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Úvod
V souvislosti s přijetím dlouho očekávané a diskutované rekodifikace 

občanského zákoníku, kladoucí si za cíl ucelení právní úpravy v oblasti regulující 

soukromoprávní vztahy,1 přirozeně vyvstala celá řada sporných otázek. Do 

tamního právního řádu byla vnesena poměrně pestrá paleta nových institutů, a 

především rozličných náhledů na jejich pojímání. V konsekvenci s tím došlo ze 

strany zákonodárce k podstatnému narušení již vžitého chápání adresátů právních 

norem, poněvadž předešlý občanský zákoník byl účinný bezmála 50 let, a za tuto 

dobu se vytvořilo ve společnosti již určité právní povědomí a zároveň jisté právní 

očekávání.  

Novotou zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, je mimo jiné i 

soubor legálních definic týkajících se problematiky institutu věci, jež je, jak 

napovídá samotný název, i ústředním tématem této diplomové práce. Pojetí věci 

v současném občanském zákoníku musíme vnímat jako ustanovení mající svou 

důležitost pro celý právní řád, zejména pak pro právo soukromé. Jistý dopad má i 

do sféry veřejných regulí, kde je rovněž s pojmem věci pracováno a lze se s ní 

setkat i jako s explicitní definicí v odvětví práva trestního. Nejasnosti a názorová 

nejednota panující ohledně pojmu věci mě vedly k výběru tohoto tématu, 

bezpochyby k tomu přispěl i obecný zájem o odvětví občanského práva a touha se 

zmíněné disciplíně věnovat i po ukončení magisterského studia. 

Cílem předmětné diplomové práce, jenž jsem si vytýčil, je teoretické 

rozpracování právního pojmu věc, respektive analyzování tzv. užšího a širšího 

pojetí věci prolínající se v jednotlivých legislativních počinech příslušné doby 

v podobě občanských zákoníků, a to až s přesahem do pozitivně právní úpravy, 

jež vyústí následným kritickým posouzením. Dále se také zaměřím na postupný 

vývoj kritérií kladených na rozdělení věcí počínaje od římského práva, a zároveň 

bude pozornost věnována na mnou vybrané instituty s věcí související. Jsem si 

plně vědom toho, že dané téma by vystačilo co do svého obsahu na celou 

samostatnou monografii, a proto bylo zapotřebí, se zřetelem k rozsahu diplomové 

práce, uchýlit se k subjektivní selekci tématu s důsledky a odpovědností jí vlastní.   

                                                
1 Současný občanský zákoník má ambice být kodexem celého soukromého práva a ostatně 
původní idea tvůrců byla taková, že se jeho součástí stane nad rámec dnešní podoby i pracovně 
právní úprava, respektive dnešní zákoník práce jako takový. Osobně považuji takto široce pojatý 
zákon přinejmenším za ne úplně pragmatický krok, a to již z důvodu značných novelizací či 
samotné speciality pracovního práva.  
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Evropská kontinentální kultura stojí podle mého názoru na třech 

pomyslných pilířích. První z nich je představován řeckou filozofií v dílech 

Platóna a jeho žáka Aristotela, jejíchž předmětem poznání byl člověk a víra v 

rozum. Vzápětí na to následuje druhý pilíř – Bible – jako stěžejní kniha naší 

židovsko-křesťanské kultury přinášející rovnost mezi lidmi. Poslední z nich, a pro 

potřebu této práce nejpodstatnější, prezentuje římské právo,2 z něhož čerpá 

podněty zejména právo soukromé. Koneckonců důvodová zpráva k současnému 

občanskému zákoníku často odkazuje právě na tradice zmíněného římského práva 

a často ve spojitosti s ním zde zaznívají slova o návratu k tzv. kořenům. 

Diplomová práce je rozvržena celkově do pěti kapitol zachovávajících 

kontinuitu a dále se dělících na navazující podkapitoly rozpracovávající drobnější 

okruhy otázek. Z výše předestřeného je patrné zaměření první uvozující kapitoly 

ztělesňující odrazový můstek do tématiky práce, jelikož „římské právo není ryze 

historickým oborem zabývajícím se ponejvíce otroky nebo zvláštním postavením 

otce římské rodiny, jak je někdy z neznalosti či účelově traktováno“.3 Také výuka 

na právnických fakultách začíná tímto stejnojmenným dvou semestrálním kurzem. 

Účelem kapitoly je poskytnout teoretický náhled na pojem věci a jednotlivá její 

dělení příznačná této době. Pro kompilaci získaných informací jsem využil 

osvědčených zdrojů, jako je klasické dílo právníka Gaia, různé monografie a 

v neposlední řadě učebnice vydané od čtyřech významných profesorů – prof. 

Otakara Sommera, prof. Jaromíra Kincla, prof. Valentina Urfuse, prof. 

Heyroského.  

Druhá část práce má teoretický podtext. Za pomoci právního vztahu bude 

demonstrováno, jakým způsobem právní obec pojímá věc neboli předmět práva. 

Následně se přesuneme k nauce občanského práva, kde bude rozpracována dílčí 

část práce v podobě užšího a širšího pojetí věci, za užití vzájemného srovnání a 

představení jejich kladů a záporů. Podkapitola ukončující tuto stěžejní část práce 

je drobným exkurzem do práva veřejného a jeho pojímání věci s akcentem na 

vztah těchto stejnojmenných institutů v různých částech právního řádu. 

Následující kapitola je soustředěna na historický exkurs s pozastavením se 

u prvorepublikové právní nauky, ať už z důvodu toho, že se současný občanský 

zákoník nechal značně inspirovat vládním návrhem z roku 1937, ale především 

díky osobnímu přesvědčení o kvalitě tehdejší jurisprudence, což lze spatřovat i v 
                                                
2 Po Bibli jsou údajně druhou nejpublikovanější knihou Digesta. 
3 BĚLOVSKÝ, P., FALADA, D., SKŘEJPEK, M., ŠEJDL, J. Římské právo v občanském 
zákoníku: Komentář a prameny. Věcná práva. Praha: Auditorium, 2017, s. 9.   
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soudobých komentářích a odborných učebnicích, v nichž najdeme nejednu citaci z 

vlivného komentáře prof. Roučka či prof. Sedláčka, o kterém prof. Spáčil  píše 

„od svého vydání v roce 1935 těší mimořádné pověsti nejen jako zdroj poznání 

tehdy platného občanského práva“.4 Inspirací pro zpracování této pasáže práce 

jsem vycházel z učebnice prof. Krčmáře a prof. Tilsche, nebo rovněž i právní 

názory již zmíněného spoluautora známého komentáře, prof. Sedláčka. Celkový 

pohled do minulosti, který jsem se rozhodl zařadit do své diplomové práce, si 

neklade za cíl podrobné seznámení s pojetím věci v předcházejících občanských 

zákonících na našem území, ale zejména souhrnně předestřít a nastínit vývojovou 

tendenci tohoto institutu, která má pomoci k lepšímu pochopení a zhodnocení 

recentní právní úpravy. 

Nejobsáhlejší úsek tvořící klíčovou část mé práce se zabývá rozborem 

soudobé právní úpravy institutu věci obsažené v občanském zákoníku účinném od 

1. 1. 2014, doplněném o komentářovou literaturu, jejíž portfolio5 je díky několika 

dominujícím nakladatelstvím pestré, dokresluje podtext zákonné úpravy a 

vyplňuje tak její případné mezery. Nebude tu ani opomenuta soudní judikatura 

mající rovněž rozhodný vliv na interpretování jednotlivých ustanovení. Svou 

důležitost zde prezentují nejrůznější monografie, učebnice občanského ale i 

obchodního práva a v neposlední řadě i články v periodikách či sbornících. 

Poslední kapitola obsahuje je zhodnocení a představení některých 

možných řešení daného tématu, respektive mého subjektivního hlediska, jež není 

pouhým výsledkem ze samotného poznání diplomové práce jako takové, ale je 

zároveň tvořen i poznatky získanými během celého studia. Jak jsem již tedy 

naznačil, obsahem této části jsou mé úvahy o ústředním tématu této práce a otázek 

s ním souvisejících. 

Závěr práce je pojat jako shrnující stať, zdůrazňující a přehledně popisující 

jednotlivé myšlenky a východiska, k nimž jsem v průběhu psaní diplomové práce 

dospěl. Na úplném konci se nacházejí obligatorní náležitostí práce v podobě 

cizojazyčného resumé a seznamu použitých zdrojů zahrnujícího jak odbornou 

literaturu a komentáře, tak i judikaturu, samotné právní předpisy a odborné 

články. 

                                                
4 ROUČEK, F., SEDLÁČEK, J. Komentář k čsl. Obecnému zákoníku občanskému a občanské 
právo platné na Slovensku a v Podkarpatské Rusi. Díl I. Praha: CODEX Bohemia, s.r.o., 1998.   
5 Ať už se jedná o nejpodrobnější komentář nakladatelství Leges, spíše adorující současný 
občanský zákoník nebo komentář nakladatelství Wolters Kluwer, jehož autoři mají značné 
zkušenosti i s předcházející právní úpravou. Stranou nezůstává ani nakladatelství C. H. Beck, které 
vydalo dva komplexní komentáře věnující se současnému občanskému zákoníku. 
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1 Pojetí věci v římském právu 
V čem dnes můžeme spatřovat největší zásluhu římského práva? Není to 

ve vymezení právních institutů, včetně pojmu věci jako takové,6 ale především ve 

vytvoření uceleného a propracovaného systému, jenž reflektovaly při svém 

vzniku, ačkoliv v rozdílné míře,7 všechny evropské občanské zákoníky. Pro 

úplnost se však sluší dodat, že na pojmovém rozpracování věci z hlediska práva 

údajně nemá primární zásluhu římské právo, neboť, jak píše ve svém díle prof. 

Sommer, onen počáteční přístup k dělení věci Římané v základech převzali od 

Řeků.8 V následujících podkapitolách této práce se budeme blíže věnovat obecné 

charakteristice pojmu věc, jenž se může zdát na první pohled jednoznačnou a 

nespornou záležitostí, notabene v římském právu, a následně se zaměříme na 

jednotlivé rozdělení věcí, které tento historický systém znal. 

1.1 Pojem věci v římském právu 

 Římské právo v základech zřejmě rozumělo termínem věc neboli res, 

jednotlivé součástky jmění,9 tedy něco, co může náležet jak osobě fyzické, tak i 

osobě právnické. Zdali holým pojmem věc byla myšlena množina pojímající jak 

věci hmotné, tak i nehmotné, není úplně jednoznačné, jelikož se autoři odborných 

publikací, věnující se problematice a přiblížení římského práva, v tomto vymezení 

poměrně liší a jejich vysvětlení je značně nesourodé. Nyní si tyto jednotlivé 

pohledy na věc postupně představíme. 

Na snahu prof. Sommera o všeobecnou a univerzální definici věci,10 

uvedenou v prvním odstavci, lze navázat jeho následným pojímáním věci, když si 

                                                
6 BĚLOVSKÝ, P., FALADA, D., SKŘEJPEK, M., ŠEJDL, J. Římské právo v občanském 
zákoníku: Komentář a prameny. Věcná práva. Praha: Auditorium, 2017, s. 21. 
7 ŠEJDL, J. Rozdělení služebností dle práva římského. Právněhistorické studie č. 43/2013, s. 5-24. 
„Důvodem je, že stopa římského práva v Evropě není všude stejná. Jako vysvětlení se nám může 
nabízet rozdělení starého kontinentu pro naše potřeby na dvě právní oblasti, první oblast 
reprezentující Španělsko, Itálie a Francie (jih), zde z důvodu historických má římské právo hlubší 
kořeny, jednalo se zde o právo zvykové někdo by mohl říci vlastně právo klasické římské 
jurisprudence, a právě proto se ho nedotkla v takové míře pozdější Justiniánova kodifikace. Druhá 
oblast jejímž hlavní reprezentantem je germánská oblast práva má svůj původ římského práva 
odlišný, nejedná se o právo zvykové nýbrž o právo učenců, jenž mělo svůj původ univerzitní a 
postupně se do společnosti zakořenilo. Z toho důvodu inspirace Justiniánovou kodifikací je zde 
silnější.“  
8 SOMMER, O. Učebnice soukromého práva římského. II.díl. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 
2011, s. 180. 
9 SOMMER, O. Učebnice soukromého práva římského. II.díl. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 
2011, s. 180. 
10 SOMMER, O. Učebnice soukromého práva římského. II.díl. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 
2011, s. 180. 
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pro snazší uchopení tohoto institutu při jeho definování napomáhá konstruktem 

dělení věci, a to na tzv. užší a širší pojetí. Tím užším vymezením se má na mysli 

res corporales – věci hmotné, tedy slovy dnešního občanského zákoníku 

„ovladatelná část vnějšího světa, která má povahu samostatného předmětu“.11 

Širší pojetí počítá i vedle věcí hmotných i s věcmi nehmotnými, jejichž povaha 

spočívá v majetkových právech (vyjma práva vlastnického). Ostatně Gaius ve své 

Učebnici práva ve čtyřech knihách12 dává jako jejich příkladem ususfructus, právo 

okapu či právo stezky. 

 V jistých detailech ve svém díle zaujímá odlišný postoj prof. Kincl, který 

je v pasáži věnující se tématu věc a jeho pojetí výrazně méně stručnější než prof. 

Sommer. Prof. Kincl nahlíží na věc primárně z pohledu římského práva jako na 

věc hmotnou, čím se sice neliší od uvedeného definování prof. Sommera, avšak 

v pohledu na nehmotné věci ano. K výše zmíněnému dodává, že „je to jistá 

manýra, která jen kopíruje pojmy stoických filozofů“.13 Je tedy zřejmé, že podle 

prof. Kincla římské pojetí věci odpovídá spíše následujícímu znění, tedy jde o 

„hmotný celek, který má samostatnou existenci“,14 za což mohl být samozřejmě 

tenkrát považován i člověk, respektive otrok. Prof. Kincl jde však ještě dál, když 

tvrdí, že každá nehmotná věc15 se musí vztahovat k nějaké věci hmotné, a to 

v některých raných etapách vývoje římské říše dokonce i penězi ocenitelné.  

Co se týká například práv duševního vlastnictví, jež jsou současnou právní 

úpravou subsumována pod nynější pojetí nehmotné věci, o nich se z literatury 

zasvěcené této době nedozvíme, neboť s nimi římské právo z pochopitelných 

důvodů nepracovalo.16 

 Ve studijní příručce od prof. Stanislava Balíka a jeho syna najdeme trochu 

nejednoznačné nazírání na stěžejní pojem této práce, jelikož v první větě příslušné 

kapitoly rozdělení věci se dočteme, že „věcí v právním smyslu může být pouze 

předmět hmotný, tělesný“,17 ale vzápětí se opět shledáme s rozlišením věci na 

hmotné a nehmotné. Je pochopitelné, že autoři, jak sami popisují v předmluvě, 
                                                
11 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, § 496 odst. 1. 
12 KINCL, J. Gaius: Učebnice práva ve čtyřech knihách. 1. vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2007, s. 
97. 
13 KINCL, J., SKŘEJPEK, M., URFUS, V. Římské právo. 1. vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2007, s. 
83. 
14 KINCL, J., SKŘEJPEK, M., URFUS, V. Římské právo. 1. vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2007, s. 
82. 
15 V této souvislosti myšleno majetková práva. 
16 KINCL, J., SKŘEJPEK, M., URFUS, V. Římské právo. 1. vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2007, s. 
83. 
17 BALÍK, S., BALÍK S. ml. Rukověť k dějinám římského práva a jeho institucí. 3. vydání. Plzeň: 
Aleš Čeněk, 2010, s. 134.   
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nemají za cíl podrobně popsat instituty římského práva, jedná se přeci jenom o 

rukověť lakonicky nastiňující danou odbornou látku, a proto lze uzavřít s tím, že 

v základu vycházejí z chápání věci jako předmětu hmotného s dělením na věci 

hmotné a nehmotné. 

 S dělením věci na hmotné a nehmotné se můžeme setkat také v Přehledu 

římského práva soukromého od prof. Hrdiny a dr. Dostalíka,18 ti se ovšem 

otázkou, jestli Římané spíše chápali věcí výhradně věc hmotnou, nebo zda za ni 

považovali i nehmotnou, blíže nezabývají a nikterak to ani nerozvádějí.  

Na závěr jsem se symbolicky rozhodl nastínit pojetí věci v římském právu 

očima prof. Heyrovského, který ji popisuje ve své učebnici z roku 1910 

následovně: „[v]ěc v právnickém slovy smyslu jest prostorně omezený kus zevního 

světa, který může být samotným předmětem práv nikoliv však jejich subjektem“.19 

Vzápětí ale dodává, že římští právníci pracovali, respektive rozlišovali res 

corporales a incorporales, avšak věci nehmotné si vykládali jako práva 

majetková, vyjma práva vlastnického. S touto druhou myšlenkou jsme se již 

mohli setkat při širším vymezení věci dle prof. Sommera. Dále z textu díla prof. 

Heyrovského vyplývá, že ono členění na hmotné a nehmotné věci Římané 

neinterpretovali obdobně ve vztahu k dnešnímu legislativně nastolenému dělení,20 

z čehož je patrné, že i toto členění prošlo jistým vývojem s ohledem na potřeby 

práva a při zpětném pracování s římským právem jsme částečně omezeni 

myšlením vyplývajícím z dnešní právní nauky, obdobně jako je tomu u zájmové 

teorie při nahlížení na dualismus práva. 

Po analýze obecného pojetí věci vidíme mezi autory odborných děl v 

základech obdobnou tendenci pojímat pojem věc jako hmotný předmět, přičemž 

v dalším rozpracování jejího chápání nastávají jisté odchylky. Máme zde 

nastíněné i pojímání věci stricto sensu a largo sensu, kdy v prvém případě se mají 

na mysli věci hmotné21 a ve druhém věci nehmotné chápané jako práva majetková 

(vyjma práva vlastnického), na jejichž „konci“ je vždy některá z věcí hmotných. 

Lze tedy dospět k závěru, že nejlépe danou problematiku zpracovává a popisuje 

ve své publikaci prof. Kincl, který k tomu zaujímá jednoznačný názor a 

                                                
18 DOSTALÍK, P., HRDINA, A. I. Přehled římského práva soukromého ke státní souborné 
zkoušce. 2. vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2013, s. 50-51. 
19 HEYROVSKÝ, L. Dějiny a systém soukromého práva římského. 4. vydání. Praha: Knihkupec 
C. K. České university J. OTTO, 1910, s. 295. 
20 HEYROVSKÝ, L. Dějiny a systém soukromého práva římského. 4. vydání. Praha: Knihkupec 
C. K. České university J. OTTO, 1910, s. 296. 
21 Prof. Sommer explicitně píše o jmění. 
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k nehmotné věci se staví odmítavě. Prof. Sommer a prof. Heyrovský zastávají 

podobný pohled na pojem věc. Zbylé dvě publikace se k této otázce nijak 

nevyjadřují a zůstávají u prostého vymezení, které nijak hlouběji nerozvádí. 

Pro zajímavost a na úplný závěr lze uvést, že přestože otrok byl pojímám 

jako věc, tak s jistou mírou nadsázky můžeme pomocí systematického výkladu 

dojít k závěru, že nejen Gaius, ale i Justinián ve svých institucích řadí otroka coby 

věc mezi osoby, respektive subjekty práva, jelikož o něm pojednávají v knize 

první – De personis.22 Z uvedeného je patrné, že povaha otroka byla v této době 

poměrně kuriózní a bylo možné zde pozorovat i slabý náznak „přirozeně právního 

subjektu práva“, a to i navzdory tehdejším společenským poměrům. 

