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Posudek rigorózní práce 

 

autor: mgr. Jan Šejdl, PhD. 

název: Římskoprávní kořeny služebností v právu vybraných evropských zemí 

 

 

Problematika římskoprávních kořenů služebností je navýsost aktuální nejen v českém právu, 

s ohledem na nový občanský zákoník, ale obdobně také v dalších evropských zemích, kde lze 

rovněž sledovat přímý či nepřímý vliv římského práva na moderní kodifikace. Téma 

předložené rigorózní práce vychází z autorovy dlouhodobé specializace na právo služebností, 

kterou opakovaněvyužil jak publikačně, tak v autorově referátech na romanistických 

konferencích. Jeho zkušenosti a erudice v této oblasti se jednoznačně prokázaly také v 

předložené rigorózní práci. 

 

Je chválihodné, že autor přistoupil ke zpracování tématu komparativní metodou přímého 

srovnávání dílčích aspektů charakteru služebností v římském právu a v právních řádech 

dalších zemí a nikoli, jak autor zvažoval v úvodu, odděleným pojednáním, které nelze 

považovat za komparaci vůbec. Nejde o zcela klasickou metodu, protože srovnání je vedeno 

spíše v obecné rovině, ale přesto lze jednoznačně konstatovat, že práce je velmi užitečná, a to 

jak na poli romanistiky, tak pro obory platného soukromého práva. 

Volba komparatav podobě právní úpravy francouzského a italského práva je přirozená a 

legitimní, když oba řády jsou výrazně ovlivněny římským právem, které v textu slouží jako 

komparandum. V tomto směru je zajímavé porovnání právě italské právní úpravy s 

francouzskou, když italský Codice civile vychází z modelu francouzského Code civil, ačkoli je 

třeba mít na mysli, že vliv římského práva na italský občanský zákoník je tedy převážně 

zprostředkovaný. Jestliže bylo autorovým záměrem hledat relevantí a srovnatelné úpravy, 

jistě by bylo možné uvažovat i o úpravě německé a rakouské, čímž by se pokryly tři hlavní 

kodexy kontinentální právní kultury, tedy Code civil, BGB a ABGB. Ale to by již vyžadovalo 

podstatně větší prostor pro zpracování látky, který by převyšoval přijatelný rozsah rigorozní 

práce. Autor nicméně na několika místech přesto alespoň dílčím způsobem odkazuje na 

úpravu německého a rakouského zákoníka, viz mj. kap. II.1.3.4. 

Autor se tedy v obsahu své práce zaměřuje na platnou právní úpravu služebností, a to ve 

světle pramenů římského práva. Práce je fakticky rozdělena do dvou částí. V první části se 

autor věnuje vymezení služebnosti, ve druhé pak pojednává o charakteru římskoprávních 

služebností a právní úpravě služebností ve vybraných civilních kodexech. Autor 

komparativně analyzuje jak význam služebností v jednotlivých právních úpravách, tak 
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zejména jejich systematiku v rámci věcných práv k věci cizí, stejně jako obecně z hlediska 

bipartice práva soukromého a veřejného.  

Práce je přínosná mimo jiné též velkým rozsahem zpracovaných pramenů. Autor byl velmi 

důsledný zejména při práci s texty Digest a je třeba ocenit, že kvalitně přeložil všechny 

citované fragenty.   

 

Pokud jde o konkrétní myšlenky a závěry autora: 

Ve francouzském právu autor zajímavě analyzuje služebnosti vznikající ze zákona, zejména 

tzv. nezbytnou cestu (upravenou též v českém občanském zákoníku). Tento druh služebností 

nazývá “nutnými služebnostmi” a v rámci systematiky navrhuje vhodnější pojmenování 

“práva sousedská”. Tento pojem má však poměrně širší význam v právu soukromém, když 

přesahuje věcná práva k věci cizí. Autor se naopak programově vyhýbá pojmu “legální 

služebnosti”, které chápe jako “práva práva, která vznikají zcela přirozeně a sama na základě 

situace místa, přirozených chodů věcí” (str. 38). Je nicméně otázka, zda ona “legálnost” spíše 

nevychází z titulu existence služebnosti, kterou je zákon. Ten nemusí nezbytně vycházet z 

přirozené potřeby, protože zákonodárce musí brát vždy v potaz skutečnost, že zákonem 

stanoveným věcným právem třetí osoby k cizímu pozemku se zasahuje do vlastnictví jiné 

osoby, což je v soudobém právu přípustné jen ve veřejném, či širším zájmu.  

