschichte. In: GAUCH, P., SCHMID, J. a kol. Kommentar zum schweizerischen 

Zivilgesetzbuch, Einleitung, Art. 1-7 ZGB. Zürcher Kommentar. 3. vydání. Curych: Schulthess Juristische Medien, 

1998, s. 21. 
80 „Ein einzelnes, körperlich zusammenhängendes und von andern ausgeschiedenes Stück der körperlichen Welt, ein 

Naturkörper, der, um für das Recht Bedeutung haben zu können, überdies der rechtlichen Herrschaft erreichbar 

sein muss.“ HUBER, E. System und Geschichte des schweizerischen Privatrechts. 3. svazek. Basilej: C Dettloff’s 

Buchhandlung, 1886-1893, s. 8. 
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německého občanského zákoníku ze dne 18. 8. 189681 (dále jen „BGB“), jenž ve svém § 90 

stanovil, že věcmi ve smyslu zákona jsou pouze hmotné předměty. Poselství (tj. švýcarská 

obdoba důvodové zprávy) spolkové rady k ZGB sice prohlašuje přílišný příklon k jakékoli 

zahraniční právní úpravě za vyloučený, byť připouští, že příklon k německému BGB působí 

v tomto ohledu obzvlášť lákavě.82 Nicméně sám Huber poněkud otevřeněji uvádí: „Nemůže být 

přitom pochyb o tom, že v našem návrhu pojem věci nemůže tvořit pojem majetkové hodnoty, 

„bien“ francouzské právní terminologie, a tím méně pojem právního objektu v protikladu 

k právnímu subjektu jako v bernské skupině, nýbrž hmotná věc jako právnímu panství podřízené 

a ohraničené přirozené těleso, tak jak se vyskytuje v moderní doktríně a curyšské skupině.“83 Je 

jasné, co má Huber na mysli, hovoří-li o „moderní doktríně“; jedná se právě o doktrínu 

německou, v té době čerstvě formulovanou v BGB. Na jiném místě Huber píše: „Abstrakci 

pojmu věci od přirozeného tělesa a zrovnoprávnění věci s právním objektem nebo se součástí 

majetku hledali bychom v naivním středověkém právu marně. To znalo pouze hmotné věci a 

odchylovalo se od tohoto nazírání pouze ve vztahu k právům (…) typu regálií či reálných 

břemen. Teprve ke konci středověku se setkáváme s rozšířenou konstrukcí, která, s orientací na 

právo římské, rozlišuje mezi věcmi hmotnými a nehmotnými, římské právo samé pak zároveň 

překračuje a chce pojímat veškeré právní objekty nebo součásti majetku tímto způsobem buď 

jako věci hmotné, nebo nehmotné, s doktrínou, která částečně v našem platném právu dosud 

přetrvává, přestože před podrobnější systematikou nemůže obstát.“84 Tato teze je nepochybně 

aktuální i pro současnou právní úpravu soukromého práva. 

 

81 Zákon vstoupil v účinnost dne 1. 1. 1900. 
82 Poselství spolkové rady spolkovému shromáždění k návrhu zákona obsahujícímu švýcarský občanský zákoník ze 

dne 28. 5. 1904, s. 8. 
83 „Es konnte dabei auch nicht zweifelhaft sein, dass nicht der Begriff des Vermögenswertes, des „bien" der 

französischen Rechtssprache, und ebensowenig der Begriff des Rechtsobjektes, im Gegensatz zum Rechtssubjekt, 

wie in der Berner Gruppe, in unserem Entwurfe den Begriff der Sache ausmachen könne, sondern die körperliche 

Sache als ein der rechtlichen Herrschaft unterwerfbarer und abgrenzbarer Naturkörper, wie dies in der modernen 

Doktrin und in der Zürcher Gruppe uns ganz vorherrschend entgegentritt.“ HUBER, E. Schweizerisches 

Zivilgesetzbuch: Erläuterungen zum Vorentwurf des Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartements. 2. svazek. 

Bern: Buchdruckerei Büchler, 1914, s. 30. 
84 „Eine Abstraktion des Sachbegriffs von dem Begriff des Naturkörpers und Gleichstellung der Sache mit dem 

Rechtsobjekt oder dem Vermögenbestandteil würden wir in dem naiven mittelalterlichen Rechte vergeblich suchen. 

Es kannte nur körperliche Sachen und ist von dieser Anschauung bloss abgewichen in Bezug auf die Rechte (…) wie 

betreffend die Regalien und Reallasten. Erst zu Ende des Mittelalters treffen wir alsdann die weitergehende 

Konstruktion, welche in Anlehnung and als römische Recht körperliche und unkörperliche Sachen unterscheidet, 

über das römische Recht hinausschreitend aber zugleich alle Rechtsobjekte oder Vermögensbestandteile in dieser 

Weise entweder als körperliche oder unkörperliche aufgefasst wissen will, eine Doktrin, die zum Teil in unserem 

geltenden Recht noch fortlebt, wenngleich sie von einer feinern Systematik nicht Stand zu halten vermag.“ HUBER, 

E. System und Geschichte des schweizerischen Privatrechts. 4. svazek. Basilej: C Dettloff’s Buchhandlung, 1886-

1893, s. 680-681. 
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 Důvody, proč se Huber přiklonil k úzkému pojetí věci, jsou tudíž zřejmé. Byly jimi 

především: 

1. Vliv německého BGB jako „moderní doktríny“ (v tomto ohledu jistě hrálo svou 

roli i působení Hubera na univerzitě v německém Halle), 

2. snaha o unifikaci „švýcarského“ občanského práva v užším slova smyslu; 

Huberova idea ZGB spočívala ve sjednocení dosavadních kantonálních právních 

úprav za současného „návratu ke kořenům“. Z tohoto důvodu Huber více než 

kantonální kodexy ovlivněné Code civil či ABGB spíše preferoval curyšský PGB 

jako autentickou „švýcarskou“ kodifikaci inspirovanou především curyšským 

partikulárním právem, a 

3. zohlednění švýcarského středověkého práva (i s ohledem na skutečnost, že Huber 

byl profesorem nejen soukromého práva, nýbrž i profesorem právních dějin). 

 Prohlašuje-li proto bez dalšího Huber v roce 1889 věc v právním smyslu za jednotlivou, 

fyzicky celistvou a od jiných oddělenou část hmotného světa, byť v právní úpravě tehdy platné 

na území Švýcarské konfederace převládalo široké pojetí věci, jde - v přirovnání k českým 

poměrům - o totéž, jako když Randa v roce 1923 prohlašuje za předmět vlastnického práva 

vůbec všechny věci hmotné,85 ačkoliv na českém území podle tehdy platné právní úpravy, totiž 

ABGB, platilo široké pojetí věci. Jak Huber, tak Randa považovali německou právní úpravu 

obsaženou v BGB za „moderní doktrínu“ s přesvědčením, že široké pojetí věci nemůže obstát. A 

právě z tohoto důvodu spočívá právní úprava švýcarského ZGB dodnes na úzkém pojetí věci, 

resp. na hmotné podstatě věci. 

 

85 RANDA, A. Právo vlastnické dle rakouského práva v pořádku systematickém. Reprint původního 7. vydání 

z roku 1922. Praha: ASPI, 2008, s. 10. 
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2.  Pojem „věc“ v současnosti 

2.1. Široké pojetí věci podle platného českého práva 

2.1.1. Důvody změny pojetí věci 

 S přijetím OZ, který nabyl účinnosti dne 1. 1. 2014, došlo v souvislosti s pojmem věci ke 

dvěma hlavním změnám. Totiž tento pojem zaprvé, na rozdíl od úpravy předchozí, je zákonem 

výslovně definován, zadruhé pak ze znění zákona lze bez pochybností dovodit, že právní pojem 

věc je nově pojímán široce, resp. věcí nově nemá být jen hmotný předmět, nýbrž věc v právním 

smyslu může být rovněž nehmotná. Pole zákonné definice je tedy věcí v právním smyslu „vše, 

co je rozdílné od osoby a slouží potřebě lidí“ (§ 489 OZ). OZ následně výslovně rozlišuje mezi 

věcmi hmotnými a nehmotnými, přičemž hmotnou věcí je „ovladatelná část vnějšího světa, 

která má povahu samostatného předmětu“ (§ 496 odst. 1 OZ), zatímco nehmotnými věcmi jsou 

„práva, jejichž povaha to připouští, a jiné věci bez hmotné podstaty“ (§ 496 odst. 2 OZ). 

 Široké vymezení věci v právním smyslu představuje bezesporu jednu z nejzásadnějších 

změn, kterou rekodifikace českého soukromého práva přinesla. Vedle předmětů s materiální 

podstatou jsou věcmi nově i práva a jiné nehmotné substance, které v obecném smyslu bez 

dalšího pod pojem „věc“ subsumovány nejsou. Inspirací této právní úpravy je OZ 1937,86 a tedy 

i rakouský ABGB, neboť již tento zákonný předpis vymezoval věc jednak její odlišností od 

osoby, jednak její potřebností pro člověka. Návrat k širokému pojetí věci je zdůvodňován 

především tím, že samo široké pojetí údajně lépe vyhovuje praktické potřebě i hledisku zdejšího 

ústavního pořádku.87 Úzké pojetí český zákonodárce naopak odmítl jako materialistické a 

pozitivistické hledisko 2. poloviny 19. století, které u nás bylo zavedeno pod vlivem německé a 

zejména sovětské doktríny.88 Citované teze jsou dále rozvíjeny Eliášem, dle kterého OZ 1950 i 

OZ 1964 ve své původní redakci viděly základní rozdíl věci v jejich třídění na výrobní 

prostředky a spotřební předměty, kteréžto úzké pojetí konvenovalo marxleninské politické 

ekonomii.89 

 

86 Důvodová zpráva k zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 489 až 493. 
87 Ibidem. 
88 Ibidem. 
89 ELIÁŠ, K. Věc jako pojem soukromého práva. Právní rozhledy. Praha: C. H. Beck. 4/2007, s. 121. 
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 S tezí o zastaralosti úzkého pojetí věci a jeho nevhodnosti pro současnou společnost se 

však nelze ztotožnit. Široké pojetí samo předně není důsledkem postmoderního rozvoje 

společnosti, nýbrž se vyskytovalo již v římském právu (viz kapitola 1.1.). Pojetí široké a úzké 

pak vedle sebe existují snad již od 19. století jako rovnocenné alternativy, což ostatně platí 

dodnes. Příklon k úzkému pojetí věci lze považovat za krok pragmatický, jakož i, a v tomto 

ohledu lze s Eliášem souhlasit, materialistický a pozitivistický. Nicméně věc v právním smyslu 

je i v dnešní době pojímána úzce v mnoha státech, vedle Švýcarska např. také v Německu.90 

Názor Eliáše, dle kterého úzké pojetí věci vyhovovalo době páry, zatímco postmoderna vyžaduje 

jiný přístup,91 je proto přinejmenším diskutabilní. V každém případě rozhodně nelze úzké pojetí 

věci vyvozovat ze zastaralosti či snad z učení marxismu-leninismu. 

 Eliáš dále tvrdí, že absence označení objektu vlastnického práva pojmem věci v širším 

smyslu vede k oddělení kategorie vlastnictví od kategorie majetku v tom smyslu, že ne vše, co 

tvoří majetek, je i objektem vlastnického práva. Tím podle Eliáše vzniká napětí mezi právní 

úpravou „vlastnění“ hmotných věcí a „majitelství“ nehmotných věcí, neboť oboje údajně spadá 

pod jiný právní režim. To podle Eliáše generuje konflikt mezi úpravou občanského zákoníku a 

čl. 11 odst. 1 zákona č. 2/1993 Sb., listina základních práv a svobod (dále jen „Listina“), podle 

kterého má každý právo vlastnit majetek.92 

 Porovnání obou pojetí věci v právním smyslu, resp. pozitiv i negativ obou pojetí, jsou 

věnovány následující kapitoly této práce, není proto třeba na tomto místě vysvětlovat, jak se 

právní systém s úzkým pojetím věci vypořádává s Eliášem namítaným „napětím“ mezi 

„vlastněním“ hmotných věcí a „majitelstvím“ nehmotných věcí. Lze sice přisvědčit tomu, že 

úzké pojetí věci zmiňované „napětí“ do určité míry skutečně vyvolává, na druhou stranu se jedná 

o problém ryze teoreticko-právní, který sám o sobě není schopen ztěžovat výkon práva či 

komplikovat občanskoprávní poměry. Naproti tomu nelze pominout rozpor vyvolávaný mezi 

širokým pojetím věci v právním smyslu a pojmem věci tak, jak je významově chápán laickou 

veřejností, tedy ve smyslu hmotného objektu. Toto napětí naopak, přinejmenším pro právního 

laika, praktické problémy způsobovat může, a sice problémy s výkladem a pochopením zákona. 

Základní kritérium, jež by přitom mělo být na jakýkoli civilní kodex kladeno, je jednoduchost, 

 

90 „Věcmi ve smyslu zákona jsou pouze hmotné předměty.“ § 90 BGB. 
91 ELIÁŠ, K. Objekt vlastnického práva a návrh občanského zákoníku (Také o abstrakci v juristickém myšlení). 

Právní rozhledy. Praha: C. H. Beck. 11/2011, s. 410. 
92 ELIÁŠ, K. Věc jako pojem soukromého práva. Právní rozhledy. Praha: C. H. Beck. 4/2007, s. 121. 



 29 

jasnost a srozumitelnost textu, zejména pak je třeba, aby jeho obsah odpovídal – pokud možno – 

běžnému nazírání a vědomí lidí.93 Navíc, pokud jde o Eliášem namítané „napětí“ mezi „věcmi ve 

vlastnictví“ a „věcmi v majetku“, nelze přisvědčit tomu, že by se snad s tímto „napětím“ široké 

pojetí věci plně vypořádalo. Ačkoliv je totiž dle OZ věcí rovněž právo, je konstrukt vlastnického 

práva k právu jen těžko představitelný a např. vlastnické právo k vlastnickému právu je 

představou nanejvýš absurdní. Zákonodárce si této absurdity naštěstí byl vědom, proto platí, že 

ustanovení upravující věcná práva se sice použijí na věci hmotné i nehmotné, na práva však jen 

potud, připouští-li to jejich povaha a neplyne-li ze zákona něco jiného (§ 979 OZ). Z toho však 

vyplývá, že vlastnictví např. pohledávky či právě práva vlastnického je vyloučeno (viz dále), 

pročež i v právní úpravě obsažené v OZ existuje rozdíl, resp. „napětí“ mezi „věcí ve vlastnictví“ 

a „věcí v majetku“.94 

 Tvrzený konflikt mezi úpravou občanského zákoníku a čl. 11 odst. 1 Listiny95 je zjevně 

toliko nadmíru extenzivním výkladem vlastnického práva jako základního práva lidského. Při 

porovnání právě s úpravou švýcarskou totiž docházíme k závěru, že byť je vlastnické právo 

rovněž ústavně garantováno96 již od roku 1969,97 Spolkový soud Švýcarské konfederace dodnes 

neshledal úzké pojetí věci ústavně nekonformním.98 

 Cílem výše uvedené kritiky rozhodně není zavrhnout široké pojetí věci jako takové. 

Naopak lze jen kvitovat, že právo prochází v důsledku snah zákonodárce o nalezení vhodnější 

právní úpravy změnami. Jedná-li se nicméně o natolik zásadní krok, jakým je změna koncepce 

pojmu „věc“ v právním smyslu, která se zásadním způsobem dotýká soukromoprávních poměrů, 

bylo by zapotřebí, aby zákonodárce tuto změnu řádně a vyčerpávajícím způsobem odůvodnil. 

Důvody výše uvedené bohužel za dostačující považovat nelze, už jen proto, že většina z těchto 

důvodů je značně diskutabilní, či dokonce sporná. Navíc, jak trefně dodává Stuna se Švestkou: 

„Ani zákonodárcem uváděný odkaz na jiné zahraniční právní řády, které chápou věc rovněž 

v širším smyslu a z nichž dokonce jeden, tj. ABGB, platil na našem území až do konce r. 1950, 

 

93 STUNA, S., ŠVESTKA, J. K pojmu věc v právním smyslu v návrhu nového občanského zákoníku. Právní 

rozhledy. Praha: C. H. Beck. 10/2011, s. 366. 
94 MELZER, F., TÉGL, P. a kol. Občanský zákoník – velký komentář. Svazek III. § 419-654. Praha: Leges, 2014, 

s. 201. 
95 „Každý má právo vlastnit majetek. Vlastnické právo všech vlastníků má stejný zákonný obsah a ochranu. Dědění 

se zaručuje.“ 
96 „Vlastnictví je zaručeno.“ Čl. 26 odst. 1 Spolkové ústavy Švýcarské konfederace z 18. 4. 1999. 
97 Do předchozí Spolkové ústavy Švýcarské konfederace z 29. 5. 1874 byl s účinností od 11. 12. 1969 doplněn čl. 

22ter, jehož odst. 1 zněl: „Vlastnictví je zaručeno.“ 
98 Funkce garanta ústavnosti Spolkového soudu je dána čl. 116 zákona o Spolkovém soudu ze dne 17. 6. 2005 – 

„Ústavní stížností může být namítáno porušení ústavních práv.“ 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mjygeyv6ojugy
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jehož platnost však byla následně na velmi dlouhou dobu vyloučena, není ještě sám o sobě bez 

dalšího pro naše společenské a právní prostředí dostatečným argumentem pro přijetí nového 

chápání věci v širším právním smyslu.“99 

2.1.2. Zákonná definice věci 

 Věc v právním smyslu je tedy v OZ definována jako „vše, co je rozdílné od osoby a 

slouží potřebě lidí“ (§ 489 OZ). Tato definice je téměř doslovně převzata z § 285 ABGB (viz 

kapitola 1.2.1.). Definičními znaky věci jsou tedy odlišnost od osoby a užitečnost. 

 Kritérium odlišnosti od osoby zdůrazňuje rozdíl mezi osobou jako subjektem práva a 

ostatním jsoucnem jako právním objektem. Kromě osoby, a to jak osoby fyzické, tak i právnické 

(§ 18 OZ), věcí dále není lidské tělo (§ 493 OZ) či živé zvíře (§ 494 OZ – viz kapitola 2.3.). 

Původním důvodem zmíněného zákonného definičního znaku nicméně bylo vymezení se proti 

nevolnictví, které (jak již bylo výše uvedeno) bylo na našem území zrušeno jen krátce před 

přijetím ABGB,100 a jednoznačný zákaz považovat jakoukoli lidskou bytost za objekt práva.101 

Vzhledem k tomu, že na rozdíl od doby vzniku ABGB je v dnešní době postavení člověka 

jakožto subjektu práv zakotveno na ústavněprávní úrovni, považuje část nauky úpravu téhož 

v OZ za nadbytečnou.102 

 Druhým definičním znakem věci je její užitečnost. Jde přitom o užitečnost ve smyslu 

objektivním, tj. způsobilostí konkrétního objektu přinášet užitek. Pouhý subjektivní názor 

držitele věci na její užitečnost tedy sám o sobě neurčuje, zda se o věc v právním smyslu jedná či 

nikoli. Užitečností se rozumí především užitečnost hospodářská, ale i estetická a jiná.103 Naproti 

tomu opačnému názoru prezentovanému Roučkem o užitečnosti hospodářské jako jediném 

relevantním kritériu, zatímco užitečnost technická či estetická nehraje roli,104 přisvědčit nelze. 

 

99 STUNA, S., ŠVESTKA, J. K pojmu věc v právním smyslu v návrhu nového občanského zákoníku. Právní 

rozhledy. Praha: C. H. Beck. 10/2011, s. 371. 
100 Konkrétně patentem císaře Josefa II. ze dne 1. 11. 1871 o zrušení nevolnictví. 
101 ROUČEK, F., SEDLÁČEK, J., Komentář k československému obecnému zákoníku občanskému a občanské 

právo platné na Slovenku a Podkarpatské Rusi. Díl druhý (§§ 285 až 530). Reprint původního vydání z roku 1937. 

Praha: CODEX Bohemia, 1998, s. 7.  
102 LAVICKÝ, P., POLIŠENSKÁ P., Věci v právním smyslu. Judikatura k rekodifikaci. Praha: Wolters Kluwer, 

2013, str. 11; podobně MELZER, F., TÉGL, P. a kol. Občanský zákoník – velký komentář. Svazek III. § 419-654. 

Praha: Leges, 2014, s. 204. 
103 Důvodová zpráva k zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 489 až 493. 
104 ROUČEK, F., SEDLÁČEK, J., Komentář k československému obecnému zákoníku občanskému a občanské 

právo platné na Slovenku a Podkarpatské Rusi. Díl druhý (§§ 285 až 530). Reprint původního vydání z roku 1937. 

Praha: CODEX Bohemia, 1998, s. 7. 
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Tvrzení, že kritérium užitečnosti věci je přežitkem s ohledem na ustanovení § 3 odst. 1 zákona č. 

185/2001 Sb., o odpadech, dle kterého je odpad movitou věcí,105 rovněž nemůže obstát, a to 

vzhledem k ustanovení § 1 odst. 1 OZ, podle kterého je uplatňování práva soukromého nezávislé 

na uplatňování práva veřejného. Soukromoprávní definici věci proto nemůže být ustanovení 

veřejnoprávního předpisu, jakým zákon o odpadech bezesporu je, na škodu. Nadto platí již 

zmiňovaná objektivní užitečnost věci; sama skutečnost, že věc pro jejího držitele přestala být 

užitečnou, ještě neznamená, že přestala být užitečná objektivně, a to ať již pro toho, kdo si 

takovou opuštěnou věc ve smyslu § 1045 odst. 1 OZ přivlastní, či obecně pro její 

recyklovatelnost.106 

 Ve vztahu k věcem hmotným pak k výše uvedeným definičním znakům přistupuje ještě 

třetí kritérium, a sice jejich ovladatelnost – věc hmotná je definována jako „ovladatelná část 

vnějšího světa, která má povahu samostatného předmětu“ (§ 496 odst. 1 OZ). Toto definiční 

kritérium se historicky poprvé objevilo ve vládním návrhu československého občanského 

zákoníku, který věc definoval jako kus přírody podrobitelný lidské moci (§ 82 vládního návrhu – 

viz kapitola 1.2.3.); kritérium ve svém doslovném znění však OZ převzal z OZ 1950, který jako 

první právní předpis doslova stanovil, že věcí je pouze takový hmotný předmět, který je 

ovladatelný (§ 23 OZ 1950 – viz kapitola 1.2.4.). Nevadí přitom neovladatelnost dočasná, a to ať 

již z důvodů subjektivních (daná osoba nemá potřebné znalosti či schopnosti pro ovládnutí věci) 

či objektivních (věc není možno pro její vadu vůbec ovládnout). Stejně tak není-li věc ovládána, 

byť ovladatelná je, jedná se stále o věc v právním smyslu, byť může jít o věc ničí (res nullius).107 

Teprve pokud je objekt absolutně neovladatelný, a tedy neexistuje možnost, jak si nad ním 

sjednat právní panství, nemůže se jednat o věc v právním smyslu. 

2.1.3. Právo jako věc nehmotná 

 Nehmotnými věcmi jsou především práva, ovšem pouze taková, jejichž povaha to 

připouští (§ 496 odst. 2 OZ). V porovnání např. s ABGB tak věcí nejsou veškerá práva, nýbrž 

toliko ta, jejichž povaha to připouští. V tomto ohledu se OZ opět, byť se nejedná o hlavní 

 

105 KINDL, M. Musí být věci užitečné (a zcela ovladatelné)? In: DVOŘÁK, J., KINDL, M. Pocta Martě Knappové 

k 80. narozeninám. Praha: ASPI, 2005, s. 205. 
106 ELIÁŠ, K. Věc jako pojem soukromého práva. Právní rozhledy. Praha: C. H. Beck. 4/2007, str. 120. 
107 MELZER, F., TÉGL, P. a kol. Občanský zákoník – velký komentář. Svazek III. § 419-654. Praha: Leges, 2014, 

s. 240. 
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inspirační zdroj, inspiroval v OZ 1950, který stanovil, že předmětem právního poměru může být 

i právo, pokud to jeho povaha dopouští (§ 28 odst. 1 OZ 1950 – viz kapitola 1.2.4.). 

 Tato poněkud neurčitá definice působí výkladové problémy, neboť nelze jednoznačně 

stanovit, které právo je věcí, resp. povaha kterého práva připouští, aby bylo věcí. OZ tedy 

vymezuje nehmotnou věc zřejmě nejširším možným způsobem, kdy jedinými definičními znaky 

jsou odlišnost od osoby a užitečnost (a ovladatelnost v případě věci hmotné), a následně tento 

široký okruh fakticky zužuje pomocí poměrně neurčité teleologické redukce. Tím, že není nijak 

stanoveno, jaké povahy má vlastně právo být, aby mělo a mohlo být věcí v právním smyslu, není 

jisté, která práva nehmotnými věcmi jsou. 

 Není zřejmě sporu o tom, že věcí mohou být pouze práva majetková (srov. však dále). 

Obtížně si lze představit práva osobní jako věci. Předně OZ výslovně zakazuje zcizení či vzdání 

se tzv. přirozených práv spojených s osobností člověka (§ 19 odst. 2 OZ). Osobní práva také 

nemohou být předmětem držby ani vydržení (§ 988 odst. 2 OZ). I bez těchto zákonných 

ustanovení by nicméně vydržení např. práva rodičovského či práva na jméno bylo jistě již 

z povahy těchto práv nemyslitelné.108 Tím spíše nelze o těchto právech jako o věcech vůbec 

uvažovat. 