1.2 Římský systém věci  

 O přínosu římského práva, jež vytvořilo ucelený a přehledný právní 

systém, jsme se již zmiňovali v úvodu této kapitoly. Jeho cenným výsledkem bylo 

také i uspořádání jednotlivých rozdělení věcí do několika kategorií, a to na 

základě různých kritérií, které si následně postupně představíme. Zpravidla bývají 

protichůdného významu, což vytváří jisté párové dělení.  

 U vymezení systému věci dle práva římského můžeme hovořit o třech 

základních pilířích23 tohoto pojmu – prvním z nich jsou stanoveny věci hmotné, 

druhý zahrnuje věci nehmotné a poslední pilíř je tvořen res extra commercium. 

Následně lze pod tyto vymezené skupiny zařadit další možná dělení, která lze 

použít. 

Toto dělení jsem určil jako kompromisní, jelikož z množství odborných 

publikací k římskému právu, jež při psaní této diplomové práce využívám, 

vychází každá z jiného, respektive autor, ze svého vlastního dělení, jež souvisí i se 

specifickým pojmoslovím. Mám za to, že uvádění všech těchto jednotlivých 

rozdělení by bylo chaotické a neúčelné. Z tohoto důvodu jsem se rozhodl uvést 

mnou vybraná dělení, jež náležitě okomentuji a zároveň i upozorním na to, který 

z právních odborníků takto dané rozdělení zpracovává. 

1.2.3 Res corporales 

 Na tomto místě lze navázat na předešlou podkapitolu věnující se obecně 

pojmu věci v římském právu, kde jsme se setkali s různým pohledem na jeho 

                                                
22 KINCL, J., SKŘEJPEK, M., URFUS, V. Římské právo. 1. vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2007, s. 
83. 
23 HRDINA, A. Sylabus římského práva soukromého. 1. vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2002, s. 17. 
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chápání a především vymezení, co je za věc bráno a co nikoliv. Znovu lze 

připomenout zpracování učebnicí prof. Kincla, jehož názor týkající se otázky 

vymezení pojmu věci je dle mého názoru jednoznačný a osobně se k jeho pojetí 

přikláním. O res corporales můžeme říci, zcela jasně se jedná o věci, jichž se lze 

dotknout,24,25 jinými slovy, které vnímáme jak smyslem zrakovým, tak i 

hmatovým, neboť si je můžeme prohlédnout a následně s nimi i pomocí vlastní 

síly v jistém slova smyslu disponovat.  

1.2.3.1 Věci genericky určené a individuálně určené  

Smysl tohoto členění spočívá v jisté individualitě předmětu, respektive 

v možnosti konkrétní věc bez dalšího nahradit věcí jinou, či nikoliv. Pro toto 

dělení je tedy určující, zda je zde prvek určité zastupitelnosti.  

U věcí generických napovídá již samotné označení, o jakou skupinu se 

bude jednat. Můžeme si to vysvětlit na konkrétních příkladech věcí, se kterými se 

setkáváme v běžném životě a mezi něž bezpochyby patří cukr, písek nebo obilí. U 

této skupiny nezáleží zpravidla na jednotlivé individualitě, jelikož pro nás není 

nijak rozhodné, zda si čaj osladíme cukrem pocházejícím z této krabice, či 

z odlišné. Stále se jedná o totéž sladidlo. U těchto věcí tedy absentuje prvek 

jedinečnosti – jsou druhově určené. 

Věci speciální jsou charakteristické tím, že se jedná právě o jednotlivou 

věc, která je určena svojí jedinečností, a nemůže tak být nahrazena jen tak nějakou 

věcí obdobnou. Za příklad lze uvést sochu coby umělecké dílo, jež je výjimečné 

právě svou jedinečností. 

Zde se také hodí poukázat na onu terminologickou nejednotnost, o které se 

zmiňuje prof. Kincl ve své učebnici. Původně se v římském právu používalo 

označení genus a species – čili genericky určené a speciálně určené, dále se 

používá označení věci zastupitelné a nezastupitelné, toto označení je však 

terminologie středověkého původu a posledním možným označením, jež se 

v tomto případě běžně užívá, jsou věci druhové a individuální.26 Důsledek těchto 

rozlišení má návaznost na další oblasti občanského práva a je například patrný 

v závazkovém právu u jednotlivých nominátních smluvních typů. 

                                                
24 SKŘEJPEK, M. Římské soukromé právo. Systém a instituce. 2. vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 
2016, s. 98. 
25 Res corporales sunt quae sua natura tangi possunt. 
26 KINCL, J., SKŘEJPEK, M., URFUS, V. Římské právo. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 1995, s. 
87. 
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1.2.3.2 Res mancipi a res nec mancipi 

 Odkaz následujícího typu členění v soudobém právním řádu nenajdeme, 

proč tomu tak je, si následně vysvětlíme po objasnění skutečnosti, jaký význam 

tento způsob dělení věci pro obyvatele římské říše v tehdejší době měl.   

Res mancipi, coby věci důležité (nejen) pro samotný hospodářský život 

římské rodiny, představovaly taxativně27 určenou skupinu vyznačující se 

zvláštními formami převodu, 28 které bylo třeba vždy dodržet, neboť by se jinak 

jednalo z právního hlediska o převod nevyvolávající žádné právní účinky.29 

Důvod, proč tomu tak bylo, spočíval především v jisté publicitě mající úkol 

nahrazovat tehdejší nedostatečnou veřejnou evidenci a také, aby tyto významné 

objekty byly převáděny s rozmyslem ve slavnostním duchu a za účasti očitých 

svědků.30 Podrobnějšímu průběhu těchto procesů se věnuje Gaius ve své 

učebnici.31 

Pro zajímavost můžeme uvést jistý rozpor mezi tradičními římskými 

školami o zařazování hospodářského dobytku (koně) mezi věci mancipační, neboť 

Sabiniáni pojímali tato zvířata za daný druh věci již od jejich samotného narození, 

naproti tomu Prokuliáni je vnímali věcí mancipační až ve chvíli, kdy zvíře mohlo 

vyvíjet hospodářskou aktivitu.32  

Věci nemancipační vykazovaly pravý opak. Jejich převod se 

uskutečňoval pouhou tradicí, a to z důvodu nepotřebnosti publicity při převádění, 

jelikož nevykazovaly až tak důležitou společenskou roli a byly označovány za 

„vše, ostatní, co není věcí mancipační“.33 V některých případech hranice mezi 

tím, co je a co není věcí mancipační, byla poměrně tenká a jak již bylo uvedeno 

výše, mohlo se to lišit i podle jednotlivých názorů zástupců římských škol. Jako 

zástupce z řad nemancipačních věcí lze uvést například netělesné věci, což ovšem 

                                                
27 Ku příkladu se jednalo o pozemky na italské půdě, otroky, domácí zvířata (koně či krávy) nebo 
o služebnosti pozemků venkovských. 
28 Šlo buď o převod mancipation nebo o in iure cessio. 
29 KINCL, J., SKŘEJPEK, M., URFUS, V.  Římské právo. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 1995, s. 
89. 
30 KINCL, J., SKŘEJPEK, M., URFUS, V. Římské právo. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 1995, s. 
88. 
31 KINCL, J. Gaius: Učebnice práva ve čtyřech knihách. 1. vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2007, s. 
99-101. 
32 SKŘEJPEK, M, Římské soukromé právo. Systém a instituce. 2. vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 
2016, s. 98. 
33 DOSTALÍK, P., HRDINA, A. I. Přehled římského práva soukromého ke státní souborné 
zkoušce. 2. vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2013, s. 51. 
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neplatí bezvýjimečně, dále také divoké šelmy nebo městské pozemkové 

služebnosti.34 

Toto dělení má podle prof. Sommera původ v institutech jako je familia a 

pecuniana,35 ale nemělo dlouhého trvání, poněvadž na jeho důležitosti začalo 

postupně ubývat, až se nakonec toto dělení v průběhu vývoje stalo opomíjené, a v 

důsledku toho jej císař Justinián zcela zrušil.36  

 První odstavec se po přečtení může zdát trochu zavádějící, jelikož i dnes 

můžeme vidět určitou paralelu s publicitou převodu mancipačních věcí, zejména 

tam, kde to vyžaduje zvýšenou právní jistotu, nicméně dnes je tímto termínem 

neoznačujeme. Za nejklasičtější příklad lze považovat věci evidované například v 

katastru nemovitostí, plavebním rejstříku či rejstříku leteckém.  

1.2.3.3 Věci dělitelné a nedělitelné 

 Klíč tohoto dělení spočívá v tom, zdali lze rozdělit věc tak, aniž by se 

změnil její původní smysl a podstata. Představme si to na jednom kusu papíru, 

který když rozstřihneme na půl a fyzicky jej rozdělíme, tak nám vzniknou dva 

plnohodnotné papíry, sice zmenšené, ale lze je dále oba dva upotřebit stejně tak, 

jako když tvořily jeden celek, a proto se jedná o věc dělitelnou. Zachovávají si 

svoji hodnotu a hospodářské užití. Naproti tomu za nedělitelnou věc byl 

v tehdejší době považován například otrok,37 což už samo o sobě napovídá, že 

lidská bytost nemůže být předmětem nějakého faktického dělení, a to i přesto, že 

byl z tehdejšího hlediska považován za věc, díky svému nejnižšímu postavení 

v pomyslném společenském žebříčku.  

