
Abstract

Cílem této diplomové práce je srovnat právní úpravu věcných práv 

v českém a francouzském právním řádu. Vzhledem k aktuální situaci, kdy počínaje 

1.1.2014 vstupuje v účinnost nový občanský zákoník, pojednává tato práce i o 

novinkách v úpravě věcných práv zavedených zákonem č. 89/2013 Sb., občanský 

zákoník.

Tato práce se skládá ze sedmi kapitol. V první z nich uvádím cíle 

diplomové práce, její stručný obsah a postup vypracování. V kapitole druhé až šesté 

práce konkrétně pojednává o věcných právech a jejich institutech. V každé z těchto 

kapitol je nejprve uvedena česká právní úprava podle současného občanského 

zákoníku. Následuje pojednání o francouzské úpravě a srovnání, zda jsou úpravy 

stejné, obdobné, či mírně nebo zcela odlišné. Nakonec je u většiny kapitol 

přiřazeno i srovnání s novým občanským zákoníkem, zejména jestli zachovává 

původní právní úpravu nebo naopak zavádí nové pojmy či instituty nebo mění 

pojetí či režim institutů stávajících. A pokud přináší novinky, zda se tím přiklání 

k francouzské úpravě nebo zda zvolil řešení zcela odlišné.

Kapitola druhá pojednává o věcných právech obecně. O jejich pojetí a 

systematice. Práce se zabývá tím, jak jsou věcná práva definována či 

charakterizována a kde můžeme najít relevantní právní úpravu.

Třetí kapitola se zabývá pojmem věci. Zejména je vysvětleno, co je věc 

v právním smyslu a dále je provedeno dělení věcí do různých kategorií.

Ve čtvrté kapitole srovnávám právní úpravu vlastnictví. Tato kapitola 

pojednává o samotném pojetí vlastnictví, ale také o jeho obsahu a omezení. 

Včleněna je také část věnovaná držbě jako institutu podobnému vlastnickému 

právu. Uvedeny jsou také jednotlivé způsoby nabývání vlastnictví, jeho ochrana a 

v závěru také případy zániku vlastnictví.

Kapitola pátá se po kapitole věnované vlastnictví zabývá jeho specifickou 

formou – spoluvlastnictvím. Představeny jsou jednotlivé druhy spoluvlastnictví a 

jim odpovídající instituty v druhém právním řádu.



Šestá kapitola pojednává o věcných právech k věci cizí a dělí se do dvou 

velkých oddílů: věcná břemena a věcná zajištění, kde jsou uvedeny příslušné 

instituty obou právních řádů.

V poslední, sedmé kapitole shrnuji výsledky mé práce. Zde uvádím 

nejpodstatnější rozdíly mezi českou a francouzskou úpravou a případy, ve kterých 

se nová úprava přibližuje k té současné.
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