 Zřetelnější výkladový problém nastává u práv majetkových. Pokud jde o majetková práva 

absolutní, lze nejlépe onen paradox pojetí těchto práv jako objektu práva znázornit na právu 

vlastnickém. Vylučuje povaha vlastnického práva, aby bylo věcí? Pokud ne, lze mít k takovému 

vlastnickému právu další vlastnické právo? Na tento problém poukazoval již Randa, který za 

předmět vlastnického práva považoval toliko věci hmotné, nikoli práva. Výstižnou je pak 

v tomto ohledu Randova teze: „Mluví-li se o vlastnictví k právům (Eigentum an Rechten), jest to 

buď tautologie – buď právnická nemožnost.“109 Opačný názor zastával např. Sedláček, podle 

něhož předmětem vlastnictví může být každá majetková hodnota, jíž se poskytuje právní 

 

108 MELZER, F., TÉGL, P. a kol. Občanský zákoník – velký komentář. Svazek III. § 419-654. Praha: Leges, 2014, 

s. 242. 
109 RANDA, A. Právo vlastnické dle rakouského práva v pořádku systematickém. Reprint původního 7. vydání 

z roku 1922. Praha: ASPI, 2008, s. 22. 
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ochrana, tedy i věc nehmotná.110 V návaznosti na to považoval za věci v právním smyslu 

„všechna práva vůbec“, včetně práva vlastnického.111 

 Odpověď na otázku, jaké povahy má právo být, aby bylo v souladu s § 496 odst. 2 OZ 

považováno za věc, zákon nedává. Nejen vlastnické právo, ale zcela jistě ani věcná práva 

k věcem cizím nejsou na první pohled svou povahou způsobilá, resp. určená k tomu, aby byly 

věcmi. Z tohoto pohledu by tak bylo možné uvažovat o tom, že věcná práva věcí vůbec nejsou, 

neboť to jejich povaha nepřipouští – smyslem a účelem věcného práva není být právním 

objektem, nýbrž naopak opravňovat subjekt takového práva k právnímu panství nad věcí, ať již 

úplnému (vlastnické právo) či částečnému (věcná práva k věcem cizím).112 Věcná práva 

k pozemkům a podzemním stavbám se samostatným účelovým určením však § 498 odst. 1 OZ 

za věci výslovně prohlašuje. Z tohoto pohledu lze tedy naopak dojít k závěru, že povaha věcných 

práv připouští, aby věcmi v právním smyslu byla, byť je užitečnost či praktičnost tohoto 

právního konstruktu poněkud nejasná (k tomu viz kapitola 3.). 

 Věcmi mohou dále být majetková práva relativní. Napříč naukou panuje v zásadě shoda 

na tom, že pohledávka, tedy právo věřitele na určité plnění (§ 1721 OZ), věcí v právním smyslu 

je.113 To ostatně vyplývá i z judikatury Nejvyššího soudu ČSR.114 Naproti tomu ohledně dluhu, 

tj. povinnosti dlužníka plnit (§ 1721 OZ), jako věci v právním smyslu již shoda nepanuje. 

Někteří autoři jako např. Kindl115 či Lavický116 dluh za věc považují s argumentací, že i 

s dluhem lze disponovat jako s majetkovou hodnotou, např. při převzetí dluhu (§ 1888 odst. 1 

OZ). Tomuto názoru správně oponuje Tégl117 či Pelikánová118 s trefným argumentem, že dluh 

 

110 SEDLÁČEK, J. Vlastnické právo. Komentář k §§ 353-446 všeob. obč. zák. se zřetelem ku právu na Slovensku a 

Podkarpatské Rusi platnému. Reprint původního vydání z roku 1935. Praha: Wolters Kluwer, 2012, s. 18. 
111 ROUČEK, F., SEDLÁČEK, J., Komentář k československému obecnému zákoníku občanskému a občanské 

právo platné na Slovenku a Podkarpatské Rusi. Díl druhý (§§ 285 až 530). Reprint původního vydání z roku 1937. 

Praha: CODEX Bohemia, 1998, s. 24-25. 
112 FIALA, J. Věcná práva. In: HENDRYCH, D. a kol. Právnický slovník. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009. 
113 MELZER, F., TÉGL, P. a kol. Občanský zákoník – velký komentář. Svazek III. § 419-654. Praha: Leges, 2014, 

s. 242; KOUKAL, P. § 496. In: LAVICKÝ, P. a kol. Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1−654). 1. vydání. Praha: 

C. H. Beck, 2014, s. 1756; HUBKOVÁ, P. § 496. In: PETROV, J., VÝTISK, M., BERAN, V. Občanský zákoník: 

komentář. Praha: C. H. Beck, 2017, s. 528, aj. 
114 Rozhodnutí Nejvyššího soudu Československé republiky ze dne 17. 10. 1927, sp. zn. Zm II 87/27. 
115 KINDL, M. § 496. In: ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J. Občanský zákoník. Komentář. Svazek I (§ 1 až 

654). Praha: Wolters Kluwer 2014, s. 1172-1173. 
116 LAVICKÝ, P., POLIŠENSKÁ P., Věci v právním smyslu. Judikatura k rekodifikaci. Praha: Wolters Kluwer, 

2013, str. 19. 
117 MELZER, F., TÉGL, P. a kol. Občanský zákoník – velký komentář. Svazek III. § 419-654. Praha: Leges, 2014, 

s. 242. 
118 ČERNÁ, S., ŠTENGLOVÁ, I., PELIKÁNOVÁ, I. a kol. Právo obchodních korporací. Praha: Wolters Kluwer, 

2015, s. 67. 
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není nijak užitečný, a tudíž nenaplňuje zákonnou definici věci. Zukal sice užitečnost dluhu 

nachází v jeho účinku snížit základ daně z příjmu právnické osoby,119 takový výklad zákonného 

kritéria užitečnosti je nicméně zřejmě již příliš extenzivním; především však platí, že uplatňování 

soukromého práva je nezávislé na uplatňování práva veřejného (§ 1 odst. 1 OZ). 

2.1.4.  Jiné věci bez hmotné podstaty jako věci nehmotné 

 Vedle práv, jejichž povaha to připouští, jsou nehmotnými věcmi také jiné věci bez 

hmotné podstaty (§ 496 odst. 2 OZ). Vylučovací metodou docházíme k závěru, že takovou 

„jinou“ věcí je vše, co je rozdílné od osoby a slouží potřebě lidí (§ 489 OZ), nemá hmotnou 

podstatu a není právem. Je zřejmé, že do takto definované kategorie spadá široké spektrum 

objektů. 

 Jinými věcmi bez hmotné podstaty jsou především předměty duševního vlastnictví, tedy 

např. ochranná známka, průmyslový vzor, autorské dílo atd. V tomto ohledu lze široké pojetí 

věci hodnotit pozitivně, neboť jím dochází k jednotnému vymezení předmětu vlastnictví napříč 

celým právním řádem. Je pravdou, že v českém právním řádu do roku 2014 vyvstávaly rozpory 

dané např. § 15 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, dle kterého ochranná známka 

byla způsobilým předmětem vlastnictví tehdejšímu úzkému pojetí věci navzdory. Ostatně tento 

nesoulad představoval jeden z argumentů pro přijetí právní úpravy současné.120 

 Do kategorie jiných věcí bez hmotné podstaty nicméně spadá široká škála předmětů jako 

např. obchodní firma, internetová doména, kryptoměny (Bitcoin aj.), know-how, kulinářský 

recept, matematický vzorec, vědecký poznatek či obecná všední informace atd. Věcně se tedy 

jedná o rozmanité případy různých nehmotných předmětů splňujících zákonnou definici věci, 

které jsou v odborné literatuře označovány jako tzv. ideální předměty.121 

 Je však otázkou, nakolik je subsumpce předem neuzavřeného okruhu nehmotného 

jsoucna pod právní pojem věci legislativně správným krokem a jaké důsledky vlastně přináší. Je-

li věcí v právním smyslu cokoli nehmotného, co slouží potřebě lidí, co z toho pro jednotlivce 

plyne? Je v takovém případě snad informace, nápad či pouhá idea předmětem vlastnictví? Část 

odborné nauky odpovídá negativně s tím, že předmětem vlastnického práva jsou tradičně toliko 

 

119 ZUKAL, M. Proč je dluh věcí v právním smyslu? Jurisprudence. Praha: Wolters Kluwer. 6/2017, s. 41-42. 
120 ELIÁŠ, K. Objekt vlastnického práva a návrh občanského zákoníku (Také o abstrakci v juristickém myšlení). 

Právní rozhledy. Praha: C. H. Beck. 11/2011, s. 410. 
121 TELEC, I. Držba informací. Právní rozhledy. Praha: C. H. Beck 4/2011, s. 116. 
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věci hmotné.122 Jedná se o tvrzení logické, nicméně oporu v zákoně bohužel nenalézá. Omezuje-

li totiž § 979 OZ použití ustanovení o věcných právech na práva jen potud, připouští-li to jejich 

povaha a neplyne-li ze zákona něco jiného (viz dále), pak použití ustanovení o věcných právech 

na jiné věci bez hmotné podstaty tímto ani jiným způsobem omezeno není. Výkladem a 

contrario lze proto dospět k závěru, že ustanovení o věcných právech se na jiné věci bez hmotné 

podstaty použijí bez dalšího. Ani výše zmiňované tvrzení o výlučnosti hmotné podstaty 

předmětu vlastnického práva není v OZ zakotvena; naopak podle § 1011 OZ je vlastnictvím 

„vše, co někomu patří, všechny věci hmotné i nehmotné“. 

 Nabízí se však otázka, zda např. informace či myšlenka může de facto být považována za 

předmět vlastnictví, tedy zda je fakticky možné to, co zákon stanoví, a tedy dovoluje. Představa 

výkonu vlastnického práva (tedy bezprostředního panství nad věcí) myslitelem nad jeho 

myšlenkou či informátorem nad jím sdělenou informací se však jeví býti nanejvýš absurdní. 

Vlastnické právo totiž opravňuje k nejširšímu možnému nakládání s věcí. Jak ale může myslitel 

svou myšlenku např. opustit či zničit? Jak by mohl informátor žalovat na vydání jeho informace 

podle § 1040 odst. 1 OZ od toho, kdo jeho informaci dále šíří? Je zřejmé, že k takovým jiným 

věcem bez hmotné podstaty vlastnické právo vůbec nelze vykonávat. Telec daný problém řeší 

teoretickou konstrukcí, podle které jsou tyto věci věcmi ničími (res nullius),123 čímž se sice 

pokouší elegantně napravit paradox způsobený platnou právní úpravou, nicméně nelze 

opomenout, že dle § 1045 odst. 1 OZ je věcí ničí (toliko) ta věc, kterou vlastník opustil, protože 

ji nechce jako svou držet, a extenzivní výklad tohoto ustanovení zjevně nepřichází v úvahu, 

navíc nesmyslnou se jeví již představa snahy o „opuštění“ informace či myšlenky. 

 Koncept kategorie jiných věcí bez hmotné podstaty tedy „povyšuje“ nepřeberné množství 

nehmotného jsoucna na věci v právním smyslu, což však v praktické rovině nepřináší ohledně 

mnoha z těchto jsoucen nic nového, neboť tyto věci zkrátka a dobře vůbec vlastnit nelze 

(podobně nepřichází v úvahu jejich zatížení či zadržení), v teoretické rovině naopak přináší 

právní chaos a mnoho teoretickoprávních nejasností. Tento koncept na druhou stranu nelze 

odmítnout jako takový kvůli jeho některým nesporným výhodám zmíněným výše v souvislosti 

s např. ochrannými známkami či průmyslovými vzory. De lege ferenda by proto rozhodně 

prospěla změna § 979 OZ v tom smyslu, že použití ustanovení o věcných právech nemají být 

 

122 KOUKAL, P. § 496. In: LAVICKÝ, P. a kol. Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1−654). 1. vydání. Praha: C. 

H. Beck, 2014, s. 1758. 
123 TELEC, I. Držba informací. Právní rozhledy. Praha: C. H. Beck 4/2011, s. 116. 
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limitována povahou věci toliko co do práv jako věcí nehmotných, nýbrž co do nehmotných věcí 

obecně, a tudíž se ustanovení této hlavy (tj. hlava II – věcná práva) použijí na věci hmotné i 

nehmotné, na věci nehmotné (nikoli toliko na práva, jak platí de lege lata) však jen potud, 

připouští-li to jejich povaha a neplyne-li ze zákona něco jiného. Pak by teprve bylo nepochybné, 

že např. k myšlence vlastnické právo skutečně vykonávat nelze. 

2.2. Úzké pojetí věci podle platného švýcarského práva 

 Švýcarské občanské právo, jak výše zmíněno, pojem věc nedefinuje. Definici pojmu 

„věc“ nenalezneme ani v ZGB, ani v jiném soukromoprávním předpisu, nýbrž jenom v odborné 

literatuře. Zde jsou věci definovány jako „neosobní (tj. odlišné od člověka), hmotné, samostatně 

existující (tj. ohraničené) předměty, které mohou být podřazeny lidskému panství (tj. mohou být 

ovladatelné).“124 Basilejský komentář k ZGB pak obsahuje následující: „Věc je hmotný, od 

jiných ohraničený předmět, který lze fakticky i právně ovládat.“125 Z těchto definic se dovozují 

následující kritéria věci v právním smyslu: 

1. Odlišnost od osoby (die Unpersönlichkeit) – to, co je výslovně stanoveno českou právní 

úpravou (§ 489 OZ), zjevně platí i v právu švýcarském; věcí může být toliko to, co je 

odlišné od člověka, který je sám subjektem práva. Z toho se dovozuje, že věcí nemůže 

být ani lidské tělo.126 Části lidského těla (např. vlasy, orgány), jsou naproti tomu věci, 

jakmile s lidským tělem samým nejsou spojeny;127 

2. Ohraničenost (die Abgegrenztheit) – kritérium ohraničenosti věci je jen jiným vyjádřením 

povahy hmotné věci jako samostatného předmětu vyjádřené v § 496 odst. 1 OZ. Věc 

v právním smyslu musí být od ostatního jsoucna prostorově dostatečně zřetelně 

ohraničena; požadavek ohraničenosti předpokládá nejen jednotu hmotnou, nýbrž i tzv. 

„hospodářskou“, resp. „funkční“ jednotu věci; sama fyzická ohraničenost totiž pro 

 

124 „Unpersönliche, körperliche, für sich bestehende Gegenstände, die der menschlichen Herrschaft unterworfen 

werden können.“ SCHMID, J., HÜRLIMANN-KAUP, B. Sachenrecht. 4. vydání. Curych: Schulthess Juristische 

Medien, 2012, s. 1. 
125 „Eine Sache ist ein körperlicher, von andern abgegrenzter Gegenstand, der tatsächlicher und rechtlicher 

Beherrschung zugänglich ist.“ WOLF, S. WIEGAND, W. Art. 641. In: GEISER, T., WOLF S. a kol. 

Zivilgesetzbuch II. Basler Kommentar. Art. 457-977 ZGB, Art. 1-61 SchlT ZGB. 6. vydání. Basilej: Helbing 

Lichtenhahn Verlag, 2019, s. 878. 
126 REY, H. Die Grundlagen des Sachenrechts und das Eigentum. 3. vydání. Bern: Stämpfli, 2007, s. 101. 
127 STEINAUER, P. Les droit réels. Tome premier: Introduction à l’étude des droit réels, Possession et registre 

foncier, Dispositions générales sur a propriété, Propriété par étages. 6. vydání. Bern: Stämpfli, 2019, s. 67. 
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kvalifikaci předmětu jako věci v právním smyslu nepostačuje, což platí obzvláště 

v případě věcí hromadných;128 

3. Ovladatelnost (die Beherrschbarkeit) – totéž kritérium stanoví OZ v § 496 odst. 1; 

4. Hmotná podstata (die Körperlichkeit). 

 Posledně uvedené kritérium je pro porovnání českého a švýcarského pojetí věci 

v právním smyslu klíčové. Zatímco platné české právo zahrnuje pod pojem věc také věci 

nehmotné, pro právo švýcarské je věcí pouze hmotný, uchopitelný, trojrozměrný předmět.129 

Odborná nauka proto z kategorie věcí zásadně vylučuje práva, majetek, energie aj.130 Z tohoto 

pravidla však existují výjimky, které zákon, byť se jedná o předměty nehmotné, staví věcem na 

roveň. Ve vztahu k energiím se jedná o kategorii tzv. ovladatelných přírodních sil, které spolu 

s věcmi a vedle věci v právním smyslu jsou předmětem movitostního vlastnictví (čl. 713 ZGB – 

podrobněji viz kapitola 2.4.). Pokud jde o práva, jedná se především o některá samostatná a 

trvající práva zapsaná ve švýcarském katastru nemovitostí (čl. 655 odst. 2 bod 2 ZGB), která 

jsou podřazena legislativní zkratce „pozemek“; tudíž jsou tato práva předmětem pozemkového 

vlastnictví (podrobněji viz kapitola 2.5.). Tato práva sice nemohou být pro svou nehmotnost 

věcmi v právním smyslu, podle odborné nauky nicméně splňují kritéria tzv. „kvality věci“ (die 

Sachqualität).131 Jak bude dále probráno v 3. kapitole této práce, mohou být některá práva 

předmětem např. práva užívacího či práva zástavního; kritérium „kvality věci“ však taková práva 

tím, že jsou způsobilým předmětem např. práva zástavního, nenaplňují.132 

 ZGB sice pojem „věc“ nedefinuje, avšak definuje předmět vlastnictví. Právní úprava 

vlastnictví, jež je obsažena v části čtvrté ZGB a jež se týká věcných práv, se totiž dělí do tří hlav. 

A zatímco hlava osmnáctá obsahuje obecná ustanovení o vlastnictví, hlava devatenáctá upravuje 

tzv. pozemkové vlastnictví a hlava dvacátá tzv. movitostní vlastnictví. Na rozdíl od OZ tak ZGB 

upravuje odděleně pozemkové vlastnictví (das Grundeigentum) a movitostní vlastnictví (das 

Fahrniseigentum), přičemž obě příslušné hlavy zákona ve svém úvodu vymezují předmět onoho 

 

128 WOLF, S. WIEGAND, W. Art. 641. In: GEISER, T., WOLF S. a kol. Zivilgesetzbuch II. Basler Kommentar. Art. 

457-977 ZGB, Art. 1-61 SchlT ZGB. 6. vydání. Basilej: Helbing Lichtenhahn Verlag, 2019, s. 879. 
129 Např. rozsudek Spolkového soudu Švýcarské konfederace ze dne 30. 8. 1993, sp. zn. BGE 119 Ia 390. 
130 SCHMID, J., HÜRLIMANN-KAUP, B. Sachenrecht. 4. vydání. Curych: Schulthess Juristische Medien, 2012, s. 

2. 
131 WOLF, S. WIEGAND, W. Art. 641. In: GEISER, T., WOLF S. a kol. Zivilgesetzbuch II. Basler Kommentar. Art. 

457-977 ZGB, Art. 1-61 SchlT ZGB. 6. vydání. Basilej: Helbing Lichtenhahn Verlag, 2019, s. 881. 
132 Ibidem. 
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vlastnictví. Předmět pozemkového vlastnictví je označen legislativní zkratkou „pozemek“ (k 

tomu podrobně kapitola 2.5.). 

 Předmětem movitostního vlastnictví jsou kvůli své povaze movité hmotné věci a dále 

ovladatelné přirozené síly (k ovladatelným přirozeným silám podrobněji kapitola 2.4. - čl. 713 

ZGB).133 ZGB tedy neobsahuje žádnou definici pojmu „věc“, nicméně stanoví, že předmětem 

vlastnictví mohou být toliko ty movité věci, které jsou hmotné. To, že nemovité věci (alespoň 

v tradičním pojetí) jsou toliko hmotné předměty, je pak zřejmé; proto tuto skutečnost ZGB 

výslovně neupravuje. Předmětem movitostního vlastnictví jsou tak věci, které nejsou pevně 

spojeny se zemským povrchem a jejichž poloha v prostoru může být dle libosti měněna, aniž by 

ztratily svou hmotnou podstatu.134 

 Aniž by tedy ZGB obsahoval definici pojmu „věc“, vyplývá z jeho čl. 655 a 713 zřetelně, 

že věcí v právním smyslu je toliko věc hmotná; předmětem vlastnictví pak mohou být toliko věci 

hmotné a kromě nich ovladatelné přírodní síly, trvající a samostatná práva zapsaná 

ve švýcarském katastru nemovitostí a spoluvlastnické podíly k pozemkům. 

2.3. Zvíře a jeho zvláštní postavení v rámci právní úpravy věci 

 S nabytím účinnosti OZ došlo k tzv. dereifikaci zvířete, tedy jeho „vynětí“ z kategorie 

věcí v právním smyslu. Živé zvíře není věcí a ustanovení o věcech se na živé zvíře použijí jen 

v rozsahu, ve kterém to neodporuje jeho povaze, a to obdobně (§ 494 OZ). Dereifikací zvířete 

sleduje český zákonodárce evropský trend, jehož příčiny jsou veskrze etické a jenž odráží 

hodnotový přístup současné společnosti ke zvířatům. Tradiční římskoprávní pojetí zvířete jako 

„bučícího nástroje“135 tak bylo opuštěno. Byť dereifikace zvířete vyvolala, a to nejen mezi 

veřejností odbornou, značný ohlas, představuje ustanovení § 494 OZ veskrze proklamaci bez 

závažnějších praktických dopadů. OZ nejprve prohlašuje zvláštní význam a hodnotu zvířete již 

jako smysly nadaného živého tvora, následně stanovuje, že živé zvíře není věcí, nicméně vzápětí 

dodává, že ustanovení o věcech se na živé zvíře přesto použijí obdobným způsobem, 

 

133 Zatímco v německé verzi čl. 713 ZGB je předmět vlastnictví movitých věcí definován jako „dle jejich povahy 

movité hmotné věci“ (ihrer Natur nach beweglichen körperlichen Sachen), verze francouzská hovoří o „věcech, 

které lze přemístit z jednoho místa na jiné“ (les choses qui peuvent se transporter d’un lieu dans un autre); verze 

italská pak hovoří o „věcech hmotných, které jsou dle jejich povahy movité“ (le cose corporee che per loro natura 

sono mobili). 
134 ROBERTO, V., HRUBESCH-MILLAUER, S. Sachenrecht. 3. vydání. Bern: Stämpfli, 2012, s. 52. 
135 Důvodová zpráva k zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 494. 
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pochopitelně pouze v rozsahu, ve kterém to neodporuje jeho povaze (§ 494 OZ). Na první pohled 

může zaujmout, že OZ nepovažuje za věc pouze živé zvíře. Mrtvé zvíře tudíž již věcí je. 

 V důsledku výše citovaného ustanovení tedy vzniká samostatná kategorie živého zvířete, 

které není ani subjektem (práva a povinnosti může mít jen osoba - § 17 odst. 1 OZ), ale ani 

předmětem práva (tedy ne předmětem v tradičním slova smyslu, tj. věcí). Ustanovení o věcech se 

na živé zvíře přesto použijí, neodporuje-li to povaze zvířete. Zvíře tudíž předmětem právních 

poměrů je, a sice zvláštním předmětem práva odlišným od věci.136 

 Stejný přístup ke zvířeti zaujímá i švýcarské právo, které výslovně stanovuje, že zvířata 

nejsou věcmi (čl. 641a odst. 1 ZGB). Pokud pro zvířata neexistují žádná zvláštní ustanovení, 

platí pro ně předpisy aplikovatelné na věci (čl. 641a odst. 2 ZGB). Dereifikace zvířete ve 

Švýcarsku proběhla s účinností ke dni 1. 4. 2003,137 přičemž cílem dereifikace bylo „zohlednit 

pozměněné nazírání společnosti na zvířata a zlepšit právní postavení zvířete.“138 Dle zprávy 

komise pro právní otázky Rady států (tj. horní komory švýcarského parlamentu) je tradiční 

římskoprávní pojetí zvířete jako věci považováno značnou částí veřejnosti za překonanou a např. 

je považováno za pohoršující, je-li ublížení zvířeti právně kvalifikováno jako poškození věci.139 

Ustanovení čl. 641a ZGB je, podobně jako § 494 OZ, ryze deklaratorního charakteru. 

 Za povšimnutí stojí, že ZGB vyjímá na rozdíl od OZ z kategorie věcí nejen zvířata živá, 

ale zvířata obecně. Ostatně ZGB dereifikaci ani nezdůvodňuje zvláštním významem, hodnotou či 

smysly živého zvířete, nýbrž stroze dereifikaci deklaruje, a to bez ohledu na to, zda zvíře smysly 

nadáno je či není. Přesto odborná nauka dochází k závěru, že věcí není toliko zvíře již narozené a 

dosud žijící.140 

 Živé zvíře je tedy předmětem občanského práva, byť není věcí. Na otázku, čím tedy živé 

zvíře z hlediska občanského práva je, odpovídá švýcarská odborná nauka, že se jedná o zvláštní 

kategorii právního objektu, jenž stojí vedle věcí a práv; jde o „hmotné předměty vlastního 

 

136 MELZER, F., TÉGL, P. a kol. Občanský zákoník – velký komentář. Svazek III. § 419-654. Praha: Leges, 2014, 

s. 232. 
137 Spolkový zákon ze dne 4. 10. 2002 (BBl 2002 4175). 
138 „Ziel der Revision ist es, dem gewandelten Volksempfinden gegenüber Tieren Rechnung zu tragen und die 

Rechtsstellung des Tieres zu verbessern.“ Zpráva komise pro právní otázky Rady států k parlamentní iniciativě 

„Zvířata ve švýcarském právním řádu“ ze dne 25. 1. 2002, s. 4166. 
139 Ibidem. 
140 KREN KOSTKIEWICZ, J., WOLF, S., AMSTUTZ, M., FANKHAUSER, R. ZGB Kommentar. Schweizerisches 

Zivilgesetzbuch. 3. vydání. Curych: Orel Füssli Verlag, 2016, s. 1223. 
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druhu.“141 Ustanovení o věcech se na zvíře přesto použijí, neodporuje-li to jeho povaze. Vlastník 

proto může např. převést vlastnické právo ke zvířeti na jiného, nicméně pouze pokud na něj zvíře 

nebude silně citově fixováno a ztráta jeho pána by mu nezpůsobila značnou psychickou újmu.142 

Důvodová zpráva k OZ dále uvádí příklad odporující povaze zvířete, kterým je zřízení 

zástavního práva ke psovi lpícímu na jeho pánovi s tím, že bude svěřen pro něj neznámému 

zástavnímu věřiteli, čímž psovi vznikne psychická újma.143 Z obdobných důvodů bude 

nepřípustným výkon zadržovacího práva vůči domácímu mazlíčkovi aj. V tomto ohledu není bez 

zajímavosti, že Spolkový soud Švýcarské konfederace ve své ustálené judikatuře dovozuje zákaz 

zadržení domácího zvířete z čl. 896 odst. 1 ZGB, dle kterého nemůže dojít k výkonu 

zadržovacího práva vůči věcem, jejichž povaha nepřipouští jejich zpeněžení (die Verwertung).144 

 Zvláštní povaha zvířete je reflektována zejména v úpravě nabytí vlastnického práva. 