Vedle uvedeného reálného dělení znalo římské právo i dělení tzv. 

právnické (ideální), jež vyjadřovalo procentní podíl každého spoluvlastníka na 

dané věci, aniž by věc cokoliv fyzikálně rozdělovalo.38 

1.2.3.4 Věci hlavní a vedlejší  

Příslušenstvím věci neboli pertinence jsou předměty tzv. věci vedlejší, jež 

následují z vlastníkova rozhodnutí osud věci hlavní a každá z nich je považována 

                                                
34 KINCL, J. Gaius: Učebnice práva ve čtyřech knihách. 1. vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2007, s. 
99. 
35 SOMMER, O. Učebnice soukromého práva římského II.díl. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 
2011, s. 188. 
36 KINCL, J., SKŘEJPEK, M., URFUS, V. Římské právo. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 1995, s. 
88-89. 
37 DOSTALÍK, P., HRDINA, A. I. Přehled římského práva soukromého ke státní souborné 
zkoušce. 2. vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2013, s. 51. 
38 KINCL, J., SKŘEJPEK, M., URFUS, V. Římské právo. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 1995, s. 
87-88. 
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za právně samostatnou.39 Svou povahou jsou určeny ke zlepšení a zhodnocení 

věci hlavní.40 Podle autorů Přehledu římského práva soukromého „jde o movité 

věci, které si ponechaly samostatnou podobu, ale obchodním užitím jsou 

přizpůsobeny jiné věci, kterou doplňují“.41 V běžném životě se s nimi Římané 

setkávali denně, poněvadž se jednalo v návaznosti na uvedenou definici ku 

příkladu o obojek, jenž měl kolem krku otrok, popřípadě šlo o jeho pouta na 

zápěstí. I toto dělení znali Římané. Prof. Kincl ve své učebnici popisuje, že 

samotný pojem pertinence je až středověkým výtvorem na základě recepce a 

závěrem dodává, že určení, co je příslušenstvím, v praxi není jednoduché.42 Na 

což ostatně reaguje i stávající občanský zákoník, jenž je k otázce příslušenství 

věci vcelku minuciózní.  

1.2.3.5 Věci movité a nemovité  

Dnešní pojetí věcí movitých a nemovitých, kdy nám zákon přesně 

poskytuje taxativní výčet, ve kterém je stanoveno, co vše je považováno za res 

immobiles, a následně dikce zákona dodává, že ostatní věci jsou řazeny do 

kategorie res mobiles, římské právo neznalo. Římané k této otázce přistupovali 

jednodušeji, a to tak, že všechny věci, se kterými se nedalo pohybovat bez 

jakéhokoliv porušení jejich podstaty, byly věcmi nemovitými.43  

Nesmíme zapomínat, že v této době se uplatňovala zásada, od níž se náš 

zákonodárce odchýlil v zákonné úpravě v roce 1950, a to konkrétně od principu, 

že povrch ustupuje půdě44 čili jinými slovy, cokoliv je pevně spojeno s pozemkem 

(ať už jde například o domy či stromy), se tak stává součástí takového pozemku. 

Recentní právní úprava se k tomuto pojetí opět navrátila a v duchu této zásady 

dochází i k následnému určování vlastnického práva.  

Praktické rozlišování věcí movitých a nemovitých mělo v tehdejší době 

své místo zejména u procesu převádění, jež se provádělo u nemovitostí ve většině 

případů tzv. mancipací45 vyznačující se snazším průběhem. Ostatně jistou 

podobnost můžeme spatřovat i s dnešním způsobem nakládání s nemovitostmi, 

                                                
39 SOMMER, O. Učebnice soukromého práva římského II.díl. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 
2011, s. 185-186. 
40 SKŘEJPEK, M. Římské soukromé právo. Systém a instituce. 2. vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 
2016, s. 102. 
41 DOSTALÍK, P., HRDINA, A. I. Přehled římského práva soukromého ke státní souborné 
zkoušce. 2. vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2013, s. 51. 
42 KINCL, J., SKŘEJPEK, M., URFUS, V. Římské právo. 1. vydání. Praha: C.H. Beck, 1995, s. 
83-84. 
43 Res immobiles tedy věci nemovité.  
44 Zásada je známá i pod označením superficiální, neboť se jedná o latinské superficies solo cedit. 
45 Pouze nemovité věci na italské půdě. 
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kdy se vyžaduje písemná forma jednání při zacházení s nimi.46 Důležitost tohoto 

členění však v klasickém římském právu nebyla značná,47 na jeho významu 

začalo nabírat vzestupnou tendenci, až v období středověku, jelikož příčinou byl 

řád zakládající se na feudálním držbě majetku, což následně mělo vliv i na 

moderní právo současné doby.48  

1.2.3.6 Věci zuživatelné a nezuživatelné  

Res consumtibiles si můžeme představit jako běžné konzumní věci, jež 

byly a jsou ve všedním životě užívány a může se tak jednat ku příkladu o chléb, 

peníze parfém a další. Hospodářská podstata těchto věcí tkví v jejich 

„spotřebovaní“ respektive ve využití smyslu, k němuž byla věc vytvořena a jež 

z povahy věci nedovoluje jeho několikeré běžné užívání.49 Význam potravin je 

jednoznačný, slouží k tomu, aby člověka nasytily a naplnily tak jednu ze 

základních lidských potřeb, čímž dochází každým soustem k jejich zužitkování, 

čímž se „ničí“ jejich hospodářská podstata. Nemusí se však vždy výslovně jednat 

o pouhé užívání, ale lze i tyto věci zcizit (nejčastěji peníze) anebo také může dojít 

k jejich změně, kdy bývají uváděny za příklad zrna obilí.50 Nesmíme však 

zapomenout na případy transformace povahy věci zuživatelné do pozice věci 

nezuživatelné, což lze vysvětlit na jednoduché soudobé situaci, když si koupíme 

na pouti perník a místo toho, abychom jej zkonzumovali, použijeme ho jako 

dekoraci.  

 Opačnou povahou se vyznačují res non consumtibiles, o kterých lze 

zjednodušeně říci, že se jedná o všechny věci zbylé. Jejich používáním neztrácí 

věc svou podstatu, s čím se můžeme setkat u nářadí anebo za dob Říma i u zvířat, 

jelikož na rozdíl od recentní úpravy byly vnímány za věc.51 Praktický důsledek 

tohoto rozlišování lze spatřovat ve formě právního jednání, jež mohou lidé 

s danou věcí podstoupit, a to i s přesahem do závazkových práv.52 

                                                
46 KINCL, J., SKŘEJPEK, M., URFUS, V. Římské právo. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 1995, s. 
86. 
47 SOMMER, O. Učebnice soukromého práva římského II. díl. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 
2011, s. 188. 
48 STIEBER, M. Dějiny soukromého práva ve střední Evropě. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 
2016, s. 41-42. 
49 BLAHO, P., HARAMIA, I., ŽIDLICKÁ, M. Základy rímskeho práva. 1. vydání. 
Vydavateľstvo MANZ, 1997, s. 162. 
50 SKŘEJPEK, M., Římské soukromé právo. Systém a instituce. 2. vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 
2016, s. 102. 
51 SKŘEJPEK, M., Římské soukromé právo. Systém a instituce. 2. vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 
2016, s. 102. 
52 KINCL, J., SKŘEJPEK, M., URFUS, V. Římské právo. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 1995, 
s. 86-87. 
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Za Justiniánského období přibyla nová související kategorie resquae usa 

minuuntur – věci opotřebitelné, kdy se „opakovaným používáním snižuje jejich 

hodnota“,53 jako tomu tak bývá například u šatstva.  

1.2.3.7 Věci někomu patřící a res nulius  

Příslušné kategorizace jsou explicitně uvedeny autory v textu přehledu 

římského práva soukromého a kuse se k res nulius vyjadřuje i prof. Sommer ve 

smyslu, že jde o „věci způsobilé býti majetku soukromém nemusí nezbytně býti 

v něčím vlastnictví“,54 nicméně nutno konstatovat, že ostatní publikace, z nichž 

je pro účely této práce čerpáno, o nich nehovoří a nezahrnují je mezi jednotlivá 

dělení věcí. Nespecifikování věcí někomu patřících se mi jeví jako pouhá učební 

pomůcka a opozitum k res nulius. Prvně zmínění autoři již uvedený pojem res 

nulius dále diverzifikují do několika skupin,55 

a) res derelictae 

b) res hostiles 

c) insula in mari nata 

d) ager desertus 

 

Ad a) Jedná se o věci opuštěné, kdy se vlastník rozhodl, že nebude nadále 

vykonávat vlastnické právo. 

Ad b) Skupina věcí, kterou bychom dnes nejlépe nazvali válečná kořist.   

Ad c) V doslovném překladu hovoříme o „ostrovu narozeném na moři“, jednalo 

se o situace, kdy v důsledku přírodních jevů v moři vyvstane ostrov. 

Ad d) Institut zavedený v pozdější dobách římského impéria, jednalo se zvláštní 

skupinu hospodářských pozemků, k nimž mohlo nabýt zvláštním způsobem 

vlastnické právo.  

S tímto členěním se expressis verbis v soudobém občanském zákoníku 

nesetkáme. Přesto s ním pozitivně právní úprava kooperuje, zejména u 

jednotlivých možných způsobů nabývání vlastnického práva, konkrétně s res 

derelictae. 

                                                
53 SKŘEJPEK, M., Římské soukromé právo. Systém a instituce. 2. vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 
2016, s. 102. 
54 SOMMER, O. Učebnice soukromého práva římského II.díl. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 
2011, s. 183. 
55 DOSTALÍK, P., HRDINA, A. I. Přehled římského práva soukromého ke státní souborné 
zkoušce. 2. vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2013, s. 52. 
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1.2.3.8 Jednoduché a složené věci 

Za přirozený celek, jenž tvoří jeden kus věci neskládajících se z různých 

samostatných částí, lze označit termínem corpus unitum, kdy se zpravidla jedná o 

předměty člověkem nezpracované, jako může být kupříkladu kámen či dřevo, a 

„jde o hmotnou, organickou souvislost“,56 pro kterou je typické, že je tvořena 

několika prvky nevyznačujícími se samostatnou povahou. Uvedené si lze 

představit také na pozemku, s nímž jsou spojeny kořeny stromů. Druhou stranou 

této mince jsou res composita, jelikož se skládají z různých rozložitelných částí57 

a prof. Sommer je ve své dvoudílné učebnici nenazývá za věci složené, nýbrž za 

věci složité,58 avšak se z mého pohledu jedná pouze o odlišný terminologický 

počin. Naproti tomu v učebnici prof. Kincla není o daném dělení ani zmínka.    

1.2.4 Res incorporales 

 Zde si lze nastolit poměrně spornou otázku, zdali Římané subsumovali pod 

termín věc i res corporales, poněvadž není z literatury zcela jasné, zda tomu tak 

bylo, či ne. Na tomto místě bych odkázal na předcházející podkapitolu „Pojem 

věci v římském právu“, kde byla tato problematika již jednou řešena, a zejména 

pak na učebnici prof. Kincla. Ostatně pokud bychom tuto kategorii připustili, lze 

je vystihnout dle Gaia, neboť o nehmotných věcech ve své knize hovoří jako „o 

věcech, kterých se dotknout nelze“59 a dále dodává, že jejich obsahem jsou 

majetková práva vyjma práva vlastnického. O tomto bylo pojednáno i v počáteční 

kapitole a rád bych danou oblast uzavřel s tím, že se osobně přikláním k definici, 

jejíž rozměr je uváděn prof. Kinclem, neboť podává přehledný a jasný pohled na 

věc, a to doslova.  

1.2.5 Res extra commercium 

 Daný druh věcí představuje specifickou kategorii vyznačující se tím, že 

jsou vyloučeny z možnosti stát se předmětem soukromých práv, respektive nelze, 

aby se staly objektem vlastnického práva a celkově při jejich zacházení požívají 

                                                
56 SOMMER, O. Učebnice soukromého práva římského II.díl. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 
2011, s. 184. 
57 KINCL, J., SKŘEJPEK, M., URFUS, V. Římské právo. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 1995, 
s. 83. 
58 SOMMER, O. Učebnice soukromého práva římského II.díl. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 
2011, s. 184. 
59 KINCL, J. Gaius: Učebnice práva ve čtyřech knihách. 1. vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2007, s. 
78. 
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zvláštního režimu.60 Pokud by s nimi nebylo v duchu tohoto „zvláštního režimu“ 

nakládáno, jednalo by se o běžný předmět majetkových práv. Gaius považuje res 

commercium a res extra commercium jako jedno z esenciálních dělení a 

kategorizování věcí, jež uvádí ve své druhé knize.61 Předmětná kategorie res extra 

commericum je dále rozčleněna na dva poddruhy, jež je možno větvit podle 

určitých rysů. Dnešní literatura pod touto kategorií pojímá například vzácné 

nerosty. 

1.2.5.1 Res divini iuris 

 Jedná se o skupinu věcí sloužících k uspokojování potřeb s duchovním 

rozměrem a hovoří se o nich jako o „věcech božského práva“.62 Konkrétně jde o:  

a) res sacrae,  

b) res religiosae, 

c) res sanctae. 

 

Ad a) Zvláštní skupina posvátných věcí, jež je zasvěcena buď na základě 

zvláštního aktu, nebo prostřednictvím rozhodnutí či dokonce přímo samotným 

zákonem. Byly za ně považovány předměty jako božské sochy, chrámy a oltáře. 

V Justiniánském období už mohly být předmětem práv, respektive mohlo s nimi 

být v některých případech nakládáno jako s věcmi nevyloučenými z obchodování.  

Ad b) Jde o věci zasvěcené kultu zesnulých, tudíž jimi jsou zpravidla nejrůznější 

hroby, u nichž je zajímavé, že není důležité, zda zesnulý byl svobodný nebo otrok. 

Pokud bylo tělo zesnulého pochováno na pozemku, nestává se automaticky část 

pozemku, kde je tělo pohřbeno, vyloučenou věcí z obchodu, poněvadž k tomu, 

aby se tak stalo, musí vlastník pozemku dát souhlas s pohřbením.63 

Ad c) Věci mající na významu pro lidské potřeby byly považovány za 

nedotknutelné, zejména z důvodu společenského požadavku specifické ochrany, 

jež sehrály pro město zvlášť důležitou roli, přičemž šlo o městské hrady či vstupní 

                                                
60 SKŘEJPEK, M. Římské soukromé právo. Systém a instituce. 2. vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 
2016, s. 98. 
61 KINCL, J. Gaius: Učebnice práva ve čtyřech knihách. 1. vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2007, s. 
97. 
62 DOSTALÍK, P., HRDINA, A. I. Přehled římského práva soukromého ke státní souborné 
zkoušce. 2. vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2013, s. 50. 
63 SOMMER, O. Učebnice soukromého práva římského II.díl. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 
2011, s. 183. 
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městské brány. V raných dobách do této kategorie spadaly meze pozemků. Prof. 

Kincl tuto kategorii označuje quasi res divini iuris, což znamená věci kulturní.64  

1.2.5.2 Res humini iuris 

Podstatou věcí spadajících do této kategorie bylo uspokojení potřeb všech 

lidí, což vylučovalo variantu nabytí vlastnictví pouze osobou jednotlivce.65 

Jmenovitě sem byly řazeny: 

a) res omnium communes, 

b) res publicae, 

c) res uviversatis. 

 

Ad a) Všem lidem společné, jednotlivec je nemůže celé zabrat, ale může nabývat 

vlastnictví k vymezeným částem,66 dnešní terminologií správního práva, statky, u 

nichž je přístupný institut veřejného užívání zpravidla pak užívání zvláštní, za 

poznámku stojí, že dnes to nemusí být nutně res omnium communes věcí 

odpovídající § 489, jelikož zde není splněn požadavek ovladatelnosti. 

Ad b) Věci veřejné představovaly náměstí, veřejné cesty, kašny, státní otroci, 

divadla, jedná se o věci určené k užívání všem lidem, jež jsou ve vlastnictví Říma. 

Ad c) Tato kategorie je v učebnicích římského práva nejméně rozpracovaná, 

základním pojítkem této skupiny věcí bylo, že je nemohl vlastnit jednotlivec ve 

smyslu fyzické osoby, nýbrž obec či stát. 

  

                                                
64 KINCL, J., SKŘEJPEK, M., URFUS, V. Římské právo. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 1995, 
s. 85. 
65 SKŘEJPEK, M. Římské soukromé právo. Systém a instituce. 2. vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 
2016, s. 98. 
66 SKŘEJPEK, M. Římské soukromé právo. Systém a instituce. 2. vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 
2016, s. 98. 



   17 

2. Věc v souvislosti s právním vztahem a teoretické pojetí 

věci v právu 
 Kapitola zabývající se danou problematikou je zahrnuta do předmětné 

diplomové práce pro účely ucelení tématu věci, a to se snahou o rozpracování 

pohledu občanskoprávní nauky s přesahem v podobě pojednání o předmětu práv 

očima teorie práva. Věc jako taková není pouhým občanskoprávním prvkem, 

nýbrž jde i o element objevující se v dalších právních oblastech a je určující pro 

některé teoretické konstrukce, o nichž se níže zmíníme a budeme se jimi zabývat.   

2.1 Věc a právní vztah 

Většina společenské interakce se z hlediska práva odehrává v právních 

vztazích čili ve vztahu, v „němž účastníci navzájem vystupují jako nositelé 

subjektivních práv a povinností“.67 Nyní se zaměříme na tři esenciální znaky, jež 

jsou klíčové pro daný pojem z pohledu teorie práva, a které nám následně 

poslouží pro lepší osvětlení toho, co se má na mysli, když se hovoří o „věci 

v právním slova smyslu“.  

Domnívám se, že nejméně náročným znakem právního vztahu pro 

představu je právní subjekt, tedy dle dikce občanského zákoníku osoba, jež má 

„způsobilost mít v mezích právního řádu práva a povinnosti“,68 jak píše ve své 

učebnici Teorie práva z roku 1936 normativista a významný představitel 

právnické obce prof. František Weyr, tzv. bod přičitatelnosti.69 V aplikační praxi 

zaměřené na právo soukromého se bude jednoznačně jednat o fyzické a právnické 

osoby, avšak nesmíme opomenout skupinu subjektů práva veřejného, k níž se řadí 

stát, obce, kraje či státní fondy. Pro potřeby této práce mám za to, že není nutno 

hlubšího rozpracování.  

Za druhý element bývá považován obsah, u něhož může v některých 

situacích nastat, podle mého názoru, potíž, jelikož při jeho vyjádření si především 

osoby neznalé práva zpravidla představí právě věc v běžném slova smyslu, ve 

valné většině si dovolím říci, že věc hmotnou, a nikoliv ten správný význam, o 

němž píše například prof. Viktor Knapp a vytyčuje jej jako „vzájemná práva a 

povinnosti subjektů právního vztahu“.70 

                                                
67 KNAPP, V. Teorie práva, 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 1995, s. 202. 
68 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, § 15 odst. 1. 
69 WEYR, F. Teorie práva, 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2015, s. 112. 
70 KNAPP, V. Teorie práva, 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 1995, s. 203. 
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Posledním znakem je předmět právního vztahu, zjednodušeně řečeno „je 

to něco, čeho se týkají oprávnění a povinnosti účastníků právního vztahu“.71 Za 

povšimnutí stojí uvést diferenciaci, jíž tento pojem oplývá, neboť to, co předmět 

vztahu nazývá ve své knížce Teorie práva prof. Viktor Knapp,72 označuje ve svém 

díle o Teorii práva prof. Aleš Gerloch objektem73 právních vztahů. Ve výsledku 

se jedná o pouhý rozdíl v pojmosloví, jelikož autoři těmito termíny významově 

míní to samé, nicméně pro mne osobně je v této souvislosti vžitější užívat výrazu 

předmět. Oba dva autoři dále dělí tento znak obdobně, a to na primární předmět 

(objekt), čímž myslí lidské chování74 a sekundární předmět (objekt), který má 

vyjadřovat právě onu věc v právním slova smyslu, jenž je meritem této práce. 

