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Pojem “věc” v českém a švýcarském právu 

 

Autor: Mgr. MLaw Jan Březina  

1. Autor si za téma své rigorózní práce zvolil nosnou civilistickou problematiku 

teoretického pojetí věci. Věci, osoby a právní jednání tvoří úhelné kameny 

civilního práva. Volba tématu je významně podmíněna zásadní koncepční 

změnou v současném občanském zákoníku, a sice širokým pojetím věci 

v právním smyslu. Koncepce pojetí věci není samoúčelná, ale její souvislosti jsou 

zjistitelné napříč občanským zákoníkem a to zejména v úpravě věcných práv. 

Mimo hmotněprávní úpravu se jistě nabízí souvislosti s procesními aspekty 

ochrany vlastníka či oprávněného z nějakého práva. Teorie prověřená historií a 

geografickou komparací ukazuje dvě řešení, a sice úzké (v zásadě hmotné) pojetí 

věci (BGB, ZGB, OZ 1950, absence vymezení věci OZ 1964) doplněné o další 

práva či hodnoty, anebo široké pojetí věci (Gaiovy Instituce, Digesta, justiniánské 

kodifikace, ABGB, současný OZ), které je dostatečně široké k pojetí daleko větší 

množiny entit včetně jinak samostatných práv, avšak s problematickou aplikací 

na některá práva či majetkové hodnoty.  

    Komparativní a historické zkoumání zvoleného tématu je nutno hodnotit 

kladně. 

2.  Zvolené téma je vzhledem ke koncepci zpracování velmi náročné. Autor 

v úhrnu zvládnul rozsáhlou pozitivistickou materii vývoje tuzemské právní 

úpravy, počínaje Josefínským zákoníkem, ABGB, Vládním návrhem z roku 1937, 

OZ 1950, OZ 1964, OZ 2012, Helvétský kodex, vývoj švýcarských kantonálních 

kodexů včetně jejich inspirativních ovlivnění až po přijetí samotného ZGB. Vedle 

civilních kodexů autor využil i jiné související předpisy. Z hlediska teoretického 

lze konstatovat, že práce spočívá především na komparaci tuzemské úpravy věci 

a souvisejících institutů se švýcarskou právní úpravou. Teoretické zkoumání 

každé úpravy vychází zejména z deskriptivní a analytické metody. Závěry 

uvedené v práci mají dostatečnou oporu v řádně citované literatuře tuzemské a 

zahraniční provenience (celkem 43 českých zdrojů a 28 zdrojů švýcarských 

včetně 13 tamních soudních rozhodnutí). Použité zdroje jsou řádně citovány. 

Poznámkový aparát čítající 306 poznámek pod čarou průběžně doprovází text 

práce, který dle čestného prohlášení autora je 245 287 znaků tj. 136, 270 

normostran. 



3.  Předložená rigorózní práce je formálně přehledně členěna vedle úvodu a závěru 

do pouhých tří kapitol. Ty se dále člení na drobnější podkapitoly, jejichž název 

odpovídá obsahové náplni, napomáhá orientaci v textu. Systematicky je výklad 

uveden historickým vývojem pojmu věc a to jednak v historických kodifikacích 

na našem území a na území dnešní Švýcarské konfederace. Zevrubný výklad 

kantonálních úprav následujících Helvétský kodex přináší otázku, proč provinčně 

nahlížená Basilej a Eugen Huber nakonec stáli u zrodu ZGB (odpověď je částečně 

podána v textu práce). Ústřední je druhá kapitola – Současné pojetí věci. Autor se 

zaměřil na pojmové znaky, jejichž prizmatem zkoumá úzké i široké pojetí věci. 

Syntéza souvislostí s věcnými právy tvoří obsahovou náplň třetí kapitoly. Zde 

autor velmi přesně srovnává švýcarskou úpravu s úzkým pojetím věci v právním 

smyslu a současnou českou úpravu v souvislosti s věcnými právy. 

       

4. Předložená práce je zdařilým zpracováním zvolené problematiky. Autor se 

dokázal zaměřit na stěžejní problematiku občanského práva v komparativním 

pojetí. Závěry o výhodnosti, či negativech koncepce věci vycházejí jednak 

z analýzy tuzemských názorových proudů. Druhým výrazným zdrojem poznání 

je komparace s ZGB a to nejen na úrovni vymezení movité a nemovité věci a také 

srovnání úpravy věcných práv.  Mimořádně zdařilý je historický výklad vývoje 

civilní úpravy ve Švýcarsku. Čtenáře zaujme alterace vlivů na jednotlivé právní 

úpravy. 

     Švýcarská úprava se v komparaci ukazuje místy důslednější. Jedná se o 

výslovný a dokonce již judikovaný zákaz zadržení zvířete v rámci retenčního 

práva. Poněkud odlišné je tamní legislativní řešení postavení „zvířete jako 

dědice.“ ZGB tento případ řeší jako příkaz daný dědicům. 