Poměrně detailní právní úpravu nabytí vlastnického práva ke zvířeti nacházíme v části zákona, 

která se věnuje přivlastnění. Zvíře jako objekt zvláštní ochrany je vynětím z obecného režimu 

přivlastnění zjevně chráněno, neboť v obecné rovině si může věc, která nikomu nepatří, 

přivlastnit každý (§ 1045 odst. 1 OZ, resp. čl. 718 ZGB). Jedná se o typický příklad ustanovení o 

věcech, které povaze zvířete odporuje, a tudíž se na něj neužije, neb by bylo necitlivé, kdyby si 

opuštěné zvíře mohl každý hned přivlastnit. OZ proto po vzoru ZGB jako inspiračního zdroje145 

zavádí kategorii zvířete zajatého a zvířete zkroceného, které si nelze přivlastnit bez dalšího, 

nýbrž až tehdy, je-li bez pána, a tedy nikomu nepatří. Proto platí, že zajaté zvíře se stane 

zvířetem bez pána, jakmile získá svobodu a jeho vlastník je bez prodlení a soustavně nestíhá 

nebo nehledá ve snaze je znovu zajmout (§ 1046 odst. 2 OZ, resp. čl. 719 odst. 1 ZGB). Nad 

rámec znění švýcarské právní úpravy pak § 1046 odst. 2 OZ správně dodává, že výše uvedené 

neplatí, pokud je ono zvíře označeno takovým způsobem, že lze jeho vlastníka zjistit. 

 U zvířete zkroceného, tj. oproti zvířeti zajatému zvíře domestikované, které u člověka 

zůstává, aniž by muselo být drženo v zajetí,146 platí jiné podmínky pro jeho přivlastnění. Podle 

českého práva si lze takové zvíře přivlastnit, pokud jej vlastník nestíhá (a to nikoli bez prodlení a 

 

141 WOLF, S., WIEGAND, W. Art. 641a. In: GEISER, T., WOLF S. a kol. Zivilgesetzbuch II. Basler Kommentar. 

Art. 457-977 ZGB, Art. 1-61 SchlT ZGB. 6. vydání. Basilej: Helbing Lichtenhahn Verlag, 2019, s. 927. 
142 MELZER, F., TÉGL, P. a kol. Občanský zákoník – velký komentář. Svazek III. § 419-654. Praha: Leges, 2014, 

s. 233-234. 
143 Důvodová zpráva k zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 494. 
144 Rozsudek Spolkového soudu Švýcarské konfederace ze dne 26. 9. 2008, sp. zn. BGE 134 I 293. 
145 Není náhodou, že např. § 1046 odst. 2 OZ je doslovným překladem čl. 719 odst. 1 ZGB. 
146 REY, H., Die Grundlagen des Sachenrechts und das Eigentum, Grundriss des schweizerischen Sachenrechts. 

Svazek I, 3. vydání, Bern: Stämpfli, 2007, N. 1798. 
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soustavně jako tomu je u zvířete zajatého) a zvíře se k vlastníkovi v přiměřené době nevrátí, ač 

mu v tom sám nikdo nebrání; platí, že přiměřenou dobou pro návrat zvířete k vlastníkovi je doba 

šesti týdnů. Na soukromém pozemku si přitom takové zvíře může přivlastnit vlastník tohoto 

pozemku, na veřejném statku pak kdokoli (§ 1047 odst. 1 OZ). Výše uvedené neplatí, pokud je 

zvíře označeno takovým způsobem, že lze jeho vlastníka zjistit (§ 1047 odst. 2 OZ). Švýcarská 

právní úprava je oproti tomu velmi strohá; zkrocené zvíře si lze přivlastnit, jakmile se navrátí do 

stavu divokosti a nevrátí se zpět ke svému pánovi (čl. 719 odst. 2 ZGB). 

 Česká právní úprava – kromě již uvedeného – poněkud nadbytečně deklaruje, že divoké 

zvíře je bez pána, dokud žije na svobodě (§ 1046 odst. 1 OZ), což je ovšem zjevná tautologie.147 

Stejně tak je zjevné a až přehnaně kasuistické, že je stanoveno, že zvíře chované v zoologické 

zahradě a ryba v rybníku bez pána není (§ 1049 OZ). Ustanovení § 1048 OZ dále speciálně 

chrání před přivlastněním zvíře domácí. Tomu může přivlastněním osobou odlišnou od jeho pána 

újma skutečně vzniknout; proto se zvíře domácí (jakož i zvíře v zájmovém chovu) může 

považovat za opuštěné až tehdy, pokud je z okolností zřejmý úmysl vlastníka zbavit se zvířete 

nebo je vyhnat. Sama existence např. zaběhnutého psa bez známky, obojku atd. ještě pro vznik 

práva přivlastnit si takového psa nestačí; zainteresovaná osoba nadto musí být obeznámena s tím, 

že dosavadní pán zvíře vyhnal, resp. se jej zbavil. V ZGB takové ustanovení chybí; na domácí 

zvíře je proto třeba použít obecné ustanovení o přivlastnění (čl. 718 ZGB). Přesto je domácí 

zvíře švýcarskou právní úpravou před necitlivým přivlastněním cizí osobou a odejmutím svému 

pánovi rovněž chráněno, a sice ustanovením o nálezu (viz níže). I odborná nauka dovozuje, že 

domácí zvíře se nemůže stát zvířetem bez pána pouze na základě toho, že se „zaběhne“.148 

V porovnání s ZGB je proto otázkou, jaký je praktický přínos ustanovení § 1046 odst. 1, § 1048 

a § 1049 OZ. 

 Zákonem deklarovaný zvláštní význam a hodnota zvířete se dále projevuje v právní 

úpravě nálezu zvířete. Nálezce zvířete, u něhož je zjevné, že mělo vlastníka, má v Česku 

povinnost oznámit svůj nález obci bez zbytečného odkladu, nelze-li z okolností poznat, komu má 

být zvíře vráceno (§ 1058 odst. 1 OZ). Stejnou povinnost má rovněž nálezce švýcarský (čl. 720a 

odst. 1 ZGB) s tím rozdílem, že jednak určení místa, kde má být nález oznámen, je přenecháno 

 

147 V tomto ohledu není bez zajímavosti, že důvodová zpráva k OZ se v souvislosti s úpravou divokých zvířat 

odkazuje na ZGB, ve kterém však o divokém zvířeti není ani zmínky. 
148 HITZ, F. Art. 719. In: BREITSCHMID, P. JUNGO, A. Handkommentar zum Schweizer Privatrecht. 

Sachenrecht. Art. 641-977 ZGB. 3. vydání. Curych: Schulthess Juristische Medien, 2016, s. 370. 
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kantonální legislativě (čl. 720a odst. 2 ZGB), jednak porušení oznamovací povinnosti nálezce 

zvířete zakládá odpovědnost trestněprávní,149 přičemž nálezci hrozí pokuta do výše 10 000 

švýcarských franků (čl. 106 odst. 1 švýcarského trestního zákoníku ze dne 21. 12. 1937). 

 Vzhledem ke zvláštní povaze zvířete zjevně určeného k zájmovému chovu nabývá 

nálezce vlastnické právo k nalezenému zvířeti již dva měsíce od vyhlášení nálezu (§ 1059 odst. 1 

OZ, resp. čl. 722 odst. 1bis ZGB), zatímco obecná lhůta je tříletá (§ 1057 odst. 3 OZ), resp. 

pětiletá (čl. 722 odst. 1 ZGB). Zkrácení této lhůty je mimo jiné odůvodněno právě zvláštní 

povahou domácího zvířete a jeho schopností vybudovat si ke svému pánovi úzký vztah.150 Ze 

stejného důvodu je osoba provozující zvířecí útulek, které je nalezené zvíře svěřeno, po uplynutí 

lhůty dvou (čl. 722 odst. 1ter ZGB), resp. čtyř měsíců (§ 1059 odst. 2 OZ) oprávněna se zvířetem 

volně nakládat.151 

 V souvislosti s nabytím vlastnického práva ke zvířeti věnuje ZGB zvláštní pozornost 

otázce vydržení. Zatímco při nepřerušené, pokojné a poctivé držbě cizí movité věci nabývá 

držitel vlastnické právo k věci po uplynutí pětileté vydržecí doby (čl. 728 odst. 1 ZGB), činí 

v případě držby domácího zvířete vydržecí doba toliko dva měsíce (čl. 728 odst. 1bis ZGB). 

Důvodem takto podstatného zkrácení vydržecí doby je, stejně jako v případě nabytí vlastnického 

práva nálezem, usnadnění umístění zvířete do nového prostředí, a zejména pak ochrana pouta 

vytvořeného mezi oním zvířetem a jeho novým pánem.152 V české právní úpravě podobné 

ustanovení chybí; k vydržení vlastnického práva ke zvířeti je tudíž potřebná vydržecí doba tříletá 

– stejně jako v případě jakékoli jiné movité věci (§ 1091). Těžko určit, zda se ze strany českého 

zákonodárce jedná o opomenutí či úmyslné nepřevzetí zvláštní úpravy vydržení vlastnického 

práva k domácímu zvířeti. V každém případě se z hlediska systematického, a to zejména 

s přihlédnutím k § 1059 odst. 1 upravujícímu zvláštní dvouměsíční lhůtu pro nabytí vlastnického 

práva ke zvířeti nálezem, jeví chybějící zvláštní úprava vydržení vlastnického práva ke zvířeti 

jako nedostatek české úpravy. Není zřejmé, proč se z poctivého nálezce zvířete stává vlastník již 

 

149 „Kdo při nálezu či naplavenině (strži) věci neučiní oznámení dle čl. 720 odst. 2, 720a a 725 odst. 1 občanského 

zákoníku, bude potrestán pokutou.“ čl. 332 švýcarského trestního zákoníku ze dne 21. 12. 1937. 
150 Zpráva komise pro právní otázky Rady států k parlamentní iniciativě „Zvířata ve švýcarském právním řádu“ ze 

dne 25. 1. 2002, s. 4170. 
151 Zákon se záměrně vyhýbá termínu „nabude vlastnické právo“, neboť pojem „zvířecí útulek“ (ein Tierheim) není 

právně definován a zvířecí útulek jako takový nemusí nutně mít právní osobnost, a tedy i způsobilost nabýt právo. 

Viz Zpráva komise pro právní otázky Rady států k parlamentní iniciativě „Zvířata ve švýcarském právním řádu“ ze 

dne 25. 1. 2002, s. 4170. 
152 HITZ, F. Art. 728. In: BREITSCHMID, P. JUNGO, A. Handkommentar zum Schweizer Privatrecht. 

Sachenrecht. Art. 641-977 ZGB. 3. vydání. Curych: Schulthess Juristische Medien, 2016, s. 411. 
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po dvou měsících, zatímco poctivý držitel musí čekat celé tři roky. V tomto ohledu je nutno 

konstatovat, že česká právní úprava vydržení nereflektuje zvláštní povahu zvířete ve smyslu 

§ 494 OZ. 

 Další oblastí, ve které je zvláštní povaha zvířete reflektována, je právní úprava povinnosti 

náhrady újmy. Při poranění zvířete je totiž škůdce povinen nahradit účelně vynaložené náklady 

spojené s péčí o zdraví zraněného zvířete, a to i tehdy, pokud podstatně převyšují cenu zvířete 

(§ 2970 OZ). Podobné ustanovení nalezneme i ve švýcarském zákoně o obligačním právu z 30. 

3. 1911 (Obligationenrecht – dále jen „OR“); náklady na léčbu zvířete převyšující hodnotu 

zvířete však mohou být v tomto případě uplatněny pouze v případě, že došlo k poranění zvířete 

domácího153 (čl. 42 odst. 3 OR). Odborná nauka se shoduje na tom, že v případě pochybností 

nelze kritérium zvířete chovaného v domácnosti vykládat restriktivně, přesto však se citované 

ustanovení neuplatní v případě zajíce či husy z důvodu převažujícího hospodářského účelu 

chovu, byť jejich poranění může držitele citově zasáhnout.154 Z tohoto důvodu odmítl Spolkový 

soud Švýcarské konfederace náhradu nákladů převyšujících hodnotu zvířete v případě např. 

orlosupa žijícího ve volné přírodě, ačkoli byl orlosup dlouhodobě pod dohledem organizace pro 

ochranu ptactva.155 V tomto ohledu česká právní úprava lépe odráží dereifikaci zvířete; 

švýcarská právní úprava sice deklaruje zvláštní právní postavení zvířete, nicméně činí toto 

postavení závislým na účelu zvířete, přičemž však tento účel určuje člověk. 

 Ve vztahu k nákladům podstatně převyšujícím cenu zvířete OZ výslovně stanoví, že 

jejich účelnost je třeba posuzovat podle toho, zda by takové náklady vynaložil rozumný chovatel 

v postavení poškozeného (§ 2970 OZ). V OR toto kritérium upraveno není, nicméně důvodová 

zpráva jej dovozuje s tím, že tato skutečnost vyplývá již z obecné zásady dobré víry zakotvené 

v čl. 2 ZGB.156 

 Kromě újmy majetkové, tj. nákladů vynaložených na péči o zraněné zvíře, upravuje OR 

v souvislosti s poraněním či zabitím domácího zvířete povinnost nahradit újmu nemajetkovou. 

Ta spočívá v citové hodnotě (der Affektionswert), kterou domácí zvíře pro jeho chovatele či 

člena jeho rodiny mělo, přičemž povinnost nahradit také tuto nemajetkovou újmu soud škůdci 

 

153 Zákon hovoří doslova o „zvířeti chovaném v domácnosti a nikoli pro účely majetkové či výdělečné.“ 
154 BREHM, R. Das Obligationenrecht. Die Entstehung durch unerlaubte Handlungen. Art. 41-61 OR. Berner 

Kommentar. 4. vydání. Bern: Stämpfli, 2013, s. 215. 
155 Rozsudek Nejvyššího spolkového soudu Švýcarské konfederace ze dne 20. 2. 2004, sp. zn. 4C.317/2002. 
156 Zpráva komise pro právní otázky Rady států k parlamentní iniciativě „Zvířata ve švýcarském právním řádu“ ze 

dne 25. 1. 2002, s. 4171. 
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uložit může (čl. 43 odst. 1bis OR). Nutno dodat, že újma nemajetková může v případě usmrcení 

domácího mazlíčka mnohonásobně převyšovat újmu majetkovou, neboť zvíře skutečně věcí 

není, obzvláště z pohledu jeho pána. Účelem citovaného ustanovení je ochrana emočního vztahu 

mezi zvířetem a člověkem.157 V OZ podobné ustanovení chybí. Smyslem a účelem je nejbližší 

ustanovení § 2969 odst. 2 OZ upravující povinnost nahradit poškozenému cenu zvláštní obliby; 

tuto povinnost však má škůdce toliko tehdy, poškodil-li škůdce věc ze svévole nebo škodolibosti. 

Náhrady ceny zvláštní obliby (která zhruba odpovídá švýcarskému právnímu pojmu „der 

Affektionswert“) se tedy pán usmrceného zvířete nedomůže vždy, nýbrž toliko v případě tzv. 

kvalifikovaného stupně zavinění na straně škůdce, což navíc musí prokázat sám poškozený.158 

Náhrady za ztrátu domácího mazlíčka se tak jeho pán dočká toliko ve výjimečných případech a 

v případě usmrcení svého zvířete bude muset vzít zavděk náhradou skutečně vzniklé škody. Tím 

je ovšem zvíře de facto opět postaveno na roveň neživé věci. De lege ferenda by tedy zakotvení 

ustanovení obdobného ustanovení čl. 43 odst. 1bis OR bylo namístě. 

 Kromě toho ZGB dále reflektuje zvláštní povahu zvířete v právu dědickém. Zvíře sice i 

nadále pochopitelně nemá dědickou způsobilost, nicméně je-li zvířeti v pořízení pro případ smrti 

něco zůstaveno, platí to jako příkaz dědicům starat se o toto zvíře způsobem zvířeti příhodným159 

(čl. 482 odst. 4 ZGB). Ustanovení zvířete dědicem tedy, na rozdíl od české právní úpravy, nemá 

za následek jeho neplatnost, nýbrž dochází k zákonné konverzi takového ustanovení na příkaz 

skutečným dědicům.160 

 Konečně pak ZGB myslí na zvíře a jeho zvláštní povahu při vypořádání spoluvlastnictví. 

V takovém případě platí, že u domácích zvířat ve sporném případě rozhodne soud tak, že přizná 

vlastnické právo té straně, jež z pohledu ochrany zvířete zaručí zvířeti lepší podmínky (čl. 651a 

odst. 1 ZGB), a to za náhradu (čl. 651a odst. 2 ZGB). Podobné ustanovení v OZ absentuje, což 

však zjevně není ničemu na škodu; není totiž představitelné, že by soud rozhodující dle českého 

práva vypořádal spoluvlastnictví domácího zvířete jinak než právě jeho přikázáním do vlastnictví 

nejvhodnějšímu spoluvlastníkovi, a to s ohledem na smysl a účel ustanovení § 1146 OZ ve 

spojení s § 494 OZ. Nadto by soud měl brát jistě v potaz i případnou citovou vazbu zvířete 

 

157 Zpráva komise pro právní otázky Rady států k parlamentní iniciativě „Zvířata ve švýcarském právním řádu“ ze 

dne 25. 1. 2002, s. 4172. 
158 BEZOUŠKA, P. § 2969. In: HULMÁK, M. a kol. Občanský zákoník VI. Závazkové právo. Zvláštní část (§ 2055-

3014) II. Komentář. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 1750. 
159 V německém znění ZGB „tiergerecht“, ve francouzském znění „de manière appropriée“. 
160 STUDHALTER, P. Art. 482. In: KREN KOSTKIEWICZ, J., WOLF, S., AMSTUTZ, M., FANKHAUSER, R. 

ZGB Kommentar. Schweizerisches Zivilgesetzbuch. 3. vydání. Curych: Orel Füssli Verlag, 2016, s. 966. 
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k některému ze spoluvlastníků či skutečnost, zda některý ze spoluvlastníků např. o zvíře 

převážně pečoval atd. 

 Zvíře tedy za věc nepovažuje ani OZ, ani ZGB (jakož ani OR). Ustanovení o věcech se 

sice na (živé) zvíře použijí, nicméně zvíře má - v porovnání se všemi ostatními objekty, na něž se 

ustanovení o věcech použijí - vskutku výsadní postavení odpovídající jeho zvláštní povaze 

živého tvora. Švýcarské právo však v porovnání s právem českým zohledňuje zvláštní povahu 

zvířete přeci jen o něco pečlivěji. Zdařilou je zejména zvláštní úprava vydržení či náhrada 

nemajetkové újmy při poranění či usmrcení domácího zvířete, jejíž převzetí do právní úpravy 

české by jistě nebylo na škodu. 

2.4. Ovladatelné přírodní síly jako tzv. kvazihmotné věci 

 Zvláštním předmětem soukromého práva jsou dále přírodní síly. Ještě na počátku 20. 

století se názory na právní pojetí přírodních sil z důvodu nedostatečných vědeckých poznatků o 

nich lišily. Randa např. vyjadřoval pochybnosti nad tím, zda může být elektřina předmětem 

práva vlastnického, poněvadž „podstata její není dosud bezpečně známa.“161 Podle Tilsche 

naproti tomu elektřina sice hmotnou věcí v pravém smyslu není, neboť nejde o kus hmoty; pro 

právní účely se však elektřina posuzuje, bez ohledu na fyzikální teorie, analogicky podle věcí 

hmotných, a to „jednak proto, že jest možno užiti elektřiny, aniž by nosiče bylo dotekem užito 

(actio in distans), dále že oprávněnému může býti způsobena škoda na elektřině, aniž by vodič 

byl poškozen (odvedením).“162 

 OZ stanoví, že na ovladatelné přírodní síly, se kterými se obchoduje, se použijí 

ustanovení o věcech hmotných, a to přiměřeně (§ 497 OZ).163 Toto ustanovení se tedy předně 

týká nikoli přírodních sil obecně, nýbrž toliko přírodních sil ovladatelných. To je pochopitelné, 

neboť neovladatelná energie nesplňuje jeden z definičních znaků věci, tj. ovladatelnost (§ 496 

odst. 1 OZ). Právní úprava § 497 OZ se tedy vztahuje zejména k energii elektrické, jaderné či 

tepelné; naopak ustanovení o věcech hmotných se nepoužijí např. na energii životní, astrální, 

 

161RANDA, A. Právo vlastnické dle rakouského práva v pořádku systematickém. Reprint původního 7. vydání 

z roku 1922. Praha: ASPI, 2008, s. 11. 
162 TILSCH, E. Občanské právo. Část všeobecná. Reprint původního 3. vydání z roku 1925. Praha: Wolters Kluwer, 

2013, s. 143. 
163 Toto ustanovení bylo převzato z § 82 vládního návrhu československého občanského zákoníku. 
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léčivou atd.164 Není však třeba, aby byla přírodní síla ovládána konstantně; rozhodující je, zda je 

energie ovladatelná objektivně. V určitém okamžiku proto přírodní síla ovládána být nemusí, a 

dokonce nemusí být ani ovládána zcela, nýbrž postačí ovladatelnost převážné části přírodní síly; 

přesto se na takovou přírodní sílu použijí přiměřeně ustanovení o věcech hmotných.165 Přírodní 

síla ve smyslu § 497 OZ musí být dále obchodovatelná. Účel či smysl této podmínky však není 

zřejmý, a to i s ohledem na její absenci v právní úpravě švýcarské (viz níže). 

 Na ovladatelné a obchodovatelné přírodní síly se tedy ustanovení o věcech hmotných 

použijí přiměřeně. Jazykovým výkladem dovodíme, že ovladatelné přírodní síly věcmi nejsou, 

toliko se na ně ustanovení o věcech použijí. Tento závěr je ostatně podpořen i výkladem 

historickým, neboť OZ nepřevzal dikci OZ 1950, který ovladatelné přírodní síly za věci 

v právním smyslu výslovně prohlásil (§ 23 OZ 1950). Část odborné nauky proto ovladatelné 

přírodní síly označuje za tzv. kvazihmotné věci movité.166 

 To, že přírodní síla sama věcí (hmotnou) není, je svým způsobem logické; nejedná se o 

část vnějšího světa (§ 496 odst. 1), resp. přírodní síla není nijak ohraničena. Sporné ovšem je, 

zdali je přírodní síla ze své podstaty hmotná či nehmotná, a tedy, zdali by snad za teoretické 

absence ustanovení § 497 OZ nemohla být zařazena do kategorie jiné věci bez hmotné podstaty 

ve smyslu § 496 odst. 2 OZ. Rouček uvádí, že „elektřinu považujeme za věc hmotnou (ačkoli 

elektrická energie není substancí, nýbrž jen stavem drátů apod.).167 Ovladatelné přírodní síly 

tedy v souladu s většinovým názorem odborné nauky věcí nejsou a ustanovení o věcech 

hmotných se na ně použijí toliko přiměřeně. Ve světle ne zcela zdařilého ustanovení § 496 

odst. 2 OZ se přesto nelze ubránit dojmu, že ovladatelná přírodní síla zároveň nesplňuje definiční 

znaky věci nehmotné. Tomu ostatně do určité míry přisvědčuje i stanovisko odborné nauky 

švýcarské, která z pohledu zažitého chápání věci v právním smyslu jako předmětu výlučně 

hmotného označuje přírodní síly přívlastkem „(částečně) nehmotné“.168 

 

164 KOUKAL, P. § 497. In: LAVICKÝ, P. a kol. Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1−654). 1. vydání. Praha: C. 

H. Beck, 2014, s. 1760. 
165 KINDL, M. § 497. In: ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J. Občanský zákoník. Komentář. Svazek I (§ 1 až 

654). Praha: Wolters Kluwer 2014, s. 1174. 
166 KOUKAL, P. § 497. In: LAVICKÝ, P. a kol. Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1−654). 1. vydání. Praha: C. 

H. Beck, 2014, s. 1760. 
167 ROUČEK, F., SEDLÁČEK, J., Komentář k československému obecnému zákoníku občanskému a občanské 

právo platné na Slovenku a Podkarpatské Rusi. Díl druhý (§§ 285 až 530). Reprint původního vydání z roku 1937. 

Praha: CODEX Bohemia, 1998, s. 24. 
168 HITZ, F. Art. 713. In: BREITSCHMID, P. JUNGO, A. Handkommentar zum Schweizer Privatrecht. 

Sachenrecht. Art. 641-977 ZGB. 3. vydání. Curych: Schulthess Juristische Medien, 2016, s. 349. 
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 ZGB označuje za předmět movitostního vlastnictví vedle movitých hmotných věcí právě 

přírodní síly, nad kterými může vzniknout právní panství a které zákon neřadí169 mezi 

„pozemky“170 (čl. 713 ZGB). Podobnost s § 497 OZ je zjevná; ostatně důvodová zpráva k OZ 

označuje čl. 713 ZGB za jeden z inspiračních zdrojů § 497 OZ.171 V porovnání s českou právní 

úpravou ovšem není bez zajímavosti, že čl. 713 ZGB nebyl od přijetí ZGB nikdy novelizován; 

tedy v době, kdy nejvýznamnější čeští civilisté typu Randy či Tilsche (1925, viz výše) 

polemizovali o povaze ovladatelných přírodních sil z hlediska věcněprávního, bylo ustanovení 

čl. 713 ZGB již 18 let nedílnou součástí platného švýcarského práva (tedy od 10. 12. 1907). 

 Na rozdíl od české právní úpravy čl. 713 ZGB výslovně nestanoví, že ustanovení o 

věcech se na ovladatelné přírodní síly použijí toliko přiměřeně; tuto skutečnost lze nicméně 

jednoznačně dovodit jazykovým výkladem ustanovení čl. 713 ZGB, podle kterého ovladatelné 

přírodní síly jsou označovány za předmět vlastnictví vedle věcí, tudíž samy věcmi zjevně nejsou. 