Prof. Viktor Knapp uvádí, že sekundární předmět ve vztahu nemusí být vždy 

přítomen, 75  s čímž lze z pohledu teorie práva souhlasit.  

Lze se také nad otázkou, jak při dnešním rozměru pojetí věci nahlížet na 

právní vztah mezi dlužníkem a věřitelem, jehož obsah bude vymezen povinností 

náležející povinnému uhradit dluh a současným právem svědčícím oprávněnému 

požadovat peněžité plnění ve formě tzv. pohledávky, která je z pohledu recentní 

pozitivně právní úpravy institutem věci v právním slova smyslu. Z uvedeného 

vyplývá, že obsah je determinován již samotnou věcí, která zpravidla bývá, jak 

bylo uvedeno o několik řádek výše, považována za předmět sekundární. Na 

jednotlivé úhly pohledu na tento teoretický jev, jenž může v právu nastat, se blíže 

zaměříme a rozebereme si teze některých odborníků mezi ně patří prof. Krčmář, 

prof. Randa, prof. Rouček a v neposlední řadě i prof. Sedláček. K tomuto tématu 

se vyjadřuje mimo jiné i doc. Pauly v jednom ze svých příspěvků prezentovaných 

na konferenci k výročí narození Viktora Knappa. K jejich předestření přistoupíme 

v následující podkapitole. 

2.2 Věc z pohledu občanskoprávní teorie 

V současné teorii občanského práva existují dva hlavní názorové proudy a 

z nich vyplývající legislativě právní přístupy k pojetí věci. První z nich je 

reprezentován Německým občanským zákoníkem, konkrétně maje na mysli jeho 

                                                
71 GERLOCH, A. Teorie práva. 6. vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2013, s. 146.  
72 KNAPP, V. Teorie práva, 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 1995, s.203-204. 
73 GERLOCH, A. Teorie práva. 6. vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2013, s. 145.  
74 Za lidské chování může být považováno dare (dát), facere (konat), omittere (zdržet se chování), 
pati (strpět). 
75 KNAPP, V. Teorie práva, 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 1995, s. 203-204. 
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ustanovení § 90,76 a dále občanským zákoníkem účinným v Polsku zakotvujícím 

tento institut v § 45,77 neboť jenž oba totožně pojímají věc jako hmotný substrát, 

tedy v tzv. užším pojetí věci. Druhý náhled na danou problematiku, můžeme říci 

jakýsi antipod, představuje Rakouský občanský zákoník se svým zněním § 28578 a 

od 1. 1. 2014 se k němu přidal i náš občanský zákoník s úpravou obsaženou v § 

489, kdy přistupují k pojmu věc v měřítku tzv. širšího pojetí. Se zárodky těchto 

dvou pojetí jsme se již setkali v předcházející kapitole osvětlující historické 

počátky věci v římském právu a nutno dodat, že budou prolínat celou práci, 

jelikož se jedná o klíčové vnímání zákonodárcova uchopení institutu věci. Za 

poznámku stojí uvést, že velká část odborné veřejnosti se současným pojetí věci 

neztotožňuje, 79 na což ostatně v průběhu práce ještě narazíme. Co se týká 

pojímání věci common law, pro nás v ústředních znacích odlišného právního 

systému v rámci rozeznávaných právních kultur, je možno o něm říci, že má blíže 

spíše k našemu vymezování věci v širším smyslu.80  

 Cílem této stati je teoreticky rozebrat jednotlivé přístupy, poukázat na 

výhody a úskalí a následně z nich vyvodit závěr spočívající ve vlastním 

názorovém řešení promítajícím se následně i do příslušné kapitoly de lege 

ferenda. Jak již bylo napsáno v prvním odstavci, současný občanský zákoník 

vychází z toho, že za věc v právním slova smyslu považuje cokoliv, co je rozdílné 

od osoby a slouží k potřebě lidí, přičemž tato změna v chápání věci není pouze 

kosmetická, nýbrž má i kruciální význam v otázce majetkových práv. V průběhu 

psaní práce jsem se však setkal i s opačným názorem od doc. Melzera,81 který 

v jedné ze svých přednášek uvedl, že problematika věci je spíše okrajové téma a 

že pro aplikační praxi není úplně tak důležité zákonodárcovo rozhodnutí, jestli se 

přikloní k tzv. užšímu nebo širšímu pojetí. S tímto názorem se ovšem 

neztotožňuji.  

                                                
76 German Civil Code (BGB), § 90.“Sachen im Sinne des Gesetzes sind nur körperliche 
Gegenstände.” 
77 Ustawa z dnia 23. kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny Art. 45. “Rzeczami w rozumieniu 
niniejszego kodeksu są tylko przedmioty materialne.” 
78 “Alles, was von der Person unterschieden ist, und zum Gebrauche der Menschen dient, wird im 
rechtlichen Sinne eine Sache genannt.” 
79 DVOŘÁK, J., FIALA, J., ŠVESTKA, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek I. Praha: 
Wolters Kluwer, a. s., 2014, s. 1158. 
80 HAMULÁKOVÁ, K., KŘIVÁČKOVÁ, J., TINTĚRA, T. K pojetí člověka a věci v novém 
soukromém právu. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2015, s. 193. 
81MELZER, F. Nový občanský zákoník a změny klíčových institutů. Dostupné z: 
https://www.youtube.com/watch?v=ZmkBXr-zgzY&t=11s.  
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 Při formování odpovědí na položené otázky nejprve přistoupíme 

k úplnému jádru informačních zdrojů, a to k důvodové zprávě, ačkoliv je zcela 

pochopitelné, že bude částečně adorovat znění zákona. Jeden z nosných 

argumentů na podporu stávajícího pojetí věci byl čl. 11 Listiny základních práv a 

svobod (dále „Listina“) respektive co nejlépe zaručit ochranu vlastníka, jak 

prostřednictvím tohoto článku, tak i mezinárodními smlouvami. Další v pořadí, 

bylo tvrzení, že „je třeba vzít v úvahu, že různé speciální zákony prolomily zdejší 

civilistické dogma, podle něhož mohou být ve vlastnictví jen věci hmotné: např. 

zákon o ochranných známkách, zákon o průmyslových vzorech, zákon o podnikání 

na kapitálovém trhu, obchodní zákoník a další“.82 Z důvodu výše uvedeného se 

„osnova přiklání k širokému pojmu věci a opouští materialistické a pozitivistické 

hledisko druhé poloviny 19. stol., které se u nás bylo zavedeno v r. 1950 pod 

vlivem německého a zejména sovětského právního nazírání a uchovalo se do 

současné doby“.83 

Za jednoznačný klad nové úpravy vnímám její zjednodušení, což je dle 

mého názoru přínos nejen pro právní laiky, na než by nemělo být zapomínáno, 

poněvadž osobně pochybuji o tom, že člověk neznalý práva bude schopen 

rozlišovat mezi předmětem práv a věcí v právním slova smyslu (viz. předešlá 

kapitola), natož interpretovat, slovy předcházejícího občanského zákoníku, co je 

myšleno věcmi, právy, jinými majetkovými hodnotami, byty nebo nebytovými 

prostory, ačkoliv je to pouze otázka více podmnožin v jedné velké množině, 

kterou obecná právní terminologie nazývá předmětem právního vztahu.84 

Přiznávám, že ono druhé řešení je právně aseptické, zejména v souvislosti 

se společenským vývojem se postupně objevovaly různé entity, na které se cestou 

per analogiam, používala ustanovení o věcech.85 V současné době ovšem také 

nemůžeme zcela jasně říci, že množina věcí a předmětu právních vztahů je 

v zásadě vyjasněna, neboť pokud si vezmeme ku příkladu znění § 494 občanského 

zákoníku, vyvstávají v souvislosti s ním otázky týkající se postavení zvířete nebo 

dále dohady v otázce podílu dle § 31 zákona o obchodních korporacích, kde 

dokonce každá učebnice zaujímá rozdílné stanovisko86,87 či dále rozporuplná 

                                                
82 ELIÁŠ, K. a kol. Nový občasný zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou. Ostrava: Sagit, 
2012, s. 224. 
83 ELIÁŠ, K. a kol. Nový občasný zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou. Ostrava: Sagit, 
2012, s. 224. 
84 LAVICKÝ, P. Občanský zákoník: komentář. Praha: C. H. Beck, 2015, s. 1728. 
85 MELZER, F. Občanský zákoník: velký komentář. Praha: Leges, 2013, s. 198. 
86 HOLEJŠOVSKÝ, J., LASÁK, PEKÁREK, M., POKORNÁ, J. a kol. Obchodní společnosti a 
družstva. 1. Vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 67-68. 
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povaha ustanovení § 502 občanského zákoníku spatřovaná ve vymezení 

obchodním závodu, kde zákon explicitně nestanoví, že se jedná o věc hromadnou, 

o čemž se osobně domnívám, že k tomu tak lze dospět na základě interpretace za 

pomocí ustanovení § 1314 odst. 2 písm. a) v němž stojí následující: „je-li 

zástavou závod nebo jiná věc hromadná“. 

Deklarovaná snaha autorů zaštiťující se čl. 11 odst. 1 Listiny,88 chránit 

vlastníky ve vztahu k předmětu jejich majetkových práv, se může zdát lehce 

rozpolcená, když na jedné straně se projevuje snaha o eliminaci těchto množin, 

ale na druhé straně se vytváří nové. Obdobnou otázku si klade můj vedoucí práce 

doc. Pauly ve svém příspěvku z konference k výročí narození Viktora Knappa,89 

kde se pojetím věci zabýval a která souvisí s výše zmíněnými množinami. 