     Diskutabilní je kritika rozvinutá v poznámce 176 pod čarou, poněvadž ono 

oddělení existuje skutečně jen v zobrazovací rovině katastrální mapy a nikoli ve 

vertikále. Zde by bývalo možné zmínit dobový odlišný pohled Randy a Iheringa. 

    Autor komparuje veškeré prvky množiny, které byly v zákoně 40/1964 Sb. 

označeny jako ostatní majetkové hodnoty, tj. pohledávky, ovladatelné přírodní 

síly a cenné papíry. Zajímavé je judikatorní rozdělení cenných papírů na cenné 

papíry v české terminologii označené jako deklarující a skutečné cenné papíry 

s inkorporovaným právem (str. 55). Odlišností švýcarské úpravy spočívá 

nepochybně i pojetí zaknihování a imobilizace cenných papírů. 



     Vedle procesu dereifikace zvířat se práce detailně zabývá i cennými papíry. 

V tomto směru je skutečně diskutabilní názor, že zaknihovaný cenný papír není 

věcí v právním smyslu. 

     Přes nesporné sblížení současné právní úpravy s inspirativními vlivy právní 

úpravy některých právních úprav evropských států. Autor detailně analyzuje 

komparaci práva stavby. Švýcarská úprava se spíše podobá úpravě služebnosti, na 

rozdíl od úpravy české, která jak autor správně vystihuje, trpí duplicitami 

(vymezení nemovitosti § 498 odst. 1 a práva stavby § 1242). Tím, že je ve 

švýcarské úpravě vnímáno právo stavby jako právo, je umožněno i zřízení tzv.  

podpráva stavby. 

     Vedle služebností se autor též zabývá zástavním a zadržovacím právem. 

Kladně je nutno hodnotit i snahu seznámit čtenáře s formami zajištění, které 

nemají v tuzemském právu obdobu (Schuldbrief str. 76). 

    Autor se teoreticky dokázal vyrovnat i s mimořádně intenzivními abstrakcemi 

Tilsche, který spatřoval determinaci vlastnického práva ve věci. 

     Za precizní lze považovat analýzu pojetí držby v OZ a v ZGB ve vztahu 

k možnosti předmětu držby a vydržení. Autor dokonce vyslovuje již publikovaný 

názor de lege ferenda, že držet lze práva, která jsou nikoli převoditelná, ale (z 

němčiny přeloženo) nakladatelná. 

     Celkově lze shrnout, že práce je přínosem pro obor a autor na mnoha místech 

prokázal kritické a argumentačně zdatné myšlení, kdy výrazně překonal pouhou 

sumaci již známých poznatků. 

5. Cíl práce vymezený na str. 3 dole a 4 nahoře byl splněn. Předloženou prací 

autor prokázal schopnost pracovat samostatným a tvůrčím způsobem. Generátor 

shod vykázal shodu nižší než 5% v počtu 102 dokumentů. Povšechná shoda 

zpracovaná programem Turnitin vykazuje celkovou shodu 21 % v počtu 78 

segmentů. Kromě prvního segmentu je podobnost vždy menší anebo rovna 

jednomu procentu. Shoda prvního segmentu deset procent je podmíněna shodou 

s obvyklými citacemi právních předpisů, literatury či obvyklých právních spojení. 

6.  Předložené práci lze vytýkat stylistické i gramatické nedostatky. Na str.  27 

Pole x Podle, hmotná, či nehmotná věc. 

Na str.  34 autor v zásadě počítá s matematickým vzorcem jako s věcí. Tato 

koncepce je problematická, neboť ani autorský zákon nevnímá pouhý 



matematický vzorec jako autorské dílo. Pravdou však zůstává splnění odlišnosti 

od osoby, užitečnosti a ovladatelnosti.  

Čísla  by měla být psána slovy. 

Vymezení nehmotných věcí lze historicky v římském právu vysledovat ještě dříve 

než u Gaia. Jde o tzv. mancipační věci – usedlost, zvířata, která tahají anebo nosí 

na hřbetě a pozemkové služebnosti na italské půdě -nehmotná věc. 

V rozboru zastavení pohledávky autor zřejmě omylem přehlédl možnost 

zastavení pohledávky zápisem do rejstříku zástav (§ 1335 odst. 2 věta druhá) str. 

77 - 78. 

7. Přeložená práce splňuje veškeré formální i obsahové požadavky kladené na 

tento druh prací a proto ji doporučuji k ústní obhajobě.    V rámci ústní obhajoby 

se Mgr. MLaw Jan Březina zaměří na problematiku trojrozměrné dimenze 

pozemku resp. její doktrinální vývoj od římského práva, A. Randa, R. Ihering, 

současná úprava a teoretické pohledy. 

 

V Praze 7. 9. 2020 

                                                      JUDr. et MUDr. Alexandr Thöndel, Ph. D. 

                                                                    Oponent rigorózní práce 

 