Ostatně také podle ustálené judikatury spolkového soudu platí, že ustanovení o věcech se na 

ovladatelné přírodní síly použijí toliko analogicky.172 

 Při porovnání obou právních úprav je dále zřejmé, že ZGB nepodmiňuje použití 

ustanovení o věcech na ovladatelné přírodní síly kritériem jejich obchodovatelnosti. To však 

zjevně není, a to i s ohledem na 108 let účinnosti ZGB, ničemu na škodu; naopak kritérium 

obchodovatelnosti v případě ovladatelných přírodních sil zřejmě skutečně a v souladu s názorem 

části nauky je pouhé superfluum.173 

 Rozdílně od OZ jsou podle ZGB předmětem movitého vlastnictví pouze takové 

ovladatelné přírodní síly, které zákon neřadí mezi „pozemky“. Jde ovšem o kritérium logické 

vzhledem k systematice úpravy věcných práv v ZGB, resp. oddělené právní úpravě 

pozemkového vlastnictví (hlava devatenáctá, čl. 655-712t ZGB) a movitého vlastnictví (hlava 

dvacátá, čl. 713-729 ZGB). S ohledem na význam právního pojmu „pozemek“ ve smyslu čl. 655 

ZGB (viz kapitola 2.5.) proto např. přírodní síla, jejíž užívání vyplývá ze samostatného a 

 

169 Něm.: „Die Naturkräfte, die (…) nicht zu den Grundstücken gehören.“ (tj. nenáleží, nepatří k „pozemkům“). Fr.: 

„Les forces naturelles qui (…) ne sont pas comprises dans les immeubles.“ (tj. nepatří, nejsou zahrnuty mezi 

„pozemky“). It.: „Le forze naturali in quanto (…) non sieno considerate come fondi.“ (tj. nejsou považovány za 

„pozemky“). 
170 Viz kap. 2.5. 
171 Důvodová zpráva k zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 496-498. 
172 Např. rozsudek Spolkového soudu Švýcarské konfederace ze dne 3. 11. 1921, sp. zn. BGE 47 II 440. 
173 MELZER, F., TÉGL, P. a kol. Občanský zákoník – velký komentář. Svazek III. § 419-654. Praha: Leges, 2014, 

s. 248. 
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trvajícího práva (např. z koncese) zapsaného v katastru nemovitostí jako „pozemek“, nemůže být 

předmětem movitostního, nýbrž pozemkového vlastnictví, a rozhodnou právní úpravou je tudíž 

čl. 655-712t ZGB.174 

 Ustanovení upravující ovladatelné přírodní síly je v rámci ZGB zásadní, neboť se jedná o 

výjimku z jinak striktně daného kritéria hmotné podstaty předmětu vlastnického práva jako 

conditio sine qua non. Za absence čl. 713 ZGB by tak bylo možno jen stěží považovat např. 

smlouvu o distribuci elektřiny za smlouvu o koupi věci movité, jak dovozuje spolkový soud.175 

V OZ se naproti tomu o natolik zásadní ustanovení nejedná. Při porovnání s ustanovením § 496 

odst. 2 OZ naopak vyvstávají pochybnosti o právní povaze přírodních sil; i přes výše uvedený 

Tilschův názor o hmotné povaze přírodních sil se nelze ubránit tomu, že např. energie elektrická 

či jaderná se jeví jako jsoucno bez jakékoli hmotné podstaty, tudíž snad jako jiná věc bez hmotné 

podstaty ve smyslu § 496 odst. 2 OZ. I z toho důvodu lze de lege ferenda uvažovat o definici 

věci nehmotné restriktivně např. takto: „Nehmotné věci jsou práva, jejichž povaha to připouští, a 

jiné věci bez hmotné podstaty, o nichž tak stanoví zákon.“ Vzdor tradičnímu civilistickému 

pojetí přírodních sil by pak navazoval § 497 OZ o znění: „Ovladatelné přírodní síly jako 

elektrická, jaderná či tepelná energie jsou věcmi nehmotnými.“ 

2.5. Věc nemovitá 

 Při porovnávání pojetí věci v českém a švýcarském občanském právu nelze nezmínit 

pojetí nemovité věci, resp. předmětu pozemkového vlastnictví v obou těchto právních úpravách, 

a to zejména s ohledem na specifickou systematickou úpravu věcných práv v ZGB spočívající 

v oddělené právní úpravě vlastnictví pozemkového a movitostního. 

 OZ definuje věc nemovitou jednoznačně; nemovité věci jsou: 

1. pozemky, 

2. podzemní stavby se samostatným účelovým určením, 

3. věcná práva k pozemkům či podzemním stavbám se samostatným účelovým určením, 

4. práva, která za nemovité věci prohlásí zákon, a 

 

174 HITZ, F. Art. 713. In: BREITSCHMID, P. JUNGO, A. Handkommentar zum Schweizer Privatrecht. 

Sachenrecht. Art. 641-977 ZGB. 3. vydání. Curych: Schulthess Juristische Medien, 2016, s. 350. 
175 Rozsudek Spolkového soudu Švýcarské konfederace ze dne 31. 1. 1950, sp. zn. BGE 76 II 103. 
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5. Věci, které podle zákona nejsou součástí pozemku a které nelze přenést z místa na místo 

bez porušení jejich podstaty (§ 498 odst. 1 OZ). 

 Nemovitou věcí je tedy předně pozemek; OZ nicméně pozemek sám nijak nedefinuje. V 

českém právním řádu nacházíme zákonnou definici pojmu pozemek v zákoně č. 256/2013 Sb., o 

katastru nemovitostí, dle jehož § 2 písm. a) je pozemek „část zemského povrchu oddělená od 

sousedních částí hranicí územní jednotky nebo hranicí katastrálního území, hranicí vlastnickou, 

hranicí územní jednotky nebo hranicí stanovenou regulačním plánem, územním rozhodnutím 

nebo územním souhlasem, hranicí jiného práva podle § 19, hranicí rozsahu zástavního práva, 

hranicí rozsahu práva stavby, hranicí druhů pozemků, popřípadě rozhraním způsobu využití 

pozemku.“ Tato definice je však pro právo soukromé nepoužitelná. Prve citovaný zákon je totiž 

předpisem práva veřejného a podle § 1 odst. 1 věty druhé OZ se právo soukromé uplatňuje 

nezávisle na uplatňování práva veřejného. Ostatně, pro potřeby práva soukromého se uvedená 

definice pozemku jako objektu dvojrozměrného nejeví býti dostačující. Z pohledu práva 

občanského je součástí pozemku vždy rovněž prostor nad i pod povrchem pozemku (§ 506 

odst. 1 OZ). Pro potřeby práva soukromého proto odborná nauka pozemek definuje např. jako 

„určitou reálnou trojrozměrnou část (výseč) zemského povrchu, která je ve vlastnictví určité 

osoby.“176 

 Nemovitou věcí jsou dále podzemní stavby se samostatným účelovým určením. Konečně 

pak věcmi nemovitými (a tedy věcmi v právním smyslu) jsou některá práva. Jedná se jednak o 

veškerá věcná práva k pozemkům a podzemním stavbám se samostatným účelovým určením, 

jednak o práva, která za nemovité věci prohlásí zákon. Nemovitou, a s ohledem na znění § 496 

odst. 2 OZ též nehmotnou věcí je tak např. vlastnické právo k pozemku či k podzemní stavbě se 

samostatným účelovým určením, oprávnění odpovídající věcnému břemenu či zástavní právo 

zatěžující pozemek či podzemní stavbu se samostatným účelovým určením. Je to tedy předmět 

věcného práva, který určuje, zda je samo věcné právo věcí nemovitou či movitou. A zatímco je 

tedy např. u vlastnického práva k pozemku zjevné, že takové vlastnické právo věcí v právním 

smyslu je, nestanoví již OZ výslovně, zda je věcí v právním smyslu též vlastnické právo k věci 

movité; je proto třeba vycházet z § 496 odst. 2 OZ a posoudit, zda povaha onoho práva připouští, 

aby věcí bylo (viz kapitola 3.1.). 

 

176 MELZER, F., TÉGL, P. a kol. Občanský zákoník – velký komentář. Svazek III. § 419-654. Praha: Leges, 2014, 

s. 255. 
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 Vedle věcných práv k pozemkům a podzemním stavbám se samostatným účelovým 

určením jsou nemovitými věcmi i další práva, ovšem pouze v případě, že tak stanoví zákon. 

Jediným právem, o kterém zákon výslovně stanoví, že je nemovitou věcí, je právo stavby 

(§ 1242 věta první OZ). Jedná se však o deklaraci zcela nadbytečnou; právo stavby totiž může 

zatěžovat toliko pozemek (§ 1240 odst. 1 OZ), což znamená, že právo stavby je věcí nemovitou 

již ze své povahy věcného práva k pozemku, a tedy dle obecného vymezení § 498 odst. 1 OZ. 

Proto je jak věta první § 1242 OZ, tak i definice věci nemovité jako práva, které za nemovitou 

věc prohlásí zákon, a která je obsažena v § 498 odst. 1 OZ, zbytečná a z OZ by obě tato 

ustanovení měla být pro lepší přehlednost zákona vypuštěna. 

 Konečně, pokud zákon177 stanoví, že určitá věc není součástí pozemku, je i taková věc 

věcí nemovitou, nelze-li ji přenést z místa na místo bez porušení její podstaty. Příkladem budiž 

tzv. superedifikát neboli dočasná stavba, o které OZ stanoví, že není součástí pozemku (§ 506 

odst. 1 OZ), dále liniové stavby, které podle OZ rovněž nejsou součástí pozemku (§ 509 OZ), či 

jednotka, o které OZ výslovně stanoví, že je věcí nemovitou (§ 1159 OZ). Jiným právním 

předpisem, který stanoví, že určitá věc není součástí pozemku, je zákon č. 13/1997 Sb., o 

pozemních komunikacích, který stanoví, že stavba dálnice, silnice a místní komunikace není 

součástí pozemku (§ 9 odst. 1 věta čtvrtá zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích). 

 ZGB, jak již bylo uvedeno, věc nedefinuje; pochopitelně tedy nedefinuje ani věc 

nemovitou. V rámci hlavy devatenácté ZGB upravující pozemkové vlastnictví je nicméně 

vymezen předmět tohoto vlastnictví; „předmětem pozemkového vlastnictví jsou pozemky“178 (čl. 

655 odst. 1 ZGB). Pro pochopení švýcarské právní úpravy je však stěžejní uvědomit si, že ZGB 

používá pojem „pozemek“ jako legislativní zkratku; švýcarská odborná nauka pojem „pozemek“ 

označuje za zákonnou fikci.179 Význam právního pojmu „pozemek“ může být pro osobu 

švýcarského práva neznalou obzvláště matoucí; v německé jazykové verzi ZGB je totiž užíváno 

výrazu „Grundstück“, což lze doslovně přeložit jako „pozemek“, stejně tak jako výraz „fondo“ 

užívaný v italské verzi ZGB; toliko verze francouzská užívá výrazu „immeuble“, který lze také 

 

177 Původní znění ustanovení § 498 odst. 1 věty druhé znělo: „Stanoví-li jiný právní předpis, že určitá věc není 

součástí pozemku, a nelze-li takovou věc přenést z místa na místo bez porušení její podstaty, je i tato věc nemovitá.“ 

Toto znění vyvolávalo zdání, že pouze jiný právní předpis může stanovit, že věc není součástí pozemku, nikoli sám 

OZ. Zákonem č. 460/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a další související zákony, 

bylo s účinností od 28. 2. 2017 slovní spojení „jiný právní předpis“ nahrazeno slovem „zákon“, čímž byl výkladový 

problém odstraněn. 
178 „Gegenstand des Grundeigentums sind die Grundstücke.“ 
179 SUTTER-SOMM, T. Schweizerisches Privatrecht. Fünfter Band – Sachenrecht, Erster Teilband – Eigentum und 

Besitz. 2. vydání. Basilej: Helbing Lichtenhahn Verlag, s. 222. 
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přeložit jako „nemovitost“. Hlava devatenáctá ZGB pak nese označení „Das Grundeigentum“ 

(fr. La propriété foncière, it. La proprietà fondiaria), což lze doslovně přeložit jako „pozemkové 

vlastnictví“. V kontextu významu legislativní zkratky „pozemek“ je však zřejmé, že ani onen typ 

vlastnictví nelze překládat doslovně, neboť obsahově svůj název přesahuje. 

 Pojem „pozemek“, a tedy předmět vlastnictví nemovitých věcí, je v ZGB definován 

taxativním výčtem - „pozemky“ jsou: 

1. pozemky v užším slova smyslu (die Liegenschaften); 

2. samostatná a trvající práva zapsaná v katastru nemovitostí; 

3. doly; 

4. spoluvlastnické podíly na „pozemcích“ (čl. 655 odst. 2 ZGB). 

 Ad 1.: Pozemky ve smyslu čl. 655 odst. 2 bod 1 ZGB jsou myšleny toliko pozemky 

v užším slova smyslu (něm. „die Liegenschaften“, fr. „les bien-fonds“, it. „i beni immobili“); 

podle germanofonní švýcarské nauky se jedná o odchylku od obecného jazykového úzu, v němž 

jsou pojmy „Grundstück“ a „Liegenschaft“ synonyma, zatímco pro právní terminologii ZGB je 

pojem „Grundstück“ pojmem širším a obsahuje kromě pojmu „Liegenschaften“ i jiné 

objekty.180 ZGB tedy neomezuje použití ustanovení o pozemkovém vlastnictví (das 

Grundeigentum) toliko na věci nemovité (unbewegliche Sachen).181 K použití zákonné fikce 

„pozemek“ vysvětluje Huber: „Technicky stanovit jazykový úzus zákona, a na druhou stranu 

vymezit aplikaci užití vlastnického práva k nemovitým věcem, jmenovitě ve vztahu ke katastru 

nemovitostí. Pojmem nemovité věci není dosaženo ani jednoho. Přesto musí být použito výrazu, 

který v právním smyslu ohraničí nemovitou věc v tom směru, ve kterém je chápána v návrhu 

aplikace práva katastru nemovitostí. Tak tomu je v čl. 658, a sice s pojmem „pozemek (nemovitá 

věc)“. Veškeré pozemky podléhají právu katastru nemovitostí a vše, co podléhá právu katastru 

nemovitostí, je pozemek.“182 Obdobně uvádí důvodová zpráva k ZGB: „Vymezení vůči věcem 

 

180 STREBEL, L. Art. 655. In: GEISER, T., WOLF S. a kol. Zivilgesetzbuch II. Basler Kommentar. Art. 457-977 

ZGB, Art. 1-61 SchlT ZGB. 6. vydání. Basilej: Helbing Lichtenhahn Verlag, 2019, s. 1077. 
181 STREBEL, L. Art. 655. In: GEISER, T., WOLF S. a kol. Zivilgesetzbuch II. Basler Kommentar. Art. 457-977 

ZGB, Art. 1-61 SchlT ZGB. 6. vydání. Basilej: Helbing Lichtenhahn Verlag, 2019, s. 1076. 
182„Sprachgebrauch des Gesetzes technisch festzulegen, und anderseits für die Anwendbarkeit des 

Grundeigentumsrechtes, namentlich in Bezug auf das Grundbuch, eine bestimmte Abgrenzung vorzunehmen. Mit 

dem Begriff der unbeweglichen Sache an sich kommt man weder hier noch dort aus. Und doch muss ein Ausdruck 

aufgestellt werden, der im Rechtssinne die unbewegliche Sache nach der Richtung abgrenzt, in der sie vom Entwurf 
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movitým je nezbytné s ohledem na katastr nemovitostí. Ten musí být veden v rozsahu všech 

nemovitostí a vše, co je zapsáno v katastru nemovitostí, musí se také nazývat pozemek.“183 

 Co je však pozemkem v užším smyslu (eine Liegenschaft), to již ZGB podobně jako OZ 

nedefinuje. Podobně jako v případě české právní úpravy je tento pojem definován toliko 

veřejnoprávním předpisem, tj. čl. 2 písm. a) katastrální vyhlášky ze dne 23. 9. 2011 (die 

Grundbuchverordnung – dále jen „GBV“), a sice jako „každá zemská plocha s dostatečně 

určitými hranicemi.“ Nutno však zdůraznit nedostatečnost této definice;184 jak vyplývá z čl. 667 

odst. 1 ZGB, podle kterého se vlastnické právo k zemskému povrchu rozpíná také nad i pod 

tento povrch, představuje pozemek (eine Liegenschaft) trojrozměrné těleso, nikoli toliko 

dvojrozměrnou plochu.185 

 Ad 2.: Podle obvyklého jazykového úzu by byly předmětem pozemkového vlastnictví 

pouze nemovité věci (die unbeweglichen Sachen); ZGB se však tomuto pojmu vyhýbá, místo něj 

hovoří o „pozemcích“, ke kterým vedle nemovitých věcí řadí také některá práva k nemovitým 

věcem.186 Dle čl. 655 odst. 2 bod 2 ZGB je právo „pozemkem“ tehdy, je-li samostatné, trvající a 

zapsané v katastru nemovitostí. „Samostatným a trvajícím právem“ může být toliko služebnost187 

(čl. 655 odst. 3 ZGB), která 

1. není zřízena ve prospěch panujícího pozemku či výlučně ve prospěch určité osoby (tedy 

je samostatná - čl. 655 odst. 3 bod 1 ZGB). Samostatným právem tedy nikdy nemůže být 

pozemková služebnost; může jim tedy naopak být výlučně osobní služebnost, a to pouze 

taková, jejíž převoditelnost není vyloučena. Dále služebnost 

 

in der Anwendung des Grundbuchrechtes verstanden sein will. Dies geschieht mit Art. 658, und zwar mit dem Wort 

„Grundstück (unbewegliche Sache)". Alle Grundstücke unterliegen dem Grundbuchrecht, alles was dem 

Grundbuchrecht unterliegt, ist Grundstück.“ HUBER, E. Schweizerisches Zivilgesetzbuch: Erläuterungen zum 

Vorentwurf des Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartements. 2. svazek. Bern: Buchdruckerei Büchler, 1914, s. 

78. 
183 „Die Abgrenzung gegenüber den beweglichen Sachen ist notwendig mit Hinsicht auf das Grundbuch. Dieses muß 

über alle Immobilien geführt werden, und was in das Grundbuch aufgenommen wird, soll auch Grundstück heißen.“ 

Poselství spolkové rady spolkovému shromáždění k návrhu zákona obsahujícímu švýcarský občanský zákoník ze 

dne 28. 5. 1904, s. 62. 
184 SCHMID, J., HÜRLIMANN-KAUP, B. Sachenrecht. 4. vydání. Curych: Schulthess Juristische Medien, 2012, s. 

195. 
185 Rozsudek Spolkového soudu Švýcarské konfederace ze dne 5. 1. 2006, sp. zn. BGE 132 III 353. 
186 ROBERTO, V., HRUBESCH-MILLAUER, S. Sachenrecht. 3. vydání. Bern: Stämpfli, 2012, s. 94. 
187 Přesněji řečeno právem není služebnost, nýbrž oprávnění služebnosti odpovídající; ZGB však za samostatné a 

trvající právo označuje přímo služebnost. 
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2. musí být zřízena na dobu nejméně 30 let či na dobu neurčitou (tedy je trvající - čl. 655 

odst. 3 bod 2 ZGB). Trvalost práva v tomto smyslu pak není dána tehdy, závisí-li např. 

právo na rezolutivní podmínce či je-li okamžik zániku práva předem neurčitý (zaniká-li 

např. právo smrtí oprávněné osoby). 188 

 Z práv tedy může být „pozemkem“ toliko osobní služebnost, jejíž převoditelnost není 

vyloučena a která byla zřízena na nejméně 30 let; okamžikem zápisu takového práva do katastru 

nemovitostí je pak toto právo „pozemkem“. Trvající a samostatná služebnost je pak dle čl. 655 

ZGB předmětem pozemkového vlastnictví. V žádném případě však právo jakožto „pozemek“ 

není věcí, neboť nemá hmotnou podstatu a věcí v právním smyslu tak nikdy být nemůže; nauka 

hovoří o tom, že ani samostatné, trvající a v katastru nemovitostí zapsané právo nemůže být věcí 

kvůli nedostatku „věcné kvality“ (die Sachqualität),189 čímž má na mysli chybějící hmotnou 

podstatu. 

 Proto podle švýcarské právní úpravy práva věcmi v právním smyslu nikdy být nemohou. 

Samostatná a trvající práva, která jsou zapsána v katastru nemovitostí, jsou však v právním styku 

stavěna na roveň pozemkům; to však neznamená, že ZGB chápe jako nemovité věci i některá 

práva k pozemkům, jak se domnívá např. Eliáš.190 Zároveň si tato samostatná a trvající práva i 

nadále zachovávají svůj obsah věcných práv k věci cizí. Z toho důvodu se na tato práva nepoužijí 

všechna ustanovení o pozemkovém vlastnictví, nýbrž zásadně jen ustanovení upravující nabytí, 

zánik a zatížení vlastnictví.191 K tomu uvádí výstižně Spolkový soud Švýcarské konfederace: 

„Poněvadž taková (tj. samostatná a trvající práva, která jsou zapsána v katastru nemovitostí) 

práva, i když jsou zapsána na samostatném listu katastru nemovitostí, zůstávají právy a nikoli 

hmotnými předměty, a nemohou tudíž tvořit skutečné předměty pozemkového vlastnictví. Právo 

stavby není tudíž pozemkem ve vlastním slova smyslu, nýbrž je s ním jako s pozemkem toliko 

v určitém ohledu zacházeno. Z toho důvodu neodpovídá vzdání se práva stavby derelikci 

pozemkového vlastnictví; služebnost se tím (tj. vzdáním se práva stavby) nestává věcí ničí (…)  

 

188 STREBEL, L. Art. 655. In: GEISER, T., WOLF S. a kol. Zivilgesetzbuch II. Basler Kommentar. Art. 457-977 

ZGB, Art. 1-61 SchlT ZGB. 6. vydání. Basilej: Helbing Lichtenhahn Verlag, 2019, s. 1080. 
189 KERNEN, A. Art. 655. In: KREN KOSTKIEWICZ, J., WOLF, S., AMSTUTZ, M., FANKHAUSER, R. ZGB 

Kommentar. Schweizerisches Zivilgesetzbuch. 3. vydání. Curych: Orel Füssli Verlag, 2016, s. 1269. 
190 ELIÁŠ, K. Věc jako pojem soukromého práva. Právní rozhledy. Praha: C. H. Beck. 4/2007, s. 120. 
191 ROBERTO, V., HRUBESCH-MILLAUER, S. Sachenrecht. 3. vydání. Bern: Stämpfli, 2012, s. 95. 
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Ničí (dosl. bez pána – „herrenlos“) je pouze věc, ne cosi, co nemůže být vůbec předmětem 

vlastnictví.“192 

 Ad 3.: Pod pojmem „doly“ ve smyslu čl. 655 odst. 2 bod 3 se nerozumí důl jakožto 

prostor těžby, nýbrž právo těžby nerostných surovin.193 Praktické využití tohoto právního 

institutu je nepatrné.194 

 Ad 4.: Spoluvlastnickým podílem na „pozemcích“, a tedy „pozemkem“ ve smyslu čl. 655 

odst. 2 bod 4 nejsou toliko spoluvlastnické podíly na pozemcích v užším smyslu, nýbrž rovněž 

spoluvlastnické podíly na samostatných a trvajících právech zapsaných v katastru nemovitostí, 

na dolech, ba dokonce spoluvlastnické podíly na spoluvlastnických podílech.195 Obligatorně 

musí být do katastru nemovitostí jako „pozemek“ vždy zapsán spoluvlastnický podíl zatížený 

zástavním právem a patrové vlastnictví196 (čl. 23 odst. 1 GBV). Fakultativně může být do 

katastru nemovitostí zapsán jakýkoli spoluvlastnický podíl na „pozemku“, slouží-li tento zápis 

jasnosti a přehlednosti (čl. 23 odst. 2 GBV). Zápisem na vlastní list katastru nemovitostí je se 

spoluvlastnickými podíly zacházeno stejně jako s pozemky.197 

 Švýcarské a české pojetí věci nemovité je, obzvláště s ohledem na pojetí věci v právním 

smyslu, značně odlišné. Zatímco totiž OZ stanoví, že nemovité věci jsou vedle pozemků a 

podzemních staveb se samostatným účelovým určením veškerá věcná práva k nim, ZGB věc 

nemovitou nijak nedefinuje, byť je zjevné, že žádné právo vzhledem k úzkému pojetí věci 

nemůže být nemovitou věcí. To však úzkému pojetí zjevně nijak nevadí; ZGB totiž místo věci 

nemovité definuje prostřednictvím pojmu „pozemek“ sám předmět pozemkového vlastnictví, 

kterým jsou vedle pozemků rovněž některá práva a spoluvlastnické podíly k (nejen) pozemkům, 

 

192 „Da solche Rechte, auch wenn sie ein eigenes Blatt im Grundbuch erhielten, Rechte blieben und nicht 

körperliche Gegenstände würden, könnten sie indessen nicht wirkliche Objekte des Grundeigentums bilden. Das 

Baurecht sei daher kein Grundstück im eigentlichen Sinne, sondern es werde lediglich in bestimmter Hinsicht wie 

ein solches behandelt. Der Verzicht auf das Baurecht entspreche demzufolge nicht der Dereliktion von 

Grundeigentum; die Dienstbarkeit werde dadurch nicht zu einer herrenlosen Sache (…) Herrenlos werde nur eine 

Sache, nicht etwas, das gar nicht Eigentumsobjekt sein könne.“ Rozsudek Spolkového soudu Švýcarské konfederace 

ze dne 19. 5. 1992, sp. zn. BGE 118 II 115. 
193 SCHMID, J., HÜRLIMANN-KAUP, B. Sachenrecht. 4. vydání. Curych: Schulthess Juristische Medien, 2012, s. 

98. 
194 ROBERTO, V., HRUBESCH-MILLAUER, S. Sachenrecht. 3. vydání. Bern: Stämpfli, 2012, s. 96. 
195 SCHMID, J., HÜRLIMANN-KAUP, B. Sachenrecht. 4. vydání. Curych: Schulthess Juristische Medien, 2012, s. 

195. 
196 Das Stockwerkeigentum – právní institut smyslem a účelem nejbližší českému právnímu institutu bytového 

spoluvlastnictví, volně přeložitelný jako „patrové vlastnictví“. Jedná se o spoluvlastnický podíl na „pozemku“, který 

dává spoluvlastníkovi zvláštní právo k výlučnému užívání určité části budovy a její vnitřní výstavbě či přestavbě (čl. 

712a odst. 1 ZGB). 
197 ROBERTO, V., HRUBESCH-MILLAUER, S. Sachenrecht. 3. vydání. Bern: Stämpfli, 2012, s. 94. 
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tedy předměty bez hmotné podstaty. Ty mohou být - úzkému pojetí věci navzdory - v právním 

styku obchodovatelné, odůvodňuje-li to jejich povaha. 