V navazující úvaze pokračuje s myšlenkou, zda můžeme rozumět dnešním 

legislativním pojmem věc skutečně vše, co předcházející úprava z roku 1964 

označovala za práva a jiné majetkové hodnoty. K této spletité otázce se staví 

negativně a soudí, že nikoliv, neboť se domnívá, že tomu tak v právní praxi nelze 

dospět.90 Ostatně i další řada autorů poukazuje na nebezpečí u širokého pojetí věci 

a namítá obdobné argumenty uvádějící, že v rámci pomyslné množiny věci 

nebude možné aplikovat veškerá pravidla týkajících se ustanovení o věcech 

rovnocenně.91 A o co hůře, může dojít k reinterpretaci samotného pojmu věc a 

v reálné praxi se opět bude mluvit v rámci jedné podmnožiny věci o širším a 

užším pojetí,92 což znovu naráží na právní jistotu, coby základní princip právního 

státu, zároveň také na zmiňovaný čl. 11 odst. 1 Listiny. Uzavřít to lze s tím, že 

každý, a zejména zákonodárce při navrhování nové pozitivně právní úpravy, by se 

těmito vůdčími právními zásadami měl vždy řídit a přihlížet k jejich jednotlivým 

hodnotám. 

Užší pojetí se vydává opačnou cestou, poněvadž za věci pojímá pouze 

předměty s hmotnou podstatou, přičemž následně, zejména z důvodu aplikační 
                                                                                                                                 
87 DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J., ZUKLÍNOVÁ, M. a kol. Občanské právo hmotné. Svazek 1. Díl 
první: Obecná část. 2. vydání. Praha: Wolters Kluwer a.s., 2016, s. 378-379.  
88 Usnesení České národní rady č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako 
součástí ústavního pořádku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, čl. 11 odst. 1. Každý 
má právo vlastnit majetek. Vlastnické právo všech vlastníků má stejný zákonný obsah a ochranu. 
Dědění se zaručuje. 
89 GERLOCH, A., (ed.). Viktor Knapp. Vědecké dílo v proměnách času. Plzeň: Aleš Čeněk, 2014, 
s. 326. 
90 GERLOCH, A., (ed.). Viktor Knapp. Vědecké dílo v proměnách času. Plzeň: Aleš Čeněk, 2014, 
s. 326. 
91 MELZER, F., TÉGL, P. a kol. Občanský zákoník – velký komentář. Svazek III. § 419-654. 1. 
vydání. Praha: Leges, 2014, s. 198-199. 
92 HAMULÁKOVÁ, K., KŘIVÁČKOVÁ, J., TINTĚRA, T. K pojetí člověka a věci v novém 
soukromém právu. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2015, s. 194. 
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praxe, cestou analogie přisuzuje povahu věci i dalším předmětům práva. To 

znamená, že se například některá ustanovení o vydržení věcí movitých použijí na 

nehmotné entity.93 Což se právě stávalo u předcházející právní úpravy, jak 

v podobě zejména judikaturní (bylo dovozováno, že použijí ustanovení o věcech), 

tak i legislativní, ku příkladu v zákoně o vlastnictví bytů, kde ustanovení § 3 odst. 

2 pojednává, že „právní vztahy k jednotkám se řídí, pokud tento zákon nestanoví 

jinak, ustanoveními občanského zákoníku a dalších právních předpisů, které se 

týkají nemovitostí“.94 

 Závěrem lze shrnout, že ani jedno pojetí není bez úskalí v podobě bílých 

míst, jež můžeme vidět zejména v oněch zmiňovaných množinách, což ve 

výsledku nemusí být tak vážným problémem, ale je zde potřeba daleko vetší 

právní argumentace. Lapidárně řečeno to znamená, že u užšího pojetí se čas od 

času bude muset pozitivně vymezit, na co se použije ustanovení o věcech, naproti 

tomu u širšího pojetí na vyvstalé situace užít negativního určení, že se na tento 

případ nevztahuje ustanovení o věcech v plné míře. Za zmínku stojí názor 

z komentáře autorů Leges, konkrétně doc. Tégla, jenž tvrdí, že pro praxi přináší 

užší pojetí menší riziko.95 S čímž osobně souhlasím, jelikož dopředu nevíme, 

zdali na onen předmět majetkových práv, odlišný od věcí, lze použít ustanovení o 

věcech, což z hlediska právní jistoty je účelnější, než situace opačná, tedy že se ex 

post dozvíme, v jakém případě se věci ustanovení plně použít nedá, i když ona 

věc bude splňovat znaky například současného znění § 489 občanského zákoníku. 

Posledně zmíněné je značně kritizováno i rakouskou právní obcí.  

2.3 Veřejnoprávní úprava věci 

Nejprve, než přikročíme k samotnému nahlížení na pojem věc z optiky 

veřejného práva, zaměříme se na obecnější tématiku týkající se vzájemného 

vztahu práva soukromého a veřejného právě z důvodu vztahu těchto dvou 

vymezení věcí. A to za pomocí příslušných teorií zabývajícími se právním 

dualismem, zejména teorií z nich nejnovější, se kterou je možno hojně se setkat 

v judikatuře.96 Lapidárně řečeno, daná teorie pracuje s tezí, kdy považuje právo 

soukromé za úpravu obecnou a o právu veřejném hovoří ve smyslu speciálním, 

                                                
93 MELZER, F., TÉGL, P. a kol. Občanský zákoník – velký komentář. Svazek III. § 419-654. 1. 
vydání. Praha: Leges, 2014, s. 198. 
94 Zákon č. 72/1994 Sb., zákon o vlastnictví bytů., ve znění pozdějších předpisů. 
95 MELZER, F., TÉGL, P. a kol. Občanský zákoník – velký komentář. Svazek III. § 419-654. 1. 
vydání. Praha: Leges, 2014, s. 199. 
96 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 22. 8. 2007, č. j. 2 As 88/2006-56. 
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především v situacích, kdy je zapotřebí regulace pro potřeby ingerence státu a 

z nich plynoucích právních vztahů.97 Domnívám se, že zmíněná teorie nejlépe 

interpretuje vzájemný vztah právních odvětví v souvislosti s jejich jednotlivým 

pojetím pojmu věci.  

Za pravdu mi dává právě ono trestní právo, přesněji řečeno jeden 

z trestněprávních předpisů věnující se hmotněprávní části daného právního 

odvětví, a to trestní zákoník. Úpravu související s předmětnou problematikou 

bychom nalezli v ustanovení § 134, 98 které v nynější době respektuje a vychází 

z pojímání largo sensu zakotveného v občanském zákoníku, tedy že po jeho vzoru 

pojednává pouze o věci,99 což je ostatně důsledek přijaté soukromoprávní 

rekodifikace mající dalekosáhlý dopad, neboť v její souvislosti došlo 

k novelizování (nejen) onoho zmíněného znění k 1. 6. 2015.100 Koneckonců dané 

konstatuje i prof. Jelínek, jelikož uvádí, že to „bylo nutné dát do souladu s 

širokým vymezením pojmu věc, jak je obsaženo v nově přijatém občanském 

zákoníku“.101 Uvedená shoda se vyskytovala i u předchozí právní úpravy, tudíž 

při nabytí účinnosti trestního zákoníku v roce 2009 bylo tehdejší vymezení pojmu 

věci strictu sensu zrcadleno i do jeho dikce.  

Ačkoliv trestní zákoník respektuje rozměr věci, jenž mu dává 

soukromoprávní úprava, nalezneme i přesto v citovaném ustanovení drobné 

nuance.102 Prvně trestní zákoník ve svém ustanovení § 134 pojedná o 

ovladatelných přírodních silách, u nichž je kladena pouze podmínka 

ovladatelnosti, naproti tomu § 497 občanského zákoníku uplatňuje 

k ovladatelnosti navíc i požadavek obchodovatelnosti. Co se týká živého zvířete, 

nadále není na něho nahlíženo jako na věc, ale parafrází litery § 134 ustanovení o 

                                                
97 Pro komplexní pohled na právní dualismus uvádím přesné paragrafové množství obsažené 
v zákonných soukromoprávních a veřejnoprávních předpisech. Konkrétně se jedná o 25703 
paragrafů v právu veřejném a 5817 paragrafů v právu soukromém. Uvedené informace jsou 
čerpány z přednášky základů legislativy doc. Františka Cvrčka.  
98 Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, § 134 odst. 1, 2. (1) Věcí se 
rozumí i ovladatelná přírodní síla. Ustanovení o věcech se vztahují i na živá zvířata, zpracované 
oddělené části lidského těla, peněžní prostředky na účtu a na cenné papíry, nevyplývá-li 
z jednotlivých ustanovení trestního zákona něco jiného. (2) Jinou majetkovou hodnotnou se 
rozumí majetkové právo nebo jiná penězi ocenitelná hodnota, která není věcí a nevztahují se na ni 
ustanovení o věcech podle odstavce 1. 
99 Potvrzuje onen judikatorní přístup Nejvyššího správního soudu.  
100 Zákon č. 86/2015 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku 
a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další 
související zákony. 
101 JELÍNEK, J. a kol.: Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou. 7. vydání. Praha: 
Leges, 2017, s. 202. 
102 KRATOCHVÍL, V. K pojmu věc v právním smyslu v návrhu nového občanského zákoníku a v 
platném trestním zákoníku. Právní rozhledy, 2011, č. 19, s. 706-710. 
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věcech se na ně vztahují a obdobné postavení zaujímají i zpracované oddělené 

části lidského těla.103 U poslední jmenované skupiny se bude jednat o situace za 

užití transplantačního zákona.104  

Jistý úhel pohledu na pojetí věci zaujímá i v jednom ze svých rozhodnutí 

Nejvyšší soud,105 konkrétně se jednalo o případ loupeže, kdy obviněný uloupil 

protiprávně držené omamné látky a jeho následná obhajoba spočívala zejména 

v argumentaci, že tyto látky nelze považovat za věci v právním slova smyslu, 

tudíž nelze jeho jednání subsumovat na dikci § 173 odst. 1 trestního zákoníku. 