 

Autor dále dospívá k závěru, že obecným trendem moderních kodifikací je ústup a striktní 

typizace služebností (kap. II. 1.2.2), a to ve prospěch obecné úpravy, které dává subjektům 

soukromého práva širší možnost vytvrářet si speciální služebnosti v mezích vytyčených 

zákonem. Správně tak poukazuje na legislativní trend přistupovat ke služebnostem jako 

podobně jako ke kontraktům, resp. k inominátním kontraktům. Je otázka, a to případně 

přichází k úvaze při obhajobě práce, zda jde o krok správným směrem, resp. co takový posun 

může přinést, nebo naopak vzít. 

 

Autor se vhodně pozastavuje nad systematikou klasického římského práva, které osobní 

služebnosti původně vyjímalo z kategorie služebností, když ususfructus a usus chápalo jako 

svébytné instituty vyplývající z vyčleněných dílčích oprávnění vlastníka (tak jak vznikaly na 

základě jednotlivých žalob), zatímco služebnosti pozemkové chápalo od počátku jako 

specifický vztah mezi pozemky. 

Zastavuje se u Marcianova úvodního fragmentu osmé knihy Digest “servitutes aut 

personarum sunt, ut usus et usus fructus, aut rerum, ut servitutes rusticorum praediorum 

et urbanorum ...”. Autor uvažuje nad systematikou řazení úpravy služebností v justiniánské 

kodifikaci, kdy o ususfruktu je v Digestech pojednáno v knize sedmé, zatímco titul věnovaný 

služebnostem je v knize osmé. Předkládá domněnku, kterou lze akceptovat, že jde o důsledek 
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vlivu systamatiky Věčného ediktu na osnovu Digest (viz Lenel, Das Edictum Perpetuum). 

Ten má totiž své jádro v republikovém praetorském ediktu, který tedy pochází z doby, jak 

autor sám popisuje, kdy instituty, které později označujeme za osobní služebnosti byly 

systematicky zařazovány mimo služebnosti. 

 

Jakkoli po obsahové stránce je autor rigorózní práce velmi důsledny a precizní, drobné 

výhrady lze mít ke stylu, resp. k určitým obratům, které autor používá a které činí text na 

některých místech obtížně srozumitelný, ev. nepřesný. 

Např. na str. 77 autor píše o “mimovolním vzniku” práv, vztahujících se ke služebnostem, což 

z hlediska terminologického není zcela vhodné. Autor zde měl jistě na mysli, že právní titul 

pro existenci služebnosti se může zakládat i jinak než dohodou stran. 

V místech, kde autor odkazuje na konkrétní místa v Digestech (např. v kapitole II.1.2.3) 

autor píše o “paragrafech”, jakožto o částech fragmentů. Soudobá česká romanistika obvykle 

používá slovo “odstavec”, mimo jiné z důvodu odlišení od terminologie platného práva. 

Obdobně autor používá při analýze Pomponiova fragmentu obrat “de lege ferenda”, což ve 

spojitosti s responsy klasických římských právníků, stejně jako při interpretaci normativního 

textu justiniánské kodifikace, je spíše na pováženou. 

V kapitole II.1.2.4. autor používá pojem “pandektní právo” zjevně ve smyslu práva 

obsaženého v Digestech (Pandektech). To je ovšem spíše matoucí, protože o pandektním 

právu hovoříme v souvislosti s německou pandektistikou, tj. právní doktrínou, která 

specifickým způsobem přistupovala k textu Digest.  

Práci by více slušely srozumitelnější nadpisy, které by činily práci přehlednější. Nadpisy jsou 

často formulovány velmi obecně, sice pregnantně, avšak až příliš, na úkor srozumitelnosti, 

což stěžuje orientaci v celé práci - viz příklad “kap. II.2.4. Anomálie systémových kvalifikací v 

evropských právních řádech.” 

Je také otázka, zda by osnova práce nepůsobila přehledněji bez číslování úvodu a závěru.  

Uvedené body jsou však spíše marginálními výtkami a neměly by zastínit obecně vysokou 

kvalitu práce, v níž autor prokázal nejen vynikající orientaci v pramenech římského práva, 

ale též ve znění předmětných srovnávaných zákoníků.  

 

Celkově tedy práci mgr. Jana Šejdla hodnotím jako velmi kvalitní, přínosnou, aktuální a z 

hlediska vědecké metodiky nadprůměrnou. Autor prokázal svojí odbornou erudici, a to nejen 

v oblasti služebností, ale i ve schopnosti pokládat důležité otázky a nacházet na ně racionální 

odpovědi. Práce obsahuje řadu původních a inovativních myšlenek autora, které vybízejí k 

dalšímu zamyšlení nad řadou dílčích otázek.  

 

Velmi rád tedy práci doporučuji k obhajobě. 
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V Praze dne 9. listopadu 2016 

 

 

 

 

       doc. JUDr. Petr Bělovský, Dr. 