2.6. Cenný papír 

 Definici pojmu „cenný papír“ přejímá OZ ze švýcarského OR;198 platí proto, že cenný 

papír je „listina, se kterou je právo spojeno takovým způsobem, že je po vydání cenného papíru 

nelze bez této listiny uplatnit ani převést“ (§ 514 OZ, resp. čl. 965 OR). Jako listina je proto 

cenný papír v obou právních úpravách věcí, a to věcí hmotnou a movitou. Pro švýcarské právo 

má však cenný papír s ohledem na to, že jeho podstatou není jen listina jako věc hmotná, nýbrž i 

ono s ní spojené právo, zvláštní postavení. Pohled švýcarské odborné nauky na cenný papír asi 

nejlépe vystihuje curyšský komentář k ZGB: „Listina jako kus papíru je hmotnou věcí. Pro 

právní styk však nepřipadá v úvahu papír jako takový, nýbrž jako nositel v něm inkorporovaném 

právu. Důsledkem v rámci cenného papíru existujícího vzájemného působení mezi právem a věcí 

– právo z papíru závisí na právu k papíru, jakož i na druhou stranu právo inkorporované 

v papíru tomuto (papíru) propůjčuje svoji hodnotu – získává cenný papír v rámci věcného práva 

zvláštní postavení; jeví se jako věc zvláštního druhu, pro které obvyklé právo movitých věcí kvůli 

spoludotčené nehmotné věci strpí odchýlení.“199 

 Lze tedy shrnout, že cenný papír je podle ZGB věcí, avšak věcí sui generis, čili mezi 

věcněprávními instituty zaujímá zvláštní postavení. To se odráží v systematickém členění ZGB, 

jenž např. vyčleňuje právní úpravu zástavního práva k pohledávkám a jiným právům (mezi nimi 

i k cenným papírům) jako zvláštní úpravu vůči obecné úpravě zástavního práva k movitým 

věcem (obzvláště čl. 901 ZGB – viz kapitola 3.5.2.), či výslovně označuje za předmět 

zadržovacího práva hmotné věci a vedle nich cenné papíry (čl. 895 odst. 1 ZGB – viz kapitola 

3.6.). Pohled švýcarského práva na cenný papír upřesňuje Spolkový soud Švýcarské konfederace 

takto: „Bez ohledu na čl. 713 ZGB nejsou ve švýcarském právu obecně nikdy jedním jediným 

pojmem označovány ty hmotné věci, které již pojmově vykazují určitou hodnotu, a cenné papíry, 

 

198 Důvodová zpráva k zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 514. 
199 „Die Urkunde als ein Stück Papier ist bewegliche Sache. Für den Rechtsverkehr fällt indes in erster Linie nicht 

das Papier als solches, sondern in seiner Eigenschaft als Träger des darin verbrieften Rechtes in Betracht. Zufolge 

der im Wertpapiere vorhandenen Wechselwirkungen zwischen Recht und Sache - das Recht aus dem Papier hängt 

ab vom Recht am Papier, wie anderseits das im Papier verkörperte Recht diesem seinen Wert verleiht - erhält das 

Wertpapier im Sachenrechte seine besondere Stellung; es erscheint als besonders geartete Sache, für die das 

gewöhnliche Fahrnisrecht um der mitbetroffenen unkörperlichen Sache willen Abwandlungen erleidet.“ HAAB, R., 

SIMONIUS, A., SCHERRER, W., ZOBL, D. Das Eigentum, Art. 641-729 ZGB. Kommentar zum Schweizerischen 

Zivilgesetzbuch, das Sachenrecht. Zürcher Kommentar. Svazek IV/I. 2. vydání. Curych: Schulthess Polygraphischer 

Verlag: 1977, s. 13. 
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které mají hodnotu pouze s ohledem na v nich inkorporované právo. V příslušných ustanoveních 

je proto vždy činěn výslovný rozdíl mezi hmotnými věcmi, resp. zbožím na jedné straně a cennými 

papíry na straně druhé, přičemž jsou ale obě kategorie řazeny pod pojem majetkové hodnoty.“200 

ZGB tedy pojmově činí rozdíl mezi cennými papíry a jinými věcmi, byť cenný papír sám o sobě 

jako listina věcí v právním smyslu bezesporu je.201 

 Jinak tomu je u zaknihovaného cenného papíru, který je věcí pouze podle OZ, a sice věcí 

nehmotnou, zatímco podle ZGB se o věc v právním smyslu nejedná a zaknihovaný cenný papír 

je toliko „majetkovým objektem“.202 O zaknihovaný cenný papír se jedná, je-li cenný papír 

nahrazen zápisem do příslušné evidence a nelze-li jej převést jinak než změnou zápisu v této 

evidenci (§ 525 odst. 1 OZ). Z historického hlediska se pak považuje cenný papír za zcela 

zaknihovaný, pokud cenný papír ve fyzické formě vůbec neexistuje a osoba, která vede evidenci, 

pouze vede evidenci o cenném papíru a plní veškeré povinnosti s tím spojené, tedy zaznamenává 

veškeré změny, převody a přechody cenného papíru.203 

 Není bez zajímavosti, že OZ nalezl inspiraci pro pojetí zaknihovaného cenného papíru 

právě v právu švýcarském, pročež zaknihovaný cenný papír na rozdíl od zrušené české právní 

úpravy není cenným papírem, nýbrž toliko jeho náhražkou, tj. ve své podstatě zaknihovaným 

právem.204 Zaknihované cenné papíry tedy cenným papírem nejsou ani v jedné z porovnávaných 

právních úprav, neboť nejsou listinami; proto OZ stanoví, že ustanovení o cenných papírech se 

použijí na zaknihované cenné papíry, ledaže to vylučuje jejich povaha, případně OZ nebo jiný 

právní předpis (§ 525 odst. 2 OZ). 

 

200 „Abgesehen von Art. 713 ZGB werden allgemein im schweizerischen Recht diejenigen körperlichen Sachen, die 

schon begrifflich einen bestimmten Wert aufweisen, und die Wertpapiere, die nur mit Rücksicht auf das durch sie 

verbriefte Recht einen Wert haben, nirgends unter dem nämlichen Begriff erwähnt. In entsprechenden Aufzählungen 

wird zwischen beweglichen Sachen bzw. Waren einerseits und Wert-, eventuell Inhaberpapieren anderseits 

ausdrücklich ein Unterschied gemacht, indem auf beide Kategorien von Vermögenswerten hingewiesen wird.“ 

Rozsudek Spolkového soudu Švýcarské konfederace ze dne 3. 4. 1963, sp. zn. BGE 89 I 115. 
201 HAAB, R., SIMONIUS, A., SCHERRER, W., ZOBL, D. Das Eigentum, Art. 641-729 ZGB. Kommentar zum 

Schweizerischen Zivilgesetzbuch, das Sachenrecht. Zürcher Kommentar. Svazek IV/I. 2. vydání. Curych: Schulthess 

Polygraphischer Verlag: 1977, s. 639. 
202 BAUMGARTNER, F. Reguläre Pfandrechte und pfandrechtsähnliche Sicherheiten an Bucheffekten. Aktuelle 

juristische Praxis. Curych: Dike Verlag, 2011, s. 1355. 
203 KOTÁSEK, J., PIHERA, V., POKORNÁ, J., RABAN, P., VÍTEK, J. Kurs obchodního práva. Právo cenných 

papírů. 5. vydání. Praha. C. H. Beck, 2009, s. 21. 
204 Důvodová zpráva k zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 525. 
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 Zaknihovaný cenný papír jako nehmotná entita pro švýcarské právo nepředstavuje věc, 

nýbrž je vedle věci novou kategorií majetkových hodnot.205 Jde o odklon od věcněprávního 

konceptu cenného papíru k obchodovatelné pohledávce bez fyzického zhmotnění.206 

 Zaknihované cenné papíry jsou pak švýcarským soukromým právem upraveny 

s účinností od 1. 1. 2010 zákonem o zaknihovaných cenných papírech (das Bucheffektengesetz – 

dále jen „BEG“). Ten předně doplnil OR o nový článek 973c, který poprvé upravuje 

zaknihované cenné papíry, označuje je však termínem „cenná práva“ (něm. Wertrechte, fr. 

droits-valeur, it. diritti valori).207 Nutno však dodat, že právní pojem „cenná práva“ se 

vyskytoval i před nabytím účinnosti BEG v některých právních předpisech práva veřejného, 

např. v zákoně o kapitálovém trhu (das Finanzmarktinfrastrukturgesetz) či v zákoně o 

kapitálovém investování (das Kollektivanlagengesetz), avšak žádný z těchto veřejnoprávních 

předpisů zaknihované cenné papíry nijak nedefinoval.208 Dlužník tak může vydat práva se 

stejnou funkcí, jakou mají cenné papíry (cenná práva), či nahradit zastupitelné cenné papíry 

cennými právy, pokud to umožňují podmínky vydávání či statuta společnosti či k tomu udělili 

složitelé (tedy majitelé cenného papíru) souhlas (čl. 973c odst. 1 OR). Dlužník je povinen o takto 

vydaných cenných právech vést evidenci (čl. 973c odst. 2 OR) a cenná práva pak vznikají 

zápisem do této evidence (čl. 973c odst. 3 OR). 

 K převodu cenného práva je třeba písemné smlouvy o postoupení, jeho zastavení se pak 

řídí ustanoveními o zástavním právu k pohledávkám (čl. 973c odst. 4 OR). To je podstatný rozdíl 

oproti české právní úpravě zaknihovaných cenných papírů, které mohou být převáděny výlučně 

změnou zápisu v evidenci zaknihovaných cenných papírů (§ 525 odst. OZ). OR naproti tomu 

považuje převod cenného práva za klasické postoupení pohledávky, pročež změna zápisu 

v evidenci cenných práv není pro převod nezbytná.209 Nadto má dlužník povinnost zapsat do této 

 

205 Rozsudek Spolkového soudu Švýcarské konfederace ze dne 10. 1. 2012, sp. zn. BGE 138 III 137. 
206 EGGEN, M. Sicherheiten an Wertrechten – eine Untersuchung der Rechtslage ab Inkrafttreten des 

Bucheffektengesetzes. Schweizerische Zeitschrift für Wirtschafts- und Finanzmarktrecht. Curych: Schulthess 

Juristische Medien, 2/2009, s. 117. 
207 LANZ, M., FAVRE, O. Inhaberaktien in der Form von Wertrechten. Neue Möglichkeiten unter Art. 973c OR. 

Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht. Curych: Dike Verlag, 4/2009, s. 549. 
208 FRICK, T. Art. 973c. In: KREN KOSTKIEWICZ, J., WOLF, S., AMSTUTZ, M., FANKHAUSER, R. OR 

Kommentar. Schweizerisches Obligationenrecht. 3. vydání. Curych: Orel Füssli Verlag, 2016, s. 2468. 
209 FRICK, T. Art. 973c. In: KREN KOSTKIEWICZ, J., WOLF, S., AMSTUTZ, M., FANKHAUSER, R. OR 

Kommentar. Schweizerisches Obligationenrecht. 3. vydání. Curych: Orel Füssli Verlag, 2016, s. 2469. 
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evidence toliko první osobu oprávněnou z cenného práva, nikoli již jeho pozdějšího 

nabyvatele.210 

 Při překladu švýcarské právní úpravy se jeví jako matoucí, že OR označuje v čl. 973c OR 

právní institut odpovídající právnímu institutu, který OZ nazývá „zaknihovaný cenný papír“, 

jako „cenná práva“. Toho si všímá i důvodová zpráva k OZ, která sice švýcarskou právní úpravu 

zaknihovaných cenných papírů hodnotí pozitivně, neboť „se u zaknihovaných cenných papírů 

nerozlišuje forma, zákon upravuje zvláštní způsob jejich převodu nebo zastavení apod.“211 

Zároveň však dodává, že „švýcarské právo mezi oběma instituty dokonce terminologicky 

rozlišuje (srov. papiers-valeurs, Wertpapiere a naproti tomu droits valeurs, Wertrechte). Tak 

daleko navrhovaná úprava nejde, terminologická změna by vyžadovala změnu řady právních 

předpisů a vzhledem k pojetí věci v právním smyslu, ze kterého návrh občanského 

zákoníku vychází, by byla i zbytečná. Návrh se zřetelem k tomu terminologicky rozlišuje jen 

cenný papír jako základní pojem a zaknihovaný cenný papír jako jeho náhražku.“212 

 Švýcarská právní úprava zaknihovaných cenných papírů kromě toho mate zakotvením 

právního institutu odlišného od institutu cenného práva ve smyslu čl. 973c OR, který je však 

rovněž podobný českému právnímu institutu zaknihovaného cenného papíru, nadto je jeho název 

do češtiny volně přeložitelný právě jako zaknihovaný cenný papír (Bucheffekten). Tento právní 

pojem je definován jako zastupitelné pohledávky či členská práva vůči emitentovi, která jsou 

zapsána na příslušném účtu a se kterými může jejich majitel dle ustanovení tohoto zákona 

nakládat (čl. 3 odst. 1 BEG). Odborná nauka však dodává, že nejde o pouhé pohledávky vůči 

emitentovi, nýbrž že zaknihované cenné papíry (Bucheffekten) rovněž vykazují určité znaky 

cenného papíru ve smyslu čl. 965 OR, ačkoli se (na rozdíl od české právní úpravy) o věci 

v právním smyslu nejedná.213 Důvodem přijetí BEG, a tedy i vytvoření nového právního institutu 

„Bucheffekten“, byla potřeba vytvořit jednotnou právní úpravu pro úschovu a správu cenných 

papírů a „cenných práv“ prostřednictvím finančních zprostředkovatelů.214 

 

210 FRICK, T. Art. 973c. In: KREN KOSTKIEWICZ, J., WOLF, S., AMSTUTZ, M., FANKHAUSER, R. OR 

Kommentar. Schweizerisches Obligationenrecht. 3. vydání. Curych: Orel Füssli Verlag, 2016, s. 2468. 
211 Důvodová zpráva k zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 525. 
212 Ibidem. 
213 BAUMGARTNER, F. Reguläre Pfandrechte und pfandrechtsähnliche Sicherheiten an Bucheffekten. Aktuelle 

juristische Praxis. Curych: Dike Verlag, 2011, s. 1357. 
214 KUHN, H. Art. 1, Gegenstand und Zweck. In: ROBERTO, V., TRÜEB, H. R., Handkommentar zum Schweizer 

Privatrecht. GmbH, Genossenschaft, Handelsregister und Wertpapiere – Bucheffektengesetz – Art. 772-1186 OR 

und BEG. 3. vydání. Curych: Schulthess Juristische Medien, 2016, s. 1126. 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mjzgy2f6nbq
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mjzgy2f6nbq
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 Jak právní pojem „Wertrechte“, tak i pojem „Bucheffekten“ odpovídají českému 

právnímu institutu zaknihovaných cenných papírů. A byť je obsahově českému zaknihovanému 

cennému papíru zjevně bližší právní institut cenného práva, bude v této práci nadále pod pojmem 

„zaknihované cenné papíry“ chápán - z jazykových důvodů - švýcarský ekvivalent 

„Bucheffekten“, zatímco pojem „Wertrechte“, tj. zaknihované cenné papíry ve smyslu čl. 973c 

OR bude nadále překládán jako „cenná práva“. 

 Právní úprava zaknihovaných cenných papírů obsažená v BEG na první pohled zaujme 

již tím, že oproti cenným právům dle OR či zaknihovaným cenným papírům dle OZ mohou být 

vydávány a spravovány úzkým okruhem subjektů, jež jsou taxativně vyjmenovány v čl. 4 odst. 2 

BEG; jde především o banky, burzy cenných papírů, Švýcarskou národní banku, Švýcarskou 

poštu aj. Zaknihovaný cenný papír pak vzniká buď složením cenného papíru do úschovy 

k subjektu uvedenému v čl. 4 odst. 2 BEG a následným zápisem do příslušné evidence (čl. 6 

odst. 1 písm. a. BEG), nebo zápisem cenného práva do tzv. hlavního rejstříku vedeného 

subjektem uvedeným v čl. 4 odst. 2 BEG a jeho následným zápisem do příslušné evidence (čl. 6 

odst. 1 písm. c. BEG). Z posledně uvedeného ustanovení lze dovodit vztah mezi cenným právem 

dle OR a zaknihovaným cenným papírem dle BEG, kdy zaknihovaný cenný papír je institutem 

širším, neboť může vzniknout jak na základě cenného papíru, tak cenného práva. Zaknihovaný 

cenný papír tudíž vzniká ve dvou fázích, a sice v první fázi imobilizací cenného papíru, ve druhé 

fázi pak zápisem do příslušné evidence.215 V případě cenných práv je první fáze, tj. fyzická 

úschova, nahrazena zápisem do hlavního rejstříku. Cenné právo samo tedy vzniká zápisem do 

evidence cenných práv (čl. 973c odst. 3 OR), následně může být přeměněno na zaknihovaný 

cenný papír zápisem do hlavního rejstříku, k čemuž dochází postoupením cenného papíru, a 

následným zápisem do příslušné evidence.216 Okamžikem vzniku zaknihovaného cenného papíru 

jsou pak práva k cennému právu suspendována a disponovat lze toliko se zaknihovaným cenným 

papírem v právním režimu stanoveného BEG.217 

 K převodu zaknihovaného cenného papíru dochází stejným způsobem, jaký je stanoven v 

OZ, a sice změnou zápisu v evidenci (čl. 24 BEG). Krom toho však může dále majitel 

 

215 KUHN, H. Art. 6-8. In: ROBERTO, V., TRÜEB, H. R., Handkommentar zum Schweizer Privatrecht. GmbH, 

Genossenschaft, Handelsregister und Wertpapiere – Bucheffektengesetz – Art. 772-1186 OR und BEG. 3. vydání. 

Curych: Schulthess Juristische Medien, 2016, s. 1149. 
216 Ibidem. 
217 FRICK, T. Art. 973c. In: KREN KOSTKIEWICZ, J., WOLF, S., AMSTUTZ, M., FANKHAUSER, R. OR 

Kommentar. Schweizerisches Obligationenrecht. 3. vydání. Curych: Orel Füssli Verlag, 2016, s. 2469. 
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zaknihovaného cenného papíru s osobou, která vede evidenci, uzavřít tzv. kontrolní ujednání (die 

Kontrollvereinbarung), kterým je neodvolatelně ujednáno, že na pokyn určité třetí osoby bude 

zaknihovaný cenný papír na tuto třetí osobu převeden bez dalšího souhlasu současného majitele 

(čl. 25 BEG). 
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3. Vliv pojetí věci na věcná práva 

3.1. Vlastnické právo 

 Odlišné pojetí pojmu „věc“ v právním smyslu, jež bylo podrobně rozebráno v 2. kapitole 

této práce, ovlivňuje pochopitelně podobu a pojetí věcných práv. S ohledem na vlastnické právo 

se nabízí otázka, zda toto právo může vůbec být věcí, a pokud ano, zda ono samo může být 

předmětem jiného vlastnického práva. 

 Švýcarská právní úprava dává jednoznačnou odpověď: vlastnické právo, stejně jako 

jakékoli jiné právo, být věcí v právním smyslu nemůže, neboť postrádá hmotnou podstatu, 

přičemž pojem věci nehmotné nemá v ZGB místa. Vlastnické právo nadto nemůže být 

předmětem movitostního vlastnictví ve smyslu čl. 713 ZGB, ani pozemkového vlastnictví ve 

smyslu čl. 655 odst. 2 bod 2 ZGB, neboť postrádá přinejmenším charakter trvalosti ve smyslu čl. 

655 odst. 3 bod 2 ZGB.218 Vlastnické právo, byť k pozemku, tak nikdy nemůže být zapsáno do 

katastru nemovitostí jako „pozemek“, neboť si lze stěží představit vlastnické právo, u kterého je 

v okamžiku vzniku zřejmé, že bude trvat nejméně 30 let, a to i s ohledem na oprávnění vlastníka 

věc zničit (ius abutendi) či opustit (ius dereliquendi). 

 Naproti tomu OZ považuje za věci v právním smyslu rovněž práva, a sice za podmínky, 

že povaha onoho práva připouští, aby bylo věcí (§ 496 odst. 1 OZ). Připouští však povaha 

vlastnického práva, aby bylo věcí? Představu vlastnického práva jako věci striktně odmítal již 

Randa, který za účinnosti ABGB uváděl: „Mluví-li se o vlastnictví k právům (Eigentum an 

Rechten), jest to buď tautologie – buď právnická nemožnost.“219 S Randovou tezí se lze plně 

ztotožnit – vlastnické právo k druhému právu, ať už vlastnickému či jinému, je velmi obtížně 

představitelné. Přesto OZ připouští, aby některá práva věcí v právním smyslu, a tedy objektem 

práva, byla. Část tehdejší odborné nauky naopak vlastnické právo za věc v právním smyslu 

považovala. Zatímco však např. Rouček řadil vlastnické právo do kategorie věcí nehmotných, 220 

 

218 Resp. vlastnické právo nemůže být ze své podstaty založeno na alespoň 30 let či na neurčitou dobu. 
219 RANDA, A. Právo vlastnické dle rakouského práva v pořádku systematickém. Reprint původního 7. vydání 

z roku 1922. Praha: ASPI, 2008, s. 22. 
220 ROUČEK, F., SEDLÁČEK, J., Komentář k československému obecnému zákoníku občanskému a občanské 

právo platné na Slovenku a Podkarpatské Rusi. Díl druhý (§§ 285 až 530). Reprint původního vydání z roku 1937. 

Praha: CODEX Bohemia, 1998, s. 25. 
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podle Tilsche „věci nehmotné jsou všechna práva s výjimkou práva vlastnického, jež identifikuje 

se dle tradice právnické se svým předmětem a považuje se tedy za věc hmotnou.“ 221 

 Současná odborná nauka je v této otázce podobným způsobem rozpolcena. Tak Tégl 

s Telcem uvádějí: „Ani všechna majetková práva však nejsou věcmi. Věcí jistě není např. 

vlastnické právo. Není totiž zřejmé, v jakém poměru k vlastníkovi by bylo vlastnické právo jako 

věc – pokud bychom řekli, že vlastník má k vlastnickému právu jako věci další vlastnické právo, 

pak i toto vlastnické právo k této věci (tj. k vlastnickému právu) by samo bylo další věcí, a tudíž 

by opět muselo být ve vlastnictví atd. ad infinitum, čímž by vznikl nekonečný řetězec vlastnických 

práv jako věcí a poměrů vlastníka k těmto věcem. Takový důsledek je absurdní.“222 Obdobného 

názoru je např. i Hubková.223 

 Výše uvedená teze naprosto přesně vystihuje absurditu konstrukce vlastnického práva 

jako věci. OZ přesto tuto absurditu obsahuje a umožňuje. Ustanovení § 498 odst. 1 OZ totiž za 

věc nemovitou prohlašuje také věcná práva k pozemkům a podzemním stavbám se samostatným 

účelovým určením. Vlastnické právo jako věcné právo k věci vlastní (ius in re sua) je tedy ex 

lege věcí nemovitou, pokud je jeho předmětem pozemek či podzemní stavba se samostatným 

účelovým určením. Vlastnické právo k věci movité OZ za věc v právním smyslu výslovně 

neprohlašuje. Označuje-li však OZ vlastnické právo k věci nemovité za věc v právním smyslu, 

pak je zjevné, že povaha vlastnického práva připouští, aby bylo věcí, a není dobře představitelné, 

aby povaha vlastnického práva k věci movité sama o sobě vylučovala, aby takové vlastnické 

právo bylo věcí v právním smyslu jen kvůli odlišnému předmětu vlastnického práva. Proto platí, 

že v rámci české právní úpravy vlastnické právo je věcí v právním smyslu, jak uvádí část 

odborné nauky.224 

 Koncept vlastnického práva jako věci v právním smyslu je jen těžko uchopitelný. 

Vlastnické právo umožňuje oprávněné osobě bezprostřední právní panství nad věcí.225 K čemu 

 

221 TILSCH, E. Občanské právo. Část všeobecná. Reprint původního vydání z roku 1925. Praha: Wolters Kluwer, 

2013, s. 143. 
222 TÉGL, P., TELEC, I. § 496. In: MELZER, F., TÉGL, P. a kol. Občanský zákoník – velký komentář. Svazek III. 

§ 419-654. Praha: Leges, 2014, s. 242. 
223 HUBKOVÁ, P. § 496. In: PETROV, J., VÝTISK, M., BERAN, V. Občanský zákoník: komentář. Praha: C. H. 

Beck, 2017, s. 528. 
224 KOUKAL, P. § 496. In: LAVICKÝ, P. a kol. Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1−654). 1. vydání. Praha: C. 

H. Beck, 2014, s. 1756. 
225 ŠVESTKA, J. Věcná práva. In: DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J. a kol. Občanské právo hmotné. Svazek 3. Díl třetí: 

Věcná práva. Praha: Wolters Kluwer, 2015, s. 19. 
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by však opravňovalo vlastnické právo vlastníka jiného vlastnického práva, není zřejmé. Takový 

vlastník by se de facto dostal do pozice osoby oprávněné z původního vlastnického práva; byl by 

tedy vlastníkem předmětu vlastnického práva jím vlastněným. Vlastnictvím však podle OZ je 

vše, co někomu patří, včetně věcí nehmotných (§ 1011 OZ). Platí tedy, že v rámci účinného 

práva jsou předmětem práva vlastnického ex lege i věci nehmotné. 

 Odpověď na otázku, zda vlastnické právo jako věc v právním smyslu může být 

předmětem jiného vlastnického práva, tak nepřímo dává § 979 OZ, když stanoví, že ustanovení o 

věcných právech se na práva použijí jen potud, připouští-li to jejich povaha. Lze snad tvrdit, že 

povaha vlastnického práva neumožňuje, aby bylo předmětem jiného práva vlastnického. Pak 

nicméně není zjevný účel této právní úpravy vlastnického práva, které na jednu stranu věcí je, 

nicméně jako věc nemůže být předmětem práva. 

3.2. Držba 

 Zda je držba věcným právem či pouhým faktickým stavem, nebylo a ani dnes není zcela 

jednoznačné. Až do počátku 19. století převládalo mínění, že držba je právem, a to právem 

věcným; později se prosazoval názor Savignyho, že držba je pouhým faktem, nikoli právem.226 

Česká odborná nauka definuje držbu např. jako „faktické ovládání věci hmotné či nehmotné 

(corpus possessionis) v úmyslu mít ji pro sebe (animus possidendi).“227 V rámci švýcarské 

právní úpravy pak Spolkový soud Švýcarské konfederace zdůrazňuje, že držba není právním 

poměrem, nýbrž „faktickým panstvím“ (eine tatsächliche Herrschaft).228 Držba tedy není právo, 

tudíž ani věc v právním smyslu, nýbrž faktický stav, který je právem upravován a chráněn.229 

Přestože držba věcným právem není, je v souladu se systematickým členěním OZ zařazena do 

hlavy obsahující úpravu věcných práv jako důležitý právní institut s věcnými právy související. 

 V souvislosti s tématem této práce je však podstatnější otázka držby práva a jiných 

nehmotných věcí. OZ zná toliko držbu práva (ačkoli nedefinuje přímo držbu, nýbrž držitele): 

„držitelem je ten, kdo vykonává právo pro sebe“ (§ 987 OZ). Důvodová zpráva k OZ toto pojetí 

držby odůvodňuje teoretickým názorem Krčmáře, podle něhož není správné rozlišovat mezi 

 

226 SPÁČIL, J. Držba (§ 987-1010). In: SPÁČIL, J. a kol. Občanský zákoník III. Věcná práva (§ 976-1474). 1. 

vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 66. 
227 Ibidem. 
228 Rozsudek Spolkového soudu Švýcarské konfederace ze dne 18. 9. 1959, sp. zn. BGE 85 II 275. 
229 ZUKLÍNOVÁ, M. Držba. In: DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J. a kol. Občanské právo hmotné. Díl třetí: věcná 

práva. Praha: Wolters Kluwer, 2015, s. 99. 
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držbou věci a držbou práva, neboť i držba věci je držbou práva vlastnického.230 Předmětem 

držby je tudíž dnes v České republice toliko právo, a sice takové, které lze právním jednáním 

převést na jiného a které připouští trvalý nebo opakovaný výkon (§ 988 odst. 1 OZ). Rozlišuje se 

držba práva vlastnického (§ 989 odst. 1 OZ) a držba práva jiného (§ 989 odst. 2 OZ). Držbu věci 

OZ nezná. 