Nejvyšší soud vyslovil jednoznačné stanovisko k této argumentaci – přestože jsou 

omamné látky drženy v rozporu se zákonem č. 167/1998 Sb., o návykových 

látkách, pro potřeby trestního práva je nutno považovat za věc v právním slova 

smyslu. 

  

 

 

  

                                                
103 KRATOCHVÍL, V. K pojmu věc v právním smyslu v návrhu nového občanského zákoníku a v 
platném trestním zákoníku. Právní rozhledy, 2011, č. 19, s. 706-710. 
104 Zákon č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
105 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 4. 2017, sp. zn. 8 Tdo 129/2017.  
 



   25 

3 Historický exkurs s akcentem na prvorepublikovou 

jurisprudenci  
 „Ti, kdo si nepamatují minulost, jsou odsouzeni k tomu ji opakovat“.106  

Tento citát má své opodstatnění nejen ve všedním životě, ale i v právu, zejména 

v takto složitých a nejednoznačných otázkách jako je institut věci. Z tohoto 

důvodu jsem se rozhodl zařadit předmětnou kapitolu mající za cíl prozkoumat a 

analyzovat jednotlivou právní úpravu věci a s nimi související témata 

v předcházejících občanských zákonících s příslušnou dobovou judikaturou a 

nastínit onen postupný vývoj „uchopení“ pojmu věc, což nám umožní následné 

navázání v následující kapitole a jistou schopnost kritického uvažování nejenom 

nad současnou pozitivně právní úpravou. 

3.1 Všeobecný občanský zákoník (ABGB) 

Obecný občanský zákoník (dále „ABGB“) řídil občanskoprávní vztahy na 

našem území bezmála 150 let, ovšem v rámci evropské kultury jeho úloha není 

tak značná, jako je tomu tak v případě Code Civil pocházejícího z roku 1804 nebo 

o něco mladšího BGB z počátku 19. století, tedy přesněji z roku 1900.107 

V učebnicích právních dějin autoři zdůrazňují, že se tvůrci zákona při jeho 

vytváření a formulování značně inspirovali římským právem,108 zda to mělo vliv i 

na jeho kvalitu, o tom lze polemizovat. Přesto dnešní celkové hodnocení kodexu 

jako takového je v zásadě kladné a jedná se o zdařilý legislativní počin, což 

ostatně plyne i z uvedeného hodnocení prof. Urfuse: „i když nedosahuje snad 

stylisticky i jinak oné přesné propracovanosti, jakou klasickým, způsobem 

ztělesnil o něco starší francouzský občanský zákoník, nelze pochybovat o tom, že 

rakouský zákoník byl formálně i obsahově zdařilým“.109 Na naše území má svou 

opodstatněnou tradici, čemuž nasvědčuje současný občanský zákoník vycházející 

z vládního návrhu občanského zákoníku 1937, jenž je ve svém základu 

revidovaný  ABGB a jeho pozornost mu bude věnována v následující podkapitole.  

                                                
106 George Santayana - Život rozumu (1905). 
107 HRUŠÁKOVÁ, M. (ed.). 200 let ABGB – od kodifikace k rekodifikaci českého občanského 
práva. Praha: Leges, 2011, s. 11. 
108 MALÝ, K. a kol. Dějiny českého a československého práva do r. 1945. 4. vydání. Praha: Leges, 
2013, s. 197. 
109 URFUS, V. Historické základy novodobého práva soukromého. 1. vydání. Praha, 1994, s. 110. 
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V souvislosti s úpravou ABGB je poměrně často skloňované jedno z jeho 

ustanovení, konkrétně § 16,110 jehož důležitost v širším pohledu spočívá ve 

společenských a humánních dopadech, nicméně nosnou úpravou, pro potřeby této 

diplomové práce, je dikce § 285111 věnující se pojmu věci. Následně si ale 

ukážeme, že i onen zmiňovaný § 16 má velmi zajímavou spojitost s legislativním 

vymezením definice věci. Než ovšem přejdeme k samotné liteře ABGB, 

zaměříme se nejprve na tehdejší občanskoprávní nauku.   

Nejlépe, podle mého názoru, v úvodu zmíněných učebnic zpracovává 

danou tématiku prof. Krčmář, kdy ke znění § 285 ABGB zaujímá spíše postoj 

kritický, ale k samotné otázce, zdali má být věc z právního hlediska definována, 

uvádí následovné: „k definici § 285, o niž bylo zhusta tvrzeno, že je 

neupotřebitelná, o niž se však přesto sluší vytknouti, že je výsledkem správného 

názoru na souvislost právního řádu“.112 Z následující teze lze dovodit dvě klíčové 

myšlenky prof. Krčmáře – prvně tu, že byl zastáncem názoru klanícího se k 

legálnímu vymezení věci z hlediska práva, a druhá jeho idea se zaobírá samotným 

pojetím věci za užití argumentace, že se jedná o ustálený pojem v přírodních 

vědách a má se tím namysli věc hmotné podstaty, tudíž by měl zákon tento směr 

vědy následovat. Na tomto základě lze dovodit jeho postoj k vymezení věci 

v jistém rozměru, jenž byl již několikrát v průběhu této práce představen.  Řadil 

se k zastáncům tzv. užšího pojetí věci neboli pojetí stricto sensu, tedy věci 

představující ovladatelný hmotný předmět. O tom se mimo jiné i dozvídáme z 

jeho díla, kde o věci hovoří ve zmíněném smyslu, tedy že „pojem věc nehmotných 

nezdá se býti příliš důležitým. Zákony, mluvíce o věcech, zpravidla jimi 

vyrozumívají věci hmotné“.113 Naproti tomu prof. Sedláček ve své učebnici, 

věnující se problematice věcí, zaujímá částečně odlišné stanovisko a současně 

také považuje za důležité a nezbytné legální vymezení pojmu věc v právním řádu, 

oproti tomu prof. Krčmář na uvedeném toliko nelpí, a uvádí k tomu, že je 

                                                
110 Zákon č. 946/1811 s.z.s. Allegmeines bürgerliches Gesetzbuch, § 16. Každý člověk má 
vrozená, již rozumem poznatelná práva, a nutno jej tudíž považovati za osobu. Otroctví nebo 
nevolnictví a k tomu se vztahující výkon moci nejsou v těchto zemích dovolena. 
111 Zákon č. 946/1811 s.z.s. Allegmeines bürgerliches Gesetzbuch, § 285. Všechno, co od osoby je 
rozdílné a slouží k potřebě lidí, sluje věc v právním smyslu. 
112 KRČMÁŘ, J. Právo občanské I. Výklad úvodní a část všeobecná. Praha: Wolters Kluwer ČR, 
a. s., 2014, s. 74. 
113 KRČMÁŘ, J. Právo občanské I. Výklad úvodní a část všeobecná. Praha: Wolters Kluwer ČR, 
a. s., 2014, s. 177. 



   27 

„účelno, aby tak důležitý pojem byl jednoznačně označen, a proto máme jednak 

obecné předpisy o věcech“.114  

Jistou názorovou odchylku mezi těmito dvěma odborníky lze však shledat 

v subsumování věci typu nehmotné pod obecný a výchozí bod pojmu věci, 

poněvadž prof. Sedláček nikterak neodmítá toto stanovisko, ale naopak tvrdí, že 

bychom měli pod pojmem věc rozumět i právě věci nehmotné, a dokonce se to 

z jeho pohledu jeví jako přirozené východisko.115 Někteří se k chápání pojmu věci 

v žádném směru nevyjadřovali, jako tomu tak je například v případě prof. Tilsche, 

který se pouze ve své knížce zaměřuje na vyobrazení tehdejší úpravy. Na základě 

uvedeného lze konstatovat, že doktrinální náhled na pojem věc nebyl ani v oné 

době zcela shodný a každý z právních odborníků jej pojímal v trochu odchylném 

měřítku co do chápání věci v hmotném a nehmotném substrátu.  

 Nyní již přistoupíme k samotné holé liteře zákona s proložením 

názorových podnětů komentářové literatury a budeme postupovat chronologicky 

dle uspořádání legislativního textu se zaměřením na jednotlivé paragrafy. Úprava 

věcí počíná ustanovením § 285 a s přihlédnutím na obsah je patrný úmysl 

zákonodárce zařadit tento institut k právům věcným, což má i své prosté 

opodstatnění, jelikož věc je brána za předmět majetkových práv. Celkový koncept 

ABGB je postaven na institucionálním uspořádání zákona, ovšem osobně jsem 

zastáncem odlišného pojetí občanského zákoníku označovaného jako pandektní, 

poněvadž považuji toto řešení za přehlednější a snazší pro orientování 

v návaznosti jednotlivých ustanovení. Ostatně daná skutečnost, do jaké části 

zákonného předpisu by bylo vhodné zahrnout ustanovení vlastní věcem, není 

řešena jednotně. 

Pokud se zaměříme na samotný pojem věci a ohlédneme se na přímé znění 

ustanovení § 285 ABGB citovaného o několik řádek výše, je již na první pohled 

zřejmé, a v návaznosti na doposud uvedené poznatky, že ABGB pracoval s šířeji 

vymezeným pojetím věci. Prof. Rouček ve svém komentáři116 pojednává o třech 

znacích, jež zákonodárce považuje za nezbytné u předmětu majetkových práva, 

aby byl brán za věc podle § 285. První atribut je vymezen negativním způsobem a 

                                                
114 SEDLÁČEK, J. Občanské právo českoslovenksé. Všeobecné Nauky. Praha: Wolters Kluwer 
ČR, a. s., 2012, s. 202. 
115 SEDLÁČEK, J. Občanské právo českoslovenksé. Všeobecné Nauky. Praