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Pojem „věc“ v českém a švýcarském občanském právu 

P o s u d e k   k o n z u l t a n t k y 

Předložená rigorózní práce má celkem 245287 znaků (tj. cca 136 normostran),

včetně stran vstupních (název, obsah atd.) a stran závěrečných (vč. klíčových

slov).

Systematicky je práce uspořádána do tří velkých kapitol (částí), vesměs dále (i

několikanásobně)  členěných.  Vlastnímu  textu  předchází  obsah  a  úvod,  za

textem je zařazen závěr, seznam použitých zkratek, seznam použitých zdrojů,

abstrakt, vč. klíčových slov s anglickým překladem.

Seznam použitých zdrojů je značně obsáhlý, a to jak pokud jde o českou, tak

pokud  jde  o  švýcarskou  literaturu,  a  nejen  literaturu,  ale  také  judikaturu

(především rozhodnutí soudů Švýcarské konfederace). Ze všech zdrojů autor

řádně cituje,  poznámkový  aparát  je  velmi  bohatý  (na  tři  stovky  položek),

vedený lege artis. 

První kapitolu věnuje autor pohledu do historie, nejprve připomíná chápání věci

v římském právu, a pokračuje následujícími staletími až k dnešku (přínosné je,

že čtenáři  zprostředkuje informaci  nejen  např.  o vývojových stadiích  zdejší

civilistické  právní  úpravy,  počínaje  tzv.  Josefínským zákoníkem,  ale  také  o

obdobně složitém vývoji švýcarského civilního práva, které bylo dlouhou dobu,



pokud vůbec, kodifikováno v jednotlivých kantonech). Autor si tak v podstatě

připravil základ (východisko) pro kapitolu druhou, v níž je jádro práce a která

je  také  nejrozsáhlejší.  Ve  druhé  kapitole  se  autor  věnuje  současnosti,  tj.

platnému právu, resp. aktuální doktríně: dnešnímu pojetí pojmu věc jednak v

českém právu  a  právní  teorii,  jednak  právní  teorii  a  judikatuře  švýcarské.

Speciálně se zabývá některými jednotlivostmi (nehmotné věci, cenné papíry,

zvíře jako předmět atd.). 

Konečně,  ve  třetí  kapitole  autor  zkoumá  vliv  toho  kterého  pojetí  věci  na

jednotlivé  věcně-právní  instituty  a  na institut  držby.  Předkládá,  stejně jako

v prvých dvou kapitolách, srovnání právní úpravy české a švýcarské (ZGB).

Tím autor splnil první dva cíle, které si v úvodu práce stanovil.

Závěr práce představuje nejen shrnutí zjištění a srovnání, která autor v práci

učinil, ale také hodnocení toho, nakolik je to a ono pojetí věci výhodné, resp.

přínosné (třetí  cíl  práce). Soudí, že ačkoli  na první pohled vyznává každý z

obou srovnávaných civilních kodexů jiné pojetí věci, jsou tu i další pravidla,

která ve svém důsledku obě právní úpravy vyrovnávají,  navzájem sbližují a

mají také „zásluhu“ na tom, že se ani o jedné ze srovnávaných právních úprav

nedá říct,  že je méně kvalitní  než ta druhé: obě mají  své klady a zápory,

výhody a nevýhody (ale nikterak zásadního významu).

Předložená  rigorózní  práce,  přestože  autor  používá  především  metodu

analytickou, ale i srovnávací a deduktivní, rozhodně není popisná, naopak má

nejen značnou vypovídací kvalitu, ale přináší i hodnotící soudy (v tomto ohledu

přece  jen  některá  vyjádření  postrádám,  např.  kritický  postoj  k českému

zákonnému normování zastavení pohledávky) a prezentuje své vlastní názory.

Práce nevykazuje vlastně žádné vady, pokud jde o soulad s právními normami

či  objektivním  stavem,  přičemž  autor  zásadně  správně  přináší  různé

argumenty jednotlivých autorů. 

Systematice práce nelze rovněž nic vytknout, po formální stránce je práce v

pořádku, dobře strukturovaná, pro čtenáře přehledná.

Autor má pěknou češtinu, příjemný styl, práce je čtivá, dobře srozumitelná.

Předloženou rigorózní práci hodnotím vysoce kladně, lze říct, že je přínosná, v



ohledu předloženého detailního srovnání obou právních úprav nová a aktuální.

Autor prokázal  nejen vynikající  znalost  rubrikované tématiky,  ale také svou

velmi dobou schopnost zabývat problémy náležitým způsobem a řešit je.

Uvítám, pokud autor při obhajobě práce sdělí své stanovisko k otázce principu

veřejnosti zástavního práva, nejen v souvislosti s tím, co bylo zmíněno výše,

ale také pokud jde o provedení tohoto principu v právu Švýcarské konfederace.

Vzhledem ke všemu, co jsem uvedla výše, závěrem konstatuji, že podle mého

názoru Mgr. MLaw Jan Březina zvládl svůj úkol úspěšně, že splnil cíle, které si

předsevzal. 

Předložená práce tudíž splňuje požadavky kladené na práce tohoto druhu, a

proto ji  d o p o r u č u j i  k přijetí.

V Praze, 2020-10-06

                                         doc. JUDr. Michaela Hendrychová, CSc.

                                                                 konzultantka