 Současné české pojetí držby nezná tradiční dělení na držbu věci a držbu práva, tedy nezná 

ani tradiční koncept držby jako držby věci; to část odborné nauky považuje za vážný zásah do 

tradičního pojetí držby.231 Opomíjet nelze ani ten názor části odborné nauky, podle kterého je 

pojem „držba práva“ chybný, neboť je toliko „umělým připodobněním určitého právního stavu 

držbě věci a jde nanejvýš o určitou analogii držby, ale ve skutečnosti o něco v podstatě 

jiného.“232 

 OZ tedy hovoří výlučně o držbě práva s tím, že i držba věci je držbou práva vlastnického, 

čemuž lze nicméně kontrovat tím, že na druhou stranu držba práva za současného širokého pojetí 

věci zároveň není ničím jiným než právě držbou věci, neboť právo samo věcí je. OZ tedy opustil 

pojem „držba věci“ pro jeho „matoucí povahu“, neboť dle důvodové zprávy i držba věci je 

držbou práva, pročež pracuje s konceptem držby práva, což však zase není ničím jiným než 

držbou věci; lze říci, že takový koncept působí jako více matoucí než koncept důvodovou 

zprávou k OZ kritizovaný. Neboli slovy Spáčila: „Je-li právo jen jednou z věcí, pak se zdá být 

nelogické budovat obecný pojem držby na základě „držby práva“, protože právo je jen jednou 

z podmnožin tvořících v návrhu (OZ) pojem „věc“. Vzhledem k tomu, že předmětem držby může 

být prakticky vše, co návrh zahrnuje pod pojem „věc“, zdálo by se logičtějším „vyšší“ pojem 

držby postavit na „držbě věci“ zahrnující i držbu práva, které má být nadále „věcí“. 

„Nejlogičtější“ by ovšem bylo přidržet se stávajícího a tradičního pojetí.“233 

 Držet lze tedy předně vlastnické právo; to drží ten, kdo se věci ujal, aby ji měl jako 

vlastník (§ 989 odst. 1 OZ). Držet lze přitom vlastnické právo k jakékoli věci; nejen k věci 

hmotné, ale i k věci nehmotné, čili k právům a jiným věcem bez hmotné podstaty. Vedle držby 

vlastnického práva pak stojí držba „jiného práva“, které drží ten, kdo je počal vykonávat jako 

 

230 Důvodová zpráva k zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 987-989. 
231 BĚLOVSKÝ, P. Držba práva a držba vlastnického práva. In: DVOŘÁK, J., WINTEROVÁ, A. a kol. Pocta 

Sentě Radvanové k 80. narozeninám. Praha: Wolters Kluwer, 2009, s. 59. 
232 KNAPPOVÁ, M. Držba. Právo a zákonnost. Praha: Ministerstvo spravedlnosti. 10/1992, s. 582. 
233 SPÁČIL, J. Držba v návrhu nového občanského zákoníku. Právní rozhledy. Praha: C. H. Beck. 13/2011, s. 480. 
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osoba, jíž takové právo podle zákona náleží, a komu jiné osoby ve shodě s ním plní (§ 989 

odst. 2 OZ). Co tímto „jiným právem“ je, vymezuje OZ jednak negativně, jednak pozitivně. 

Předně „jiným právem“ nejsou osobní práva, která být předmětem držby nemohou; kdo je však 

vykonává poctivě, může toto domnělé právo vykonávat a hájit (§ 988 odst. 2 OZ). Držet lze tedy 

výhradně práva majetková, ne však všechna. Pozitivně je pak vymezeno, že držet lze jakékoli 

právo, které lze právním jednáním převést na jiného a které připouští trvalý nebo opakovaný 

výkon (§ 988 odst. 1 OZ). Proto nelze držet např. právo dědické, které nepřipouští ani trvalý, ani 

opakovaný výkon a není ani převoditelné. Pozitivně naopak lze dovodit, že držet lze vedle práva 

vlastnického jako právo jiné právo stavby nebo právo odpovídající věcnému břemeni.234 Avšak i 

u některých práv odpovídajících věcnému břemeni není zřejmé, zda je držet s ohledem na znění 

zákona lze; jedná se konkrétně o práva odpovídající osobním služebnostem, které nelze převést 

na jinou osobu (§ 1265 odst. 2 OZ). Tato práva tedy nesplňují kritérium převoditelnosti 

stanovené § 988 odst. 1 OZ, přestože jsou tradičně předmětem držby a OZ výslovně stanoví, že 

služebnost lze nabýt vydržením (§ 1260 odst. 1 OZ). Ač je to tedy nemyslitelné, vyplývá z OZ, 

že osobní služebnosti držet nelze, byť je lze nabýt vydržením, což je zjevný nonsens. Tuto 

vnitřní nesrovnalost důvodová zpráva k OZ vysvětluje následovně: „Mimo tento obecný výměr 

jsou způsobilým předmětem držby i osobní služebnosti, jakkoli ty na jiného podle zákonné 

dispozice převést nelze (§ 1265 odst. 2). Vzhledem k tomu, že veškeré služebnosti jsou podle 

speciální úpravy § 1260 způsobilým předmětem vydržení, je připuštěna silou speciální úpravy 

i jejich držba.“235 Takové vysvětlení nicméně onen nesoulad, ba přímo rozpor mezi § 988 odst. 1 

a § 1260 odst. 1 OZ, nenapravuje. 

 Kritérium převoditelnosti bylo do OZ přejato z § 311 ABGB, dle kterého jsou předmětem 

držby všechny hmotné i nehmotné věci, které jsou předmětem právního styku.236 Užití pojmu 

„převoditelnost“ v § 988 odst. 1 OZ je tak pravděpodobně důsledkem nesprávného překladu či 

 

234 ZUKLÍNOVÁ, M. Držba. In: DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J. a kol. Občanské právo hmotné. Díl třetí: věcná 

práva. Praha: Wolters Kluwer, 2015, s. 100. 
235 Důvodová zpráva k zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 987-989. 
236 „Alle körperliche und unkörperliche Sachen, welche ein Gegenstand des rechtlichen Verkehres sind, können in 

Besitz genommen werden.“ 
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nepochopením obsahu pojmu „der rechtliche Verkehr“.237 Proto např. Spáčil navrhuje použití 

místo kritéria převoditelnosti slovní spojení „právo nakládat s věcí, resp. s právem“.238 

 Dalším problémem současného českého pojetí držby je rozlišení toho, zda se v případě 

některých práv jedná o držbu vlastnického či držbu jiného práva. Příkladem budiž pohledávka, 

která je právem věřitele na určité plnění (§ 1721 OZ), zároveň je však věcí v právním smyslu 

(viz kapitola 2.1.3.). Není proto jisté, zda je předmětem vlastnického práva, a tudíž se s ohledem 

na držbu jedná o držbu práva vlastnického, nebo zda se jedná o držbu jiného práva, totiž práva na 

plnění. Podle Spáčila platí obojí a je třeba rozlišovat mezi vlastnickou držbou pohledávky a 

držbou pohledávky jako „jiného práva“; ta první působí absolutně, takže chrání držitele proti 

každému, kdo do drženého práva zasáhne, zatímco při držbě jiného práva jde o vztah mezi 

dlužníkem a věřitelem; pokud např. dlužník přestane vyplácet pravidelnou rentu, může se podle 

Spáčila věřitel domáhat posesorní ochrany.239 Zdali však pohledávka je předmětem vlastnického 

práva, to záleží opět na její povaze (§ 979 OZ). Obecně vzato však z povahy pohledávky 

nevyplývá nic, co by bránilo tomu, aby předmětem vlastnického práva byla, a pak je teze Spáčila 

o její dvojí povaze v rámci držby zřejmě správná. V praxi půjde přesto patrně v případě 

vlastnické držby pohledávky, tj. vůči zásahům třetích osob, o ojedinělé případy.240 

 ZGB naproti tomu rozlišuje držbu věci (der Sachbesitz) a držbu práva (der 

Rechtsbesitz).241 Držbu věci přitom ZGB definuje jako faktickou moc nad věcí: „kdo má nad 

věcí faktickou moc, je jejím držitelem“ (čl. 919 odst. 1 ZGB). Držbě věci je pak co do 

pozemkových služebností a reálných břemen stavěn naroveň faktický výkon práva (tj. držba 

práva, čl. 919 odst. 2 ZGB). Rozlišuje se tedy držba ve vlastním slova smyslu, tj. držba (hmotné) 

věci, a držba práva, která je obdobou držby věci. Platí tedy koncept držby práva zastávaný 

v české nauce např. Knappovou (viz výše); držba práva není držbou v pravém slova smyslu, 

nýbrž toliko analogií držby, tedy držbě věci je stavěna na roveň. 

 

237 Klíčový pojem „der rechtliche Verkehr“ je totiž do češtiny v odborné literatuře často překládán jako „právní 

obchod“, což pochopitelně není totéž co „převoditelnost“; obsahově se však jako vhodnější překlad jeví pojem 

„právní styk“. 
238 SPÁČIL, J. Držba v návrhu nového občanského zákoníku. Právní rozhledy. Praha: C. H. Beck. 13/2011, s. 481. 
239 SPÁČIL, J. § 989. In: SPÁČIL, J. a kol. Občanský zákoník III. Věcná práva (§ 976-1474). 1. vydání. Praha: C. H. 

Beck, 2013, s. 76. 
240 SPÁČIL, J. § 989. In: SPÁČIL, J. a kol. Občanský zákoník III. Věcná práva (§ 976-1474). 1. vydání. Praha: C. H. 

Beck, 2013, s. 78. 
241 Tedy stejně, jako tomu bylo v české právní úpravě před 1. 1. 2014. 
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 Při porovnání definice pojmu „držba“, resp. „držitel“ v OZ a ZGB na první pohled 

zaujme, že na rozdíl od OZ je podle ZGB držitelem již ten, kdo má nad věci faktickou moc čili 

corpus possessionis; požadavek na vůli držitele, tj. animus possidendi, ZGB neobsahuje. Ostatně 

Huber považoval za výhodu, že pro prokázání existence držby postačuje prokázání existence 

faktické moci nad věcí, aniž by bylo třeba prokazovat také vůli držitele.242 Současná odborná 

nauka nicméně dovozuje, že byť animus possidendi není konstitutivním prvkem držby, je přesto 

podmínkou držby, avšak jako součást panství nad věcí, tedy součást corporis possessionis.243 

 Co do držby práva umožňuje ZGB výslovně toliko držbu práv odpovídajících 

pozemkovým služebnostem a reálným břemenům (čl. 919 odst. 2 ZGB); právo stavby přitom 

spadá do kategorie služebností (viz kapitola 3.3.). Nejasnosti, podobně jako u české právní 

úpravy, vyvstávají, pokud jde o otázku držby práv odpovídajících služebnostem osobním, ne 

však kvůli podmínce převoditelnosti práva, kterou obsahuje OZ, nýbrž proto, že ZGB výslovně 

zmiňuje v čl. 919 odst. 2 toliko služebnosti pozemkové. Huber toto odůvodňoval tím, že na 

základě osobní služebnosti má oprávněný držbu nad věcí samou;244 tak tomu ale není úplně 

vždy. Současná švýcarská odborná nauka totiž služebnosti, mimo jiné, dělí na pozitivní, tj. 

služebnost, na základě které musí vlastník zatíženého pozemku něco strpět, zatímco osoba 

oprávněná zatížený pozemek v určitém ohledu afirmativně užívá (tj. např. služebnost cesty, u 

které musí vlastník zatíženého pozemku strpět vstup osoby oprávněné na svůj pozemek), a na 

služebnosti negativní, na základě kterých se vlastník zatíženého pozemku musí v určitém ohledu 

zdržet výkonu svého vlastnického práva, zatímco osoba oprávněná smí vlastníkovi pozemku 

něco zakázat (odborná literatura uvádí jako příklad služebnost zatěžující pozemek tak, že na něm 

nesmí být provozována cukrárna či pekárna).245 Současná odborná nauka proto držbu práva 

rozšiřuje nad rámec čl. 919 odst. 2 ZGB i na práva odpovídající negativním osobním 

služebnostem, neboť u nich nepřipadá v úvahu výkon faktické moci nad věcí.246 

 

242 HUBER, E. Schweizerisches Zivilgesetzbuch: Erläuterungen zum Vorentwurf des Eidgenössischen Justiz- und 

Polizeidepartements. 2. svazek. Bern: Buchdruckerei Büchler, 1914, s. 373. 
243 Např. BERGER-STEINER, I., SCHMID, D. Art. 919. In: KREN KOSTKIEWICZ, J., WOLF, S., AMSTUTZ, 

M., FANKHAUSER, R. ZGB Kommentar. Schweizerisches Zivilgesetzbuch. 3. vydání. Curych: Orel Füssli Verlag, 

2016, s. 1799. 
244 HUBER, E. Schweizerisches Zivilgesetzbuch: Erläuterungen zum Vorentwurf des Eidgenössischen Justiz- und 

Polizeidepartements. 2. svazek. Bern: Buchdruckerei Büchler, 1914, s. 378. 
245 SCHMID, J., HÜRLIMANN-KAUP, B. Sachenrecht. 4. vydání. Curych: Schulthess Juristische Medien, 2012, s. 

313. 
246 SCHMID, J., HÜRLIMANN-KAUP, B. Sachenrecht. 4. vydání. Curych: Schulthess Juristische Medien, 2012, s. 

29. 
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 O držbě práva lze tedy podle odborné nauky hovořit jen v případě těch služebností, které 

oprávněnému nedávají možnost výkonu faktické moci nad věcí; v opačném případě nelze hovořit 

o držbě práva, nýbrž o držbě věci.247 Z téhož důvodu je považována držba práva za obsoletní 

v případě pozemkových služebností pozitivních (navzdory znění čl. 919 odst. 2 ZGB), které eo 

ipso umožňují výkon faktické moci nad věcí, pročež se jedná o držbu věci.248 

 Otázka, zda lze držet některé nehmotné věci jako např. předměty duševního vlastnictví či 

data, je sporná. Jisté je, že nelze hovořit o držbě věci z důvodu chybějící hmotné podstaty. Část 

švýcarské odborné nauky nicméně rozšiřuje použití ustanovení o držbě práva i na některé 

nehmotné věci. Tak např. Hürlimann-Kaup a Jörg Schmid podřazují pod pojem držby práva i 

předměty duševního vlastnictví (např. patent) a částečně též pohledávky.249 Týž názor vyslovuje 

Berger-Steiner a Dominik Schmid;250 jiní autoři tuto otázku považují za přinejmenším 

spornou.251 

 S ohledem na nehmotné předměty se jeví jako méně problematické (nikoli však 

bezvadné) české pojetí držby. Úprava držby obsažená v OZ sice má svá slabá místa, nicméně až 

na institut osobních služebností není pochyb o tom, že předmětem držby mohou být i věci 

nehmotné, což zejména v dnešním digitálním věku není bez významu. Úprava držby obsažená v 

ZGB naproti tomu sice dodržuje tradiční dělení na držbu věci a držbu práva, nicméně vzhledem 

k úzkému pojetí věci není zřejmé, co vše může být jejím objektem. Problémem není, že úprava 

švýcarská opomíjí držbu práv odpovídajících osobním služebnostem, neboť u většiny osobních 

služebností, tedy služebností pozitivních, vzniká držba věci. Avšak právní institut držby nijak 

nepočítá s věcmi nehmotnými, které se proto část nauky snaží subsumovat pod právní institut 

držby práva, pro což však nelze nalézt žádnou oporu v zákoně, ba ani v judikatuře. Otázka držby 

nehmotných věcí tak v ZGB není nijak řešena. 

 

247 Ibidem. 
248 Rozsudek Spolkového soudu Švýcarské konfederace ze dne 22. 11. 1968, sp. zn. BGE 94 II 348. 
249 SCHMID, J., HÜRLIMANN-KAUP, B. Sachenrecht. 4. vydání. Curych: Schulthess Juristische Medien, 2012, s. 

29. 
250 Např. BERGER-STEINER, I., SCHMID, D. Art. 919. In: KREN KOSTKIEWICZ, J., WOLF, S., AMSTUTZ, 

M., FANKHAUSER, R. ZGB Kommentar. Schweizerisches Zivilgesetzbuch. 3. vydání. Curych: Orel Füssli Verlag, 

2016, s. 1802. 
251 Např. ERNST, W. Vorbemerkungen zu Art. 919 ff. In: In: GEISER, T., WOLF S. a kol. Zivilgesetzbuch II. Basler 

Kommentar. Art. 457-977 ZGB, Art. 1-61 SchlT ZGB. 6. vydání. Basilej: Helbing Lichtenhahn Verlag, 2019, s. 

2364; podobně STARK, E., LINDEMANN, B. Der Besitz, Art. 919-941 ZGB. Berner Kommentar. 4. vydání. Bern: 

Stämpfli, 2016, s. 46. 
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3.3. Právo stavby 

 Právo stavby je věcným právem k věci cizí, přičemž onou cizí věcí může být výlučně 

pozemek. Je-li pozemek zatížen právem stavby, pak osoba z práva stavby oprávněná (tj. 

stavebník) může na tomto pozemku mít stavbu, aniž by byla vlastníkem pozemku; přitom 

dotyčná stavba není součástí pozemku. Podobnou definici obsahuje OZ (§ 1240 odst. 1)252 i ZGB 

(čl. 779 odst. 1).253 

 Již z uvedených zákonných definic lze dovodit odlišné systematické zařazení tohoto 

právního institutu v obou zákonících: zatímco pro OZ je právo stavby samostatným věcným 

právem k věci cizí, v ZGB se jedná o služebnost. Systematicky je přitom právo stavby v  ZGB 

řazeno mezi služebnosti osobní; nic však nebrání tomu, aby bylo právo stavby zřízeno jako 

služebnost pozemková, přičemž stavebníkem je vlastník určitého pozemku.254 Zpravidla je však 

právo stavby zřízeno jako služebnost osobní.255 Koncepce práva stavby jako služebnosti je 

naproti tomu v důvodové zprávě k OZ výslovně odmítána s odůvodněním, že služebnost 

předpokládá buď vztah jednoho pozemku k druhému, nebo spojení s nějakou osobou; právo 

stavby pak prý nemůže být vzhledem k jeho převoditelnosti a dědičnosti takto omezeno.256 

Takové odůvodnění se však nezdá být přesvědčivé právě v porovnání s úpravou švýcarskou, 

v rámci které právo stavby služebností je; přesto je (byť dispozitivně) deklarována jeho 

převoditelnost a dědičnost (čl. 779 odst. 2 ZGB). 

 S ohledem na téma této práce je však významnější posouzení dvou odlišných aspektů 

práva stavby, totiž jeho právní podstaty (tedy zda je věcí v právním smyslu či „toliko“ právem), 

a dále jeho předmětu, resp. hmotné podstaty jeho předmětu. Podle české právní úpravy je právo 

stavby věcí v právním smyslu, což je stanoveno výslovně v ustanovení § 1242 větě první OZ. 

Toto výslovné prohlášení práva stavby za věc je však zcela zbytečné, uvážíme-li, že právo 

stavby je věcí již proto, že je věcným právem k pozemku, a tedy podle § 498 odst. 1 OZ věcí 

nemovitou. Nadbytečným pak není jen ustanovení věty první § 1242 OZ, nýbrž i část § 498 

odst. 1 OZ znějící „a práva, která za nemovité věci prohlásí zákon“; takovým právem je totiž jen 

 

252 „Pozemek může být zatížen věcným právem jiné osoby (stavebníka) mít na povrchu nebo pod povrchem pozemku 

stavbu. Nezáleží na tom, zda se jedná o stavbu již zřízenou či dosud nezřízenou.“ 
253 „Pozemek může být zatížen služebností tak, že někdo získá právo postavit nebo si ponechat stavbu, na nebo pod 

zemským povrchem.“ 
254 Rozsudek Spolkového soudu Švýcarské konfederace ze dne 20. 9. 1962, sp. zn. BGE 88 II 331. 
255 ISLER, P., GROSS, D. Art. 779. In: GEISER, T., WOLF S. a kol. Zivilgesetzbuch II. Basler Kommentar. Art. 

457-977 ZGB, Art. 1-61 SchlT ZGB. 6. vydání. Basilej: Helbing Lichtenhahn Verlag, 2019, s. 1617. 
256 Důvodová zpráva k zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1240-1249. 
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právo stavby. Eliáš sice uvádí, že „superfluum však neškodí a těžko může vyvolat zmatení“;257 to 

však legislativní chybu omluvit nemůže. Švýcarské právo naproti tomu právo stavby za věc pro 

absenci hmotné podstaty logicky nepovažuje. 

 To, zda právo stavby je či není věcí, pak předně ovlivňuje právní osud stavby. V souladu 

s římskoprávní zásadou superficies solo cedit (tj. povrch ustupuje půdě) je stavba součástí 

pozemku (§ 506 odst. 1 OZ, resp. čl. 667 odst. 2 ZGB). Tuto zásadu právo stavby prolamuje. 

Čím je však stavba, není-li v důsledku vzniku práva stavby součástí pozemku? Je-li věcí 

v právním smyslu také právo, resp. právo stavby, je odpověď nasnadě; stavba se vznikem práva 

stavby právně „oddělí“ od pozemku a stane se součástí práva stavby. OZ konkrétně stanoví, že 

součástí práva stavby je stavba vyhovující právu stavby, která pak také podléhá ustanovením o 

nemovitých věcech (§ 1242 věta druhá OZ). Co však musí být splněno, aby stavba právu stavby 

„vyhovovala“, již z OZ dovodit nelze. Užití pojmu „stavba vyhovující právu stavby“ proto není 

příliš vhodné. Rozhodně jej však nelze vykládat tak, že ve smlouvě o zřízení práva stavby musí 

být stavba detailně popsána, jak tvrdí někteří autoři.258 

 Ke stavbě, která právu stavby „vyhovuje“, má stavebník stejná práva jako vlastník 

(§ 1250 OZ). To znamená, že stavebník není vlastníkem stavby, nýbrž k ní má toliko táž práva, 

jako kdyby jejím vlastníkem byl. Je tedy pouze oprávněn ke stavbě, ke které mu přísluší práva 

vlastníka, nikoli vlastnické právo.259 Právo stavby naproti tomu je předmětem vlastnického práva 

stavebníka.260 

 Naproti tomu ZGB právo stavby (jakož ani jiné právo) za věc v právním smyslu pro 

absenci hmotné podstaty nepovažuje; není proto ani možné, aby stavba byla součástí práva 

stavby. Účel a povaha práva stavby zároveň vylučuje, aby stavba byla i nadále součástí 

pozemku. Proto ZGB stanoví, že stavby a jiná zařízení stojící na cizím pozemku mohou mít 

odlišného vlastníka, je-li jejich podstata zapsána v katastru nemovitostí jako služebnost (čl. 675 

odst. 1 ZGB). Na rozdíl od české právní úpravy je tedy stavba předmětem vlastnictví, resp. na 

rozdíl od stavebníka českého je švýcarský stavebník vlastníkem stavby. V tomto ohledu 

 

257 ELIÁŠ, K. Právo stavby. Obchodněprávní revue. Praha: C. H. Beck. 10/2012, s. 274. 
258 ACHOUR, G., PELIKÁN, M. Právo stavby podle nového občanského zákoníku. Bulletin advokacie. Praha: 

Česká advokátní komora. 12/2014, s. 37. 
259 Usnesení Ústavního soudu ČR ze dne 11. 6. 2003, sp. zn. III. ÚS 123/03. 
260 HANDRLICA, J. § 1252. In: SPÁČIL, J. a kol. Občanský zákoník III. Věcná práva (§ 976-1474). 1. vydání. 

Praha: C. H. Beck, 2013, s. 904. 
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švýcarská odborná nauka hovoří o tzv. zvláštním vlastnictví (das Sondereigentum), jehož 

předmětem taková stavba je.261 

 ZGB nijak nespojuje právní osud stavby s právem stavby tak, jako tomu je v OZ, kde je 

stavba pojata jako součást práva stavby. Nicméně i ve švýcarském právu je ono „pojítko“ mezi 

právem stavby a stavbou nezbytné; nelze totiž připustit, aby bylo možné např. se stavbou 

disponovat nezávisle na právu stavby, neboť tím by právo stavby jako věcné právo k věci cizí 

ztrácelo svůj význam.262 Švýcarská odborná nauka si proto vypomáhá konceptem tzv. právní 

jednoty (die rechtliche Einheit) stavby s právem stavby,263 na základě kterého se dovozuje, že 

stavba musí vždy následovat „právní osud“ práva stavby.264 Sám stavebník pak má dvojí 

postavení: je totiž na jednu stranu osobou oprávněnou z práva stavby, zároveň mu však na 

základě práva stavby vzniká vlastnické právo ke stavbě.265 Z titulu vlastnického práva je proto 

stavebník oprávněn např. stavbu zbourat a znovu postavit,266 stavebník je také aktivně 

legitimován k podání žaloby na ochranu vlastnického práva ke stavbě267 atd. S ohledem na 

právní povahu stavby se proto jeví jako vhodnější české pojetí, tj. považovat právo stavby za 

věc, neboť sama stavba pak ex lege je součástí práva stavby, zatímco švýcarská odborná nauka si 

– v nedostatku zákonné úpravy - musí vypomáhat teorií „právní jednoty“ stavby s právem 

stavby. I přes určitou složitost této teorie jsou nicméně důsledky švýcarského i českého pojetí 

obdobné; stavba je s právem stavby právně spojena a nemůže s ní být bez práva stavby 

samostatně nakládáno. 

 Druhým relevantním aspektem práva stavby s ohledem na téma této práce je předmět 

práva stavby. Bylo již uvedeno, že v rámci obou právních úprav může právo stavby zatěžovat 

vždy toliko pozemek. Avšak vzhledem k odlišnému významu právního pojmu „pozemek“ (viz 

kapitola 2.5.), který v ZGB představuje legislativní zkratku, je odlišný i okruh předmětů, které 

 

261 BERGER-STEINER, I., SCHMID, D. Art. 675. In: KREN KOSTKIEWICZ, J., WOLF, S., AMSTUTZ, M., 

FANKHAUSER, R. ZGB Kommentar. Schweizerisches Zivilgesetzbuch. 3. vydání. Curych: Orel Füssli Verlag, 

2016, s. 1319. 
262 Rozsudek Spolkového správního soudu Švýcarské konfederace ze dne 1. 4. 2014, sp. zn. BVGer A-2154/2012. 
263 BERGER-STEINER, I., SCHMID, D. Art. 675. In: KREN KOSTKIEWICZ, J., WOLF, S., AMSTUTZ, M., 

FANKHAUSER, R. ZGB Kommentar. Schweizerisches Zivilgesetzbuch. 3. vydání. Curych: Orel Füssli Verlag, 

2016, s. 1320. 
264 Rozsudek Spolkového soudu Švýcarské konfederace ze dne 8. 3 2007, sp. zn. BGE 133 III 311. 
265 SCHMID, J., HÜRLIMANN-KAUP, B. Sachenrecht. 4. vydání. Curych: Schulthess Juristische Medien, 2012, s. 

369. 
266 Rozsudek Spolkového soudu Švýcarské konfederace ze dne 23. 5. 1985, sp. zn. BGE 111 II 134. 
267 SCHMID, J., HÜRLIMANN-KAUP, B. Sachenrecht. 4. vydání. Curych: Schulthess Juristische Medien, 2012, s. 

370. 
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mohou být ve skutečnosti právem stavby zatíženy. Zatímco české právo stavby může zatěžovat 

toliko pozemek v pravém slova smyslu, tj. určitou část zemského povrchu (čemuž v ZGB zhruba 

odpovídá pojem die Liegenschaft – čl. 655 odst. 2 bod 1 ZGB), může švýcarské právo stavby 

zatěžovat i jiné „pozemky“. 

 Samo právo stavby však, je-li trvající a samostatné, může být zapsáno do katastru 

nemovitostí jako „pozemek“ (čl. 779 odst. 3 ZGB). Takové právo stavby pak může samo být 

zatíženo dalším právem stavby, které se označuje jako „podprávo stavby“ (das Unterbaurecht), 

případně „právo stavby druhého stupně“.268 Připouští se dokonce, aby bylo právo stavby ve 

formě „pozemku“ zatíženo vícero podprávy stavby.269 „Podstavebník“ má na základě podpráva 

stavby věcné právo mít stavbu na ujednaném rozsahu zemského povrchu (nepřesahujícím rozsah 

práva stavby) místo stavebníka.270 Odborná nauka naproti tomu dovozuje nemožnost zatížení 

právem stavby spoluvlastnický podíl na „pozemku“, i když se jedná o „pozemek“ ve smyslu 

čl. 655 odst. 2 bod 4 ZGB, a to s ohledem na výslovný zákaz zatížit právem stavby jednotlivé 

podlaží budovy (čl. 675 odst. 2 ZGB). Dovozuje se, že není-li možné zatížit právem stavby 

předmět patrového vlastnictví (das Stockwerkeigentum), které spočívá na konceptu 

spoluvlastnictví, nelze právem stavby zatížit ani spoluvlastnický podíl na „pozemku“ samém.271 

 Poněkud paradoxně tedy švýcarské právo stavby může zatěžovat, úzkému pojetí věci 

navzdory, také nehmotné předměty, zatímco české právo stavby se může vztahovat toliko ke 

hmotným věcem – pozemkům. 

3.4. Věcná břemena 

 Věcná břemena jsou v OZ dalším typem věcných práv k věci cizí, která se dělí na 

služebnosti a reálná břemena. Vlastník věci zatížené služebností je povinen ve prospěch osoby ze 

služebnosti oprávněné něco trpět, resp. strpět (pati) nebo něčeho se zdržet (omittere) (§ 1257 

odst. 1 OZ), zatímco vlastník věci zatížené reálným břemenem je povinen vůči oprávněné osobě 

něco jí dávat (dare) nebo něco pro ni konat (facere) (§ 1303 odst. 1 OZ). Naproti tomu pojem 

 

268 SCHMID, J. Ausgewählte Fragen zum Baurecht, Unterbaurecht und Überbaurecht. Schweizerische Zeitschrift für 

Beurkundungs- und Grundbuchrecht. Curych: Zürcher Notarsverein. 79/1998, s. 303. 
269 VON MAY, A. Aus der Praxis des Baurechtes. Schweizerische Zeitschrift für Beurkundungs- und 

Grundbuchrecht. Curych: Zürcher Notarsverein. 51/1970, s. 67. 
270 SCHMID, J. Ausgewählte Fragen zum Baurecht, Unterbaurecht und Überbaurecht. Schweizerische Zeitschrift für 

Beurkundungs- und Grundbuchrecht. Curych: Zürcher Notarsverein. 79/1998, s. 303. 
271 SPYCHER, S. Art. 779. In: KREN KOSTKIEWICZ, J., WOLF, S., AMSTUTZ, M., FANKHAUSER, R. ZGB 

Kommentar. Schweizerisches Zivilgesetzbuch. 3. vydání. Curych: Orel Füssli Verlag, 2016, s. 1590. 
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věcná břemena ZGB není znám; mezi věcná práva k věci cizí (či přesněji „omezená věcná 

práva“ – die beschränkten dinglichen Rechte) jsou nicméně systematicky řazeny: 

1. služebnosti a pozemková břemena (21. hlava ZGB), 

2. zástavní právo k pozemkům (22. hlava ZGB), 

3. zástavní právo k věci movité (23. hlava ZGB). 

 Předmětem služebnosti zřízené podle českého práva může být jakákoli věc, tedy i věc 

nehmotná.272 Příkladem budiž služebnost užívacího či požívacího práva k pohledávce, na jejímž 

základě má osoba oprávněná právo na úrok (§ 1295 OZ); stejná služebnost je však upravena i 

v ZGB (viz dále). Předmětem služebnosti pozemkové však může být vždy toliko pozemek, tedy 

věc hmotná. 

 ZGB upravuje odděleně služebnosti pozemkové a služebnosti osobní, které označuje 

souhrnným názvem „užívací právo a jiné služebnosti.“ Předmětem pozemkové služebnosti může 

být toliko „pozemek“ (čl. 730 odst. 1 ZGB). Přitom každý pozemek ve smyslu čl. 655 odst. 2 

ZGB může být pozemkem služebným, tedy zatíženým pozemkovou služebností, jakož i 

pozemkem panujícím.273 Předmětem pozemkové služebnosti může být i spoluvlastnický podíl na 

pozemku či trvající a samostatné věcné právo. „Pozemek“ je nicméně jediným přípustným 

předmětem také většiny osobních služebností. V rámci osobních služebností ZGB rozeznává 

služebnost užívacího práva, bytu, práva stavby a „jiné“ služebnosti ve smyslu čl. 781 ZGB. Bylo 

již uvedeno, že služebností práva stavby může být zatížen toliko pozemek (čl. 779 odst. 1 ZGB), 

výlučně pozemek může být zatížen také služebností bytu spočívající v oprávnění bydlet v určité 

budově či její částí (čl. 776 odst. 1 ZGB), jiné služebnosti pak mohou zatěžovat rovněž toliko 

pozemek (čl. 781 ZGB odst. 1 ZGB). Jedinou výjimkou je v tomto ohledu služebnost užívacího 

práva; ta může vedle pozemků zatěžovat jako jediná služebnost i věci movité, ale zejména i 

práva či majetek (čl. 745 odst. 1 ZGB). Není proto pravdou, že ZGB spojuje služebnosti jen 

s nemovitými věcmi, jak se uvádí v důvodové zprávě k OZ.274 Úzké pojetí věci tak není 

překážkou toho, aby bylo právo či jiný nehmotný předmět způsobilý k zatížení věcným právem. 

 

272 THÖNDEL, A. Věcná břemena. In: DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J. a kol. Občanské právo hmotné. Svazek 3. Díl 

třetí: Věcná práva. Praha: Wolters Kluwer, 2015, s. 128. 
273 Rozsudek Správního soudu kantonu Bern ze dne 10. 3. 1975, sp. zn. BVR 1976 300.  
274 Důvodová zpráva k zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1257-1259. 
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 Švýcarská služebnost užívacího práva propůjčuje oprávněnému plný užitek z předmětu 

služebnosti (čl. 745 odst. 2 ZGB). Co se práv týče, mohou být služebností užívacího práva 

zatížena toliko práva zcizitelná.275 Jde zejména o pohledávky, cenné papíry, určitá věcná práva 

(např. pozemková břemena), ale také práva duševního vlastnictví.276 Takovou služebnost však 

švýcarská odborná nauka nepovažuje za věcné právo, neboť jejím předmětem není věc 

v právním smyslu, nýbrž toliko za absolutní, věcnému právu podobné právo, na něž se 

analogicky užijí ustanovení upravující hmotné předměty.277  

 ZGB obsahuje v čl. 773-775 dispozitivní úpravu služebnosti užívacího práva 

k pohledávkám, která se však analogicky užije i na služebnosti užívacího práva k jiným právům, 

tedy např. k cenným papírům či právům duševního vlastnictví.278 Uživatel má tak především 

právo na výnos pohledávky (čl. 773 odst. 1 ZGB). Vedle toho se dále uživatel podílí na správě 

pohledávky, která je předmětem služebnosti. Na rozdíl od běžné služebnosti užívacího práva 

k věci tak v případě služebnosti k právu vzniká trojstranný právní poměr mezi věřitelem, 

dlužníkem a uživatelem.279 Proto musí právní jednání týkající se předmětu pohledávky činit vždy 

uživatel společně s věřitelem, rovněž dlužník právně jedná vůči věřiteli i uživateli zároveň 

(čl. 773 odst. 2 ZGB), stejně jako plní dluh vůči věřiteli i uživateli společně (čl. 774 odst. 1 

ZGB). Věřitel a uživatel mají vůči sobě vzájemně právo na udělení souhlasu k opatřením 

sloužícím k řádné správě pohledávky v případě jejího ohrožení (čl. 773 odst. 3 ZGB). Uživatel 

má také ve lhůtě tří měsíců od vzniku služebnosti právo požadovat postoupení pohledávky své 

osobě (čl. 775 odst. 1 ZGB). 

 Podobnou, byť stručnější úpravu služebnosti užívacího či požívacího práva obsahuje i 

OZ. Uživatel či poživatel má právo na úrok z jistiny (§ 1295 odst. 1 OZ), má také právo 

 

275 THURNHERR, CH., Art. 745. In: BREITSCHMID, P., JUNGO, A. Handkommentar zum Schweizer Privatrecht. 

3. vydání. Curych: Schulthess Juristische Medien, 2016, s. 453. 
276 BISCHSEL, M., MAUERHOFER, K. Art. 745. In: KREN KOSTKIEWICZ, J., WOLF, S., AMSTUTZ, M., 

FANKHAUSER, R. ZGB Kommentar. Schweizerisches Zivilgesetzbuch. 3. vydání. Curych: Orel Füssli Verlag, 

2016, s. 1538. 
277 BAUMANN, M. Art. 773, 774, 775/A. - C. In: GAUCH, P., SCHMID, J. Nutzniessung und Wohnrecht, Art. 745-

778 ZGB. Kommentar zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch, Sachenrecht, Die Dienstbarkeiten und Grundlasten, 

Nutzniessung und andere Dienstbarkeiten. Zürcher Kommentar. 3. vydání. Curych: Schulthess Juristische Medien, 

1998, s. 319. 
278 BICHSEL, M., MAUERHOFER, K. Art. 773. In: KREN KOSTKIEWICZ, J., WOLF, S., AMSTUTZ, M., 

FANKHAUSER, R. ZGB Kommentar. Schweizerisches Zivilgesetzbuch. 3. vydání. Curych: Orel Füssli Verlag, 

2016, s. 1577. 
279 BAUMANN, M. Art. 773, 774, 775/A. - C. In: GAUCH, P., SCHMID, J. Nutzniessung und Wohnrecht, Art. 

745-778 ZGB. Kommentar zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch, Sachenrecht, Die Dienstbarkeiten und 

Grundlasten, Nutzniessung und andere Dienstbarkeiten. Zürcher Kommentar. 3. vydání. Curych: Schulthess 

Juristische Medien, 1998, s. 320. 
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rozhodnout s věřitelem společně, má-li se co s jistinou podniknout (§ 1295 odst. 2 OZ). Dlužník 

se dluhu zprostí jen splacením jistiny společně věřiteli a uživateli či poživateli (§ 1295 odst. 3 

OZ). 

 Pokud jde o povahu služebností, je zřejmé, že služebnost je v OZ věcí, což v případě 

ZGB nepřipadá pochopitelně v úvahu; za podmínek uvedených v čl. 655 odst. 2 bod 2 ZGB však 

může služebnost být předmětem pozemkového vlastnictví. 

 Pokud jde o reálná, resp. pozemková břemena, tak jejich předmětem může být podle 

ZGB toliko pozemek ve smyslu čl. 655 ZGB (čl. 782 odst. 1 ZGB), podle OZ pak věc zapsaná 

do veřejného seznamu (§ 1303 odst. 1 OZ); vedle pozemků se tak může jednat také např. o 

patenty či ochranné známky.280 

3.5. Zástavní právo 

 Zatímco oprávnění odpovídající služebnosti je věcným právem k věci cizí, které osobě 

oprávněné umožňuje bezprostřední užívání cizí věci, plní zástavní právo funkci zajišťovací.281 

Oprávněný ze zástavního práva (tj. zástavní věřitel) má totiž v případě nesplnění zajištěné 

pohledávky právo předmět zástavního práva (tj. zástavu) zpeněžit a z výtěžku se uspokojit 

(§ 1309 odst. 1 OZ). Zástavní právo proto patří mezi zajišťovací instituty s věcněprávní povahou, 

které lze charakterizovat především jeho akcesoritou, tj. jeho existenčním spojením s hlavním 

závazkovým poměrem, a subsidiaritou, tedy možností zástavního věřitele přistoupit k realizaci 

zástavního práva až poté, kdy dluh nebyl řádně a včas splněn.282 

 Předmětem zástavního práva podle českého práva neboli zástavou může být každá věc, 

s níž lze obchodovat (§ 1310 odst. 1 OZ). Vzhledem k širokému pojetí věci tak zástavou mohou 

být kromě hmotných předmětů i nehmotné věci, to ovšem za předpokladu obchodovatelnosti. 

Lze přitom předpokládat, že pojmem obchodovatelnost je konkrétně myšlena zcizitelnost či ještě 

lépe zpeněžitelnost zástavy.283 S ohledem na nehmotné zástavy obsahuje OZ speciální úpravu 

zastavení podílu v korporaci, zaknihovaného cenného papíru, účtu vlastníka cenných papírů a 

 

280 HRABÁNEK, D., LASÁK, J. § 1303. In: SPÁČIL, J. a kol. Občanský zákoník III. Věcná práva (§ 976-1474). 1. 

vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 1048. 
281 SCHMID-TSCHIRREN, CH. Vorbemerkungen zu Art. 793-823. In: GEISER, T., WOLF S. a kol. 

Zivilgesetzbuch II. Basler Kommentar. Art. 457-977 ZGB, Art. 1-61 SchlT ZGB. 6. vydání. Basilej: Helbing 

Lichtenhahn Verlag, 2019, s. 1719. 
282 FIALA, J. Zástavní právo. In: DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J. a kol. Občanské právo hmotné. Svazek 3. Díl třetí: 

Věcná práva. Praha: Wolters Kluwer, 2015, s. 143-144. 
283 MAREK, R., JEŽEK, V. Cenné papíry v novém občanském zákoníku. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 177. 
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pohledávky; tím však pochopitelně není okruh nehmotných zástav vyčerpán. Zástavním právem 

může být zatížen např. i ideální spoluvlastnický podíl, ochranná známka či průmyslový vzor.284 

 ZGB upravuje, stejně jako v případě právní úpravy vlastnického práva, odděleně zástavní 

právo k nemovitým a movitým věcem. Předmětem zástavního práva k nemovité věci (das 

Grundpfand) může být výlučně „pozemek“ ve smyslu čl. 655 odst. 2 ZGB, nadto pouze pozemek 

zapsaný v katastru nemovitostí (čl. 796 odst. 1 ZGB). Zástavní právo tedy může zatěžovat i 

trvající a samostatná věcná práva či spoluvlastnické podíly na pozemcích.285 Zástavní právo 

k nemovité věci pak může mít formu buď obecné hypotéky nebo hypoteční listiny (čl. 793 odst. 

1 ZGB). Hypotéka (něm. die Grundpfandverschreibung, fr. l’hypothèque, it. l‘ipoteca) může 

zajišťovat libovolnou, současnou či budoucí nebo pouhou možnou pohledávku (čl. 824 odst. 1 

ZGB); tato forma zástavního práva nachází uplatnění zejména v případě, že je třeba zajistit 

pohledávku, jejíž vznik je nejistý (typicky smluvní pokuta), rozšířena je pak v kantonech, ve 

kterých existují různá omezení pro formu hypoteční listiny.286 Rozšířenějším a používanějším 

druhem zástavního práva k nemovité věci je však hypoteční listina (něm. der Schuldbrief, fr. la 

cédule hypothècaire, it. la cartella ipotecaria), kterou se zakládá osobní pohledávka zajištěná 

zástavním právem (čl. 842 odst. 1 ZGB). Pohledávka založená hypoteční listinou existuje vedle 

zajištěné pohledávky, kterou má věřitel vůči dlužníkovi ze základního závazku (čl. 842 odst. 2 

ZGB). Obě tyto pohledávky jsou vzájemně nerozlučně spojeny.287 Hypoteční listina je zároveň 

cenným papírem, v němž je inkorporováno jak zástavní právo, tak i zajištěná pohledávka; 

dlužník pak za splnění dluhu neručí toliko zástavním právem zatíženým pozemkem, nýbrž celým 

svým majetkem.288 

 U zástavního práva k věci movité rozeznává ZGB: 

1. ruční zástavu neboli pignus (něm. das Faustpfand, výstižněji it. il diritto di pegno - 

čl. 884-894 ZGB); 

 

284 FIALA, J. Zástavní právo. In: DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J. a kol. Občanské právo hmotné. Svazek 3. Díl třetí: 

Věcná práva. Praha: Wolters Kluwer, 2015, s. 144. 
285 SCHMID-TSCHIRREN, CH. Art. 796. In: KREN KOSTKIEWICZ, J., WOLF, S., AMSTUTZ, M., 

FANKHAUSER, R. ZGB Kommentar. Schweizerisches Zivilgesetzbuch. 3. vydání. Curych: Orel Füssli Verlag, 

2016, s. 1635. 
286 WENGER, T. Art. 824. In: KREN KOSTKIEWICZ, J., WOLF, S., AMSTUTZ, M., FANKHAUSER, R. ZGB 

Kommentar. Schweizerisches Zivilgesetzbuch. 3. vydání. Curych: Orel Füssli Verlag, 2016, s. 1686. 
287 ROBERTO, V., HRUBESCH-MILLAUER, S. Sachenrecht. 3. vydání. Bern: Stämpfli, 2012, s. 168. 
288 SCHMID, J., HÜRLIMANN-KAUP, B. Sachenrecht. 4. vydání. Curych: Schulthess Juristische Medien, 2012, s. 

408. 
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2. zadržovací právo (das Retentionsrecht - čl. 895-898); 

3. zástavní právo k pohledávkám a jiným právům (das Pfandrecht an Forderungen und 

andern Rechten – čl. 899-906 ZGB); 

4. Zastavení v zastavárenském závodu (das Versatzpfand – čl. 907-915 ZGB). 

 Vedle tradiční formy zástavního práva k movité věci, tj. ruční zástavy, jejímž předmětem 

může být toliko hmotná, movitá a samostatná věc,289 mohou být předmětem zástavního práva 

bez ohledu na svou nehmotnou podstatu také práva. Předpokladem pro zatížení práva zástavním 

právem je jeho převoditelnost (čl. 899 odst. 1 ZGB), a sice z téhož důvodu, jako je tomu 

v případě kritéria obchodovatelnosti stanoveného OZ, totiž možnosti uspokojení se z výtěžku 

prodeje zástavy.290 Kvůli své nepřevoditelnosti proto zástavou nemohou být některé služebnosti 

jako užívací právo či právo bytu.291 Pro nepřevoditelnost, resp. neobchodovatelnost, nemohou 

být zástavou práva odpovídající věcnému břemeni ani podle českého práva.292 Právy 

způsobilými k zatížení zástavním právem zřízeným podle ZGB mohou naproti tomu být 

především pohledávky, dále práva duševního vlastnictví (design, autorská práva, ochranné 

známky, patenty, licence; ne však právo na užití jména či obchodní firmy, goodwill, know-how 

atd.), členská práva v korporaci (podíl ve společnosti s ručením omezeným, akcie; ne však 

členství ve spolku či podíl ve veřejné obchodní či komanditní společnosti) aj.293 

3.5.1. Zastavení pohledávky 

 Zastavit lze pohledávku, kterou lze postoupit jinému. Tato podmínka spočívající v 

převoditelnosti vyplývá z obecného ustanovení ZGB o zástavním právu k právům (čl. 899 odst. 1 

ZGB), v OZ je tato podmínka stanovena v § 1335 odst. 1. Pokud jde o formu zástavní smlouvy, 

je vyžadována písemná forma, a sice podle OZ vždy (§ 1314 odst. 1 OZ – pohledávka jako věc 

nehmotná nemůže být zástavnímu věřiteli „odevzdána“), podle ZGB jen tehdy, nevznikla-li sama 

zajišťovaná pohledávka na základě písemné smlouvy; v takovém případě postačí ústní forma 
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zástavní smlouvy spolu s předáním smlouvy o vzniku pohledávky zástavnímu věřiteli (čl. 900 

odst. 1 ZGB). 

 Zástavní právo k pohledávce vznikne účinností zástavní smlouvy, avšak podle českého 

práva nabývá zástavní právo účinky vůči dlužníku zastavené pohledávky teprve po notifikaci ze 

strany zástavního dlužníka či prokázání ze strany zástavního věřitele (§ 1335 odst. 2 OZ). 

Švýcarské právo naproti tomu spojuje účinky smlouvy vůči dlužníku zastavené pohledávky již 

s účinností zástavní smlouvy, neboť notifikace vzniku nutná není; zástavní věřitel a zástavce 

podle zákona mohou dlužníka pohledávky vyrozumět (čl. 900 odst. 2 ZGB), notifikace však 

nemá žádné konstitutivní účinky.294 Notifikace zástavního práva má za následek toliko to, že 

dlužník může zastavenou pohledávku splnit buď vůči zástavnímu věřiteli, nebo vůči zástavnímu 

dlužníkovi, vždy však se souhlasem druhé smluvní strany zástavní smlouvy (čl. 906 odst. 2 

ZGB). 

 Jiné aspekty zástavního práva k pohledávce ZGB neupravuje; ostatně strohost a stručnost 

právní úpravy zástavního práva k právům (pouhých 8 článků) lze, obzvláště ve srovnání s OZ, 

považovat za nedostatek švýcarské úpravy. Subsidiárně se sice na zástavní právo k právům užijí 

ustanovení o ruční zástavě (čl. 899 odst. 2 ZGB), avšak i právní úprava ruční zástavy je se svými 

11 články nadmíru strohá. Spoustu aspektů zástavního práva k pohledávce, které jsou v OZ 

výslovně upraveny (v § 1335-1340 OZ), ZGB neupravuje, avšak mnoho z těchto aspektů je 

švýcarským spolkovým soudem vykládáno podobně. To je případ např. otázky přípustnosti 

zastavení pohledávky zástavního dlužníka za zástavním věřitelem (§ 1335 odst. 1 OZ), kterou 

považuje za přípustnou i Spolkový soud Švýcarské konfederace.295 Podobně se připouští, aby 

byla zástavou i podmíněná pohledávka či pohledávka, která vznikne teprve v budoucnu (jak 

stanoví § 1310 odst. 2 OZ) atd.296 

 OZ dále poměrně podrobně upravuje způsob plnění na zastavenou pohledávku (§ 1336-

1339 OZ). ZGB způsob plnění upravuje toliko v čl. 906 odst. 2 a odst. 3, podle kterého může 

dlužník zastavené pohledávky, byl-li mu vznik zástavního práva oznámen, plnit buď zástavci 

nebo zástavnímu věřiteli, vždy však výlučně se souhlasem toho druhého (čl. 906 odst. 2 ZGB); 

bez souhlasu musí dlužnou částku složit do úschovy (čl. 906 odst. 3 ZGB). Tato úprava v zásadě 
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odpovídá úpravě plnění zastavené pohledávky před splatností zajištěného dluhu obsažené v OZ 

(§ 1336 odst. 1), pro plnění po splatnosti zajištěného dluhu však ZGB žádné speciální ustanovení 

neobsahuje; podle OZ naproti tomu má zástavní věřitel právo na to, aby dlužník splatnou 

pohledávku plnil výlučně jemu, což je jistě praktické (§ 1336 odst. 2 OZ). 

 Konečně z důvodu řádné správy má zástavce podle ZGB právo zajištěnou pohledávku 

vypovědět; ze stejného důvodu vzniká zástavnímu věřiteli právo požadovat po zástavci, aby 

zajištěnou pohledávku vypověděl (čl. 906 odst. 1 ZGB). OZ naproti tomu umožňuje sjednání 

výhrady souhlasu zástavního věřitele k výpovědi či jinému právnímu jednání, a to i v případě 

ohrožení jistoty (§ 1340 OZ). Výhrada souhlasu tak za určitých podmínek může zástavci 

svazovat ruce v rámci řádné správy, což může vést až k zániku pohledávky. 

3.5.2. Zastavení cenného papíru 

 Právní úpravě zastavení cenného papíru věnuje ZGB toliko jediný článek (čl. 901 ZGB), 

resp. další článek věnuje zastavení cenného papíru ke zboží (např. skladištní list – čl. 902 ZGB), 

za subsidiárního užití obecných ustanovení o zástavním právu k právům, a dále ustanovení o 

ruční zástavě. Právní úprava zastavení zaknihovaného cenného papíru je pak upravena v BEG 

(čl. 901 odst. 3 ZGB). Stejnou materii OZ upravuje v § 1328-1332. 

 Právní úprava zastavení cenného papíru je v obou právních úpravách velmi podobná a 

není proto třeba ji podrobněji rozebírat. ZGB stanoví, že u cenného papíru na doručitele postačí 

ke vzniku zástavního práva předání listiny zástavnímu věřiteli (čl. 901 odst. 1 ZGB), což vyplývá 

rovněž z obecného ustanovení § 1328 odst. 1 OZ. U jiných cenných papírů, tj. na jméno či na 

řád, je potřebný vedle předání listiny v případě cenného papíru na řád i indosament, v případě 

cenného papíru na jméno pak smlouva o postoupení, a sice v písemné formě297 (čl. 901 odst. 2 

ZGB); ve vztahu k cennému papíru na jméno se jedná o úpravu ve srovnání s OZ přísnější, neboť 

ustanovení OZ vyžaduje rubopis toliko v případě cenného papíru na řád (§ 1328 odst. 2 ZGB). 

 S ohledem na téma této práce je však zajímavější dispozice se zaknihovaným cenným 

papírem, tedy institutem, jehož podstatou je nahrazení cenného papíru zápisem do příslušné 

evidence, načež cenný papír nelze převést jinak než změnou zápisu v této evidenci (§ 525 odst. 1 

OZ). Zaknihovaný cenný papír jako nehmotná entita ve švýcarském právu není věcí, nýbrž tvoří 

 

297 WOLF, S. EGGEL, M. Art. 901. In: KREN KOSTKIEWICZ, J., WOLF, S., AMSTUTZ, M., FANKHAUSER, 

R. ZGB Kommentar. Schweizerisches Zivilgesetzbuch. 3. vydání. Curych: Orel Füssli Verlag, 2016, s. 1786. 
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vedle věci novou kategorii majetkových hodnot.298 To však zjevně není ničemu na škodu, neboť 

i zaknihovaný cenný papír lze podle švýcarského práva zatížit zástavním právem. Nutno dodat, 

že zaknihované cenné papíry nejsou cenným papírem v ani jedné z porovnávaných právních 

úprav, neboť nejsou listinami; proto OZ stanoví, že „ustanovení o cenných papírech se použijí 

na zaknihované cenné papíry, ledaže to vylučuje jejich povaha, zákon nebo jiný právní předpis“ 

(§ 525 odst. 2 OZ). 

 Způsob zastavení zaknihovaného cenného papíru je v porovnávaných právních úpravách 

podobný, nikoli však shodný. OZ připouští jediný možný způsob vzniku zástavního práva 

k zaknihovanému cennému papíru, a to zápisem na účtu vlastníka v příslušné evidenci, který je 

proveden na příkaz zástavního dlužníka; na příkaz zástavního věřitele, osobního dlužníka nebo 

zástavce jen tehdy, doloží-li příkazce zřízení zástavního práva (§ 1331 odst. 1 OZ). Zástavní 

smlouva vyžaduje, na rozdíl od zastavení cenného papíru, písemnou formu v souladu s § 1314 

odst. 1 OZ. Ustanovení o vzniku zástavního práva k zaknihovanému cennému papíru je vůči 

ustanovení o vzniku zástavního práva k cennému papíru speciální a kogentní; jiný způsob vzniku 

zástavního práva možný není, s výjimkou deklaratorního zápisu zástavního práva rozhodnutím 

orgánu veřejné moci (§ 1342 OZ), popř. zákonného zástavního práva centrálního depozitáře ve 

specifickém případě nezařazených účtů (srov. § 202a odst. 3 zákona č. 256/2004 Sb., o 

podnikání na kapitálovém trhu).299 

 Pokud jde o švýcarskou právní úpravu zastavení zaknihovaného cenného papíru, je třeba 

rozlišovat mezi zastavením cenného práva a zastavením zaknihovaného cenného papíru (viz 

kapitola 2.6.). Zastavení cenného práva se řídí ustanoveními o zástavním právu k pohledávkám 

(čl. 973c odst. 4 OR). V souladu s čl. 900 odst. 1 ZGB je proto nezbytná písemná forma zástavní 

smlouvy. Vzhledem k tomu, že se zastavení cenného práva řídí ustanoveními o zastavení 

pohledávky, nikoli ustanoveními o zastavení jiného práva, jak zákon výslovně stanoví, není pro 

vznik zástavního práva zapotřebí jiného právního jednání, jako např. zápis do knihy cenných 

práv.300 

 

298 Rozsudek Spolkového soudu Švýcarské konfederace ze dne 10. 1. 2012, sp. zn. BGE 138 III 137. 
299 MAREK, R., JEŽEK, V. Cenné papíry v novém občanském zákoníku. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 205. 
300 EGGEN, M. Sicherheiten an Wertrechten – eine Untersuchung der Rechtslage ab Inkrafttreten des 

Bucheffektengesetzes. Schweizerische Zeitschrift für Wirtschafts- und Finanzmarktrecht. Curych: Schulthess 

Juristische Medien, 2/2009, s. 118. 
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 Zástavní právo k zaknihovanému cennému papíru podle BEG se naproti tomu zřizuje 

stejným způsobem, jaký stanoví OZ, tj. zápisem na účtu vlastníka v příslušné evidenci, avšak 

s tím rozdílem, že osobou oprávněnou k zadání příkazu je výlučně majitel účtu (čl. 24 BEG). 

Vedle toho pak rozeznává BEG další způsoby vzniku zástavního práva. Jedná se konkrétně o tzv. 

kontrolní ujednání (die Kontrollvereinbarung) mezi majitelem účtu a osobou oprávněnou vést 

evidenci, přesněji o neodvolatelné ujednání o tom, že na příkaz konkrétní osoby označené jako 

zástavní věřitel bude ve prospěch zástavního věřitele na účtu vlastníka zapsáno zástavní právo, 

přičemž dalšího souhlasu či součinnosti majitele účtu není třeba (čl. 25 odst. 1 BEG). BEG 

kontrolní ujednání pojímá jako dvoustranné právní jednání (tj. mezi majitelem účtu a osobou 

oprávněnou vést evidenci), resp. jako smlouvu ve prospěch třetí osoby (tedy zástavního věřitele), 

zároveň však zákon umožňuje kontrolní ujednání trojstranné, tj. zároveň se zástavním 

věřitelem.301 

 Posledním způsobem vzniku zástavního práva k zaknihovanému cennému papíru je pak 

ujednání o zajištění (die Sicherungsvereinbarung), na základě kterého vznikne zástavní právo 

přímo ve prospěch osoby oprávněné vést evidenci (čl. 26 odst. 1 BEG). Zřízení zástavního práva 

tímto způsobem odpovídá bankovní praxi, resp. je hojně využíváno v případech, kdy je banka 

zároveň osobou oprávněnou vést příslušnou evidenci.302 

 V porovnání s českou právní úpravou lze výše uvedená ustanovení považovat za 

nadbytečná; lze si totiž jistě představit např. zastavení zaknihovaného cenného papíru ve 

prospěch banky, která zároveň spravuje příslušný účet zaknihovaných cenných papírů, a to na 

základě zástavní smlouvy a následného zápisu ve smyslu § 1331 odst. 1 OZ, resp. čl. 24 BEG. 

Příčinou oné nadbytečnosti je ta skutečnost, že čl. 24-26 BEG neupravují toliko zastavení, nýbrž 

v obecné rovině jakékoli dispozice se zaknihovanými cennými papíry. S ohledem na téma této 

práce je však podstatnější, že i zaknihovaný cenný papír lze zatížit týmž způsobem, a to bez 

ohledu na to, zda věcí v právním smyslu je či není. 

 

301 KUHN, H. Art. 25. In: ROBERTO, V., TRÜEB, H. R., Handkommentar zum Schweizer Privatrecht. GmbH, 

Genossenschaft, Handelsregister und Wertpapiere – Bucheffektengesetz – Art. 772-1186 OR und BEG. 3. vydání. 

Curych: Schulthess Juristische Medien, 2016, s. 1199. 
302 BAUMGARTNER, F. Reguläre Pfandrechte und pfandrechtsähnliche Sicherheiten an Bucheffekten. Aktuelle 

juristische Praxis. Curych: Dike Verlag, 2011, s. 1359. 
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3.6. Zadržovací právo 

 Zadržovací právo je v systematickém členění OZ čtvrtým a posledním věcným právem 

k věci cizí; ZGB naproti tomu zadržovací právo považuje toliko za jednu z forem zástavního 

práva k movité věci. Zadržovací právo slouží k zajištění splatné peněžité pohledávky tím 

způsobem, že zadržovatel, ačkoliv je povinen věc vydat, odpírá tak učinit, pokud mu vlastník 

věci neposkytne požadované protiplnění.303 

 Předmětem zadržovacího práva mohou dle ZGB být movité věci a cenné papíry (čl. 895 

odst. 1 ZGB). Cenné papíry jsou vedle movitých věcí zdůrazňovány, byť samy movitými věcmi 

jsou, avšak věcmi sui generis (viz kapitola 2.6.). Podmínkou však je zpeněžení předmětu 

zadržovacího práva, neboť zadržovací právo nelze vykonat na věci, jejíž povaha nepřipouští její 

zpeněžení (čl. 896 odst. 1 ZGB). Vyžaduje se tedy, aby věc měla určitou hospodářskou hodnotu; 

dále pak nesmí být zpeněžitelnost věci omezena či vyloučena předpisy veřejného práva. 304 

 BEG pak jako lex specialis upravuje zadržovací právo k zaknihovaným cenným papírům, 

které však má výlučně subjekt spravující příslušnou evidenci zaknihovaných cenných papírů, 

má-li vůči majiteli zaknihovaného cenného papíru splatnou pohledávku z titulu správy 

zaknihovaného cenného papíru (čl. 21 odst. 1 BEG). 

 Předmětem zadržovacího práva podle OZ může být dlužníkova movitá věc, kterou má u 

sebe věřitel (§ 1395 odst. 1 OZ). Stejně jako podle ZGB je tedy předmětem movitá věc a 

pochopitelně i cenné papíry. Vzhledem k českému širokému pojetí věci je však otázkou, zda lze 

zadržovací právo uplatnit i vůči nehmotné věci. Část odborné nauky z formulace „má u sebe“ 

dovozuje, že zadržet lze toliko věc hmotnou.305 Lze se však setkat i s názorem opačným, podle 

kterého je o zadržení nehmotné věci možné uvažovat.306 Jazykovým výkladem ustanovení 

§ 1395 odst. 1 OZ a s ohledem na § 496 odst. 2 OZ nelze nehmotné věci a priori vyloučit, neboť 

OZ hovoří o cizí movité věci, tj. jakékoli movité věci. Lze proto uvažovat podobně jako dle 

 

303 ŠUSTEK, P. Zadržovací právo. In: DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J. a kol. Občanské právo hmotné. Svazek 3. Díl 

třetí: Věcná práva. Praha: Wolters Kluwer, 2015, s. 168-169. 
304 SCHMID, J., HÜRLIMANN-KAUP, B. Sachenrecht. 4. vydání. Curych: Schulthess Juristische Medien, 2012, s. 

545. 
305 RICHTER, T. § 1395. In: SPÁČIL, J. a kol. Občanský zákoník III. Věcná práva (§ 976-1474). 1. vydání. Praha: 

C. H. Beck, 2013, s. 1143. 
306 FIALA, J. § 1395. In: ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek III (§ 

976 až 1474). Praha: Wolters Kluwer, 2014, s. 1070. 
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čl. 21 BEG o výkonu zadržovacího práva k zaknihovanému cennému papíru správcem evidence. 

Rozhodující přitom bude, zda je dotyčná nehmotná věc vůbec ovladatelná čili zadržitelná. 

 OZ dále postrádá ustanovení podobné čl. 896 odst. 1 ZGB stanovící kritérium 

zpeněžitelnosti předmětu zadržovacího práva. Přitom systematickým výkladem by bylo možné 

dospět i k závěru, že zpeněžitelnost předmětu není nezbytná, neboť např. u zástavního práva OZ 

výslovně zmiňuje kritérium obchodovatelnosti předmětu. Teleologickým výkladem je však nutné 

takový závěr odmítnout, neboť zadržovací právo má vedle zajišťovací funkce především funkci 

realizační, tj. funkci uspokojení pohledávky věřitele.307 Zadržovací právo k bezcenné věci proto 

per se není možné, což dovozuje i judikatura.308 Vymezení nezbytnosti zpeněžitelnosti předmětu 

zadržovacího práva, jakož i vymezení přípustnosti zadržení nehmotné věci, je však na místě. 

 

307 ŠUSTEK, P. Zadržovací právo. In: DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J. a kol. Občanské právo hmotné. Svazek 3. Díl 

třetí: Věcná práva. Praha: Wolters Kluwer, 2015, s. 170. 
308 Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 11. 4. 2007, sp. zn. 21 Cdo 694/2006. 
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Závěr 

 Předmětem této rigorózní práce je pojem „věc“ v právním smyslu. Cílem práce bylo 

porovnání pojetí věci v právním smyslu v občanském právu českém, tedy tzv. široké pojetí věci, 

a v občanském právu švýcarském, tedy tzv. úzké pojetí věci. 

 První kapitola se zabývala historickým vývojem pojetí věci v právním smyslu. Bylo 

zjištěno, že pojem „věc“ byl podle dochovaných právních pramenů vymezen nejdříve římským 

právem, které považovalo za věc v právním smyslu vedle předmětů hmotných i práva jakožto 

věci nehmotné. Takto široké vymezení pojmu „věc“, jak bylo zachyceno v Gaiových Institucích, 

bylo následně převzato i do justiniánských Institutiones a do Digest. Římské právo přitom za 

hmotné věci považovalo ty předměty, kterých je možné se dotknout, zatímco za věci nehmotné 

považovalo toliko práva; jiné nehmotné věci římské právo neznalo. 

 Po období středověkého právního partikularismu a několika pokusů o občanskoprávní 

kodifikaci byla na území dnešní České republiky věc v právním smyslu poprvé jednotně 

vymezena v ABGB. Ten pojem věci v právním smyslu převzal z Digest, pročež věc vymezoval 

široce. Toto vymezení převzalo i dnes platné české právo, které stejně jako ABGB za věc 

považuje vše, co je odlišné od osoby a slouží potřebě lidí. Za věci nehmotné byla již v ABGB 

považována veškerá práva, a dále i jiné věci bez hmotné podstaty. Toto pojetí věci přebíral i 

vládní návrh československého občanského zákoníku, který však nikdy nebyl přijat, a široké 

pojetí věci vymezené v ABGB tak na českém území platilo téměř 139 let. Následně bylo po 

vzoru práva sovětského nahrazeno úzkým pojetím věci. Úzké pojetí věci pak na českém území 

platilo až do konce roku 2013, neboť bylo převzato také OZ 1964. Až platný OZ se vrátil zpět 

k širokému pojetí věci. 

 Na území Švýcarské konfederace bylo občanské právo tradičně upravováno na úrovni 

kantonální, ba v období před 19. stoletím dokonce na úrovni městské či obecní. Po prvním a na 

dlouhou dobu posledním pokusem o švýcarskou kodifikaci občanského práva, tj. helvétském 

kodexu, jehož definice věci se sice nedochovala, byť lze předpokládat, že se s největší 

pravděpodobností jednalo o pojetí široké, bylo po celé 19. století občanské právo upravováno 

jednotlivými švýcarskými kantony. Je překvapivé, že ač drtivá většina kantonálních občanských 

zákoníků vymezovala pojem „věc“ široce, byl po přijetí ZGB pojem „věc“ vymezen úzce, čili 

švýcarské právo chápe pod pojmem „věc“ toliko hmotné předměty dodnes. Důvodem toho byl 

zejména vliv práva německého (BGB), jakož i středověké švýcarské právo jako inspirační zdroj 
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ZGB, které pod pojmem „věc“ rovněž chápalo výlučně předměty hmotné. Důvodem toho, proč 

české právo vymezuje pojem „věc“ široce, je inspirace ABGB a tím zprostředkovaně i římského 

práva, zatímco švýcarské právo pojem „věc“ vymezuje úzce po vzoru zejména BGB. 

 V návaznosti na úpravu historickou se pak práce v druhé kapitole věnovala současnému 

vymezení právního pojmu „věc“. Bylo poukázáno na to, že švýcarský ZGB, podobně jako do 

1. 1. 2014 i český OZ 1964, tento právní pojem nedefinuje, resp. nedefinoval, což však zjevně 

není a nebylo ničemu na škodu, neboť teorie i odborná praxe se shodují, resp. shodovaly na tom, 

že věcí v právním smyslu může být toliko hmotný předmět a vymezení tohoto pojmu nečiní a ani 

nečinilo žádné podstatnější problémy. V důsledku bipartice předmětů věcných práv však některé 

nehmotné předměty, byť nejsou věcmi v právním smyslu, mohou být předmětem práva; jedná se 

zejména o „pozemky“, tedy některé služebnosti a spoluvlastnické podíly, dále pak o ovladatelné 

přírodní síly a živá zvířata. 

 Česká právní úprava naproti tomu považuje za věc i věci nehmotné, konkrétně některá 

práva, a dále jiné věci bez hmotné podstaty. Toto pojetí může na první pohled vypadat prakticky 

a moderně a skutečně také má oproti švýcarskému pojetí věci určité výhody; pozitivně lze 

hodnotit zejména tu skutečnost, že věcí v právním smyslu jsou i předměty práva duševního 

vlastnictví jako např. ochranná známka, autorské dílo, data apod. Problematickou se však jeví 

neurčitost definice nehmotné věci, neboť často není zřejmé, které je to právo, jehož povaha 

připouští, aby bylo věcí, stejně tak problémy činí neurčitý okruh jiných věcí bez hmotné 

podstaty. Problematickou se dále jeví absence smyslu a účelu toho, že některé nehmotné 

předměty jsou věcí, přestože nemohou být předmětem věcných práv. Za účelem odstranění 

těchto paradoxů bylo de lege ferenda navrženo, aby věcí v právním smyslu byly jen ty věci bez 

hmotné podstaty, o kterých tak stanoví zákon. 

 Vedle právního institutu „věci“ byly dále porovnány některé zvláštní předměty 

občanského práva, především živé zvíře jako novodobý fenomén občanského práva. Zvíře nově 

není považováno za věc; tato jeho zvláštní povaha je však ještě zřetelněji než v Česku 

reflektována švýcarskou právní úpravou, která pro právní úpravu českou v tomto ohledu 

představuje značnou inspiraci, a to zejména v otázce vydržení zvířete, náhrady ceny zvláštní 

obliby či vypořádání spoluvlastnictví zvířete. Zajímavé je dále porovnání ovladatelných 

přírodních sil jako tzv. kvazihmotných věcí, které, byť hmotná podstata absentuje, jsou v českém 

právním řádu považovány za věci hmotné, v právním řádu švýcarském pak jsou vedle věcí 

předmětem vlastnictví movitých věcí. Absence hmotné podstaty tedy zjevně není na škodu ani 
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v případě úzkého pojetí věci. Podobně je tomu u cenného papíru, jenž věcí v právním smyslu 

podle českého práva bezpochyby věcí je, zatímco podle práva švýcarského se jedná, s ohledem 

na převažující význam inkorporovaného práva nad listinou, o věc sui generis, což se odráží 

v systematickém členění ZGB. Zaknihovaný cenný papír je pak pro svou nehmotnou podstatu 

věcí toliko podle OZ. 

 V kapitole 2.5. pak bylo porovnáno české vymezení nemovité věci se švýcarským 

vymezením předmětu vlastnictví nemovitých věcí, kterým je „pozemek“. Bylo poukázáno na to, 

jakým způsobem švýcarské právo pojímá při úzkém pojetí věci některá věcná práva 

k nemovitým věcem, která podle OZ jsou nemovitou věcí. S praktickou potřebou běžného života 

mít za předmět věcných práv některá věcná práva, resp. některé osobní služebnosti, se ZGB 

vypořádává jednoduše tak, že tyto služebnosti podřazuje právnímu institutu „pozemek“, čímž je 

například umožněn vznik tzv. podpráva stavby či zatížení služebnosti zástavním právem. 

 Konečně ve třetí kapitole byla porovnána jednotlivá věcná práva s ohledem na rozdíly v 

pojetí věci v právním smyslu. Bylo poukázáno na konkrétní příklad jednoho z paradoxů 

pramenícího z širokého pojetí věci, tj. na skutečnost, že věcí je podle OZ i vlastnické právo. To 

je poněkud matoucí, neboť je nemyslitelné, aby vlastnické právo jako věc bylo předmětem práv a 

povinností. Naopak výhody pojetí věci podle OZ byly shledány v případě práva stavby, které 

jako věc umožňuje, aby stavba byla jeho součástí, zatímco švýcarské právo si musí vystačit s 

teoretickým konstruktem právní jednoty práva stavby se stavbou. 

 Švýcarské úzké pojetí věci nečiní v praxi žádné podstatné obtíže ani v případě služebností 

či zástavního práva. Při porovnání s českou právní úpravou je zjevné, že okruh předmětů, které 

mohou být věcným právem typu služebnosti či zástavního práva zatíženy, není užší; ZGB 

jednoduše výslovně stanoví, že např. zástavním právem mohou být zatíženy i pohledávky či 

zaknihované cenné papíry, služebností užívacího práva mohou být zatížena i práva či majetek 

atd., přestože se o věci v právním smyslu nejedná. 

 Spolu s věcnými právy byla porovnána i právní úprava držby jako faktického stavu. I přes 

určité zmíněné výhrady k českému pojetí držby, které zahrnuje výlučně držbu práva, lze tuto 

úpravu hodnotit v porovnání s úpravou švýcarskou jako zdařilejší, neboť je – až na výjimku 

osobních služebností – nesporné, která práva lze držet; česká právní úprava dále zahrnuje mezi 

předměty držby také věci nehmotné, zejména předměty práva duševního vlastnictví, což je třeba 

hodnotit pozitivně; to je naopak v případě švýcarské úpravy držby sporné. Společným 
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problémem obou porovnávaných právních úprav držby pak zůstávají osobní služebnosti, které 

tradičně předmětem držby jsou, avšak ani jedna z porovnávaných zákonných úprav je mezi 

způsobilé předměty držby nezahrnuje. 

 Při porovnání pojmu „věc“ v českém a švýcarském občanském právu lze dojít k závěru, 

že české široké pojetí nepřináší oproti pojetí úzkému žádné znatelné výhody. Švýcarská právní 

úprava, byť je založena na úzkém pojetí věci, jednoduše v případě praktické potřeby prohlašuje 

určité právo či nehmotné jsoucno za předmět určitého věcného práva, čímž je dosaženo toho, že 

předmětem týchž práv mohou být až na výjimky tytéž předměty, bez ohledu na to, zda je pojem 

„věc“ pojímán úzce či široce. Naopak české široké pojetí věci vnáší do českého občanského 

práva mnoho nejasností spočívajících v tom, že není zjevné, co vše věcí v právním smyslu vůbec 

je, načež je nutno konstatovat, že věcí je, navzdory obecnému chápání pojmu „věc“, například 

vlastnické právo, pohledávka aj. To vše však bez valného přínosu či užitku. 

 Široké pojetí věci na druhou stranu nelze zavrhnout pro jeho určité výhody spočívající 

zejména v zahrnutí předmětů práva duševního vlastnictví, dat a jiných nehmotných předmětů 

pod pojem věci v právním smyslu (tato oblast přitom představuje vhodné téma pro případnou 

další akademickou práci). Pro výše uvedené nevýhody širokého pojetí se proto vhodným jeví 

kompromisní pojetí věci, tj. pojetí zahrnující pod pojem „věc“ i věci nehmotné, ovšem pouze ty, 

o kterých tak zákon výslovně stanoví; tímto by byly zachovány výhody širokého pojetí věci za 

současného vypořádání se s jeho nevýhodami. 
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Abstrakt 

Pojem „věc“ v českém a švýcarském občanském právu 

 Tato rigorózní práce se zabývá pojetím věci v právním smyslu. Ústředním předmětem 

práce je tedy pojem „věc“, přičemž cílem práce je porovnání pojetí věci v právním smyslu 

českým a švýcarským občanským právem. Zatímco totiž české právo za věc vedle hmotných 

předmětů považuje také předměty nehmotné, tedy práva a jiné věci bez hmotné podstaty (tzv. 

široké pojetí věci), považuje švýcarské právo za věci v právním smyslu výlučně předměty 

hmotné (tzv. úzké pojetí věci). Práce obě pojetí věci analyzuje a následně porovnává, vedle toho 

se dále zabývá některými zvláštními předměty občanského práva, tj. živým zvířetem, 

ovladatelnými přírodními silami a cennými papíry, včetně cenných papírů zaknihovaných. 

 Práce je rozdělena do tří kapitol: první kapitola se přitom zabývá historickým vývojem 

pojmu „věc“, a to počínaje římským právem. Kromě všech právních úprav obsahujících tento 

pojem na území jak dnešní České republiky, tak Švýcarské konfederace či jejich jednotlivých 

kantonů, práce neopomíjí ani nejdůležitější návrhy občanskoprávních kodifikací, které nebyly 

nikdy přijaty, mezi nimi tzv. helvétský kodex či vládní návrh československého občanského 

zákoníku z roku 1937. 

 Druhá kapitola se zabývá současnou právní úpravou pojmu „věc“ v českém a švýcarském 

občanském právu a tyto právní úpravy vzájemně porovnává. Vedle toho porovnává právní 

úpravu živého zvířete, ovladatelných přírodních sil a cenných papírů, a to s ohledem na 

skutečnost, že se vedle věci jedná rovněž o předměty občanského práva. Práce neopomíjí 

porovnat také pojem nemovité věci, resp. předmětu vlastnictví nemovitých věcí, a to s ohledem 

na předmět třetí kapitoly. 

 Třetí kapitola se zabývá jednotlivými věcnými právy a držbou, přičemž se soustředí na 

praktické dopady vyplývající z odlišného pojetí věci v právním smyslu na tyto právní instituty. 

Klíčová slova: Věc, ZGB, předmět občanského práva 



 99 

Abstract 

The Concept of a Thing in Czech and Swiss Civil Law 

 This rigorous thesis deals with the concept of a thing in the legal sense. The central 

subject of the thesis is thus the term “thing” while the aim of the thesis is to compare the concept 

of a thing in the legal sense as compassed by Czech and Swiss civil law. Whereas Czech law 

considers beside tangible objects also intangible objects, i.e. rights and another things with no 

tangible substance to be a thing (so called broad concept of a thing), Swiss law considers solely 

tangible objects to be a thing in the legal sense (so called narrow concept of a thing). The thesis 

analysis both these concepts and then compares them, besides that it deals with some special 

objects of civil law, i.e. a living animal, controllable natural forces and securities including those 

in book-entry form. 

 The thesis is divided into three chapters: the first chapter deals with the historical 

development of the term “thing” since Roman law. Besides all legislations that governed this 

legal term at the area of the contemporary Czech Republic and Swiss Confederation or its 

individual cantons, the thesis does not omit the most important drafts of civil law codifications 

that were not passed like the Helvetian Code or a governmental draft of the Czechoslovak Civil 

Code from 1937. 

 The second chapter deals with the contemporary legislation of the term “thing” in Czech 

and Swiss civil law and compares these legislations. Besides that, it compares the concept of a 

living animal, controllable natural forces and securities regarding the fact that these are also 

objects of civil law. The thesis does not omit to compare the term of immovable or object of the 

land ownership regarding the object of the third chapter. 

 The third chapter deals with the individual rights in rem and the possession as it focuses 

on the practical impacts arising from the different concepts of a thing in the legal sense on these 

legal institutes. 

Key words: thing, ZGB, object of civil law 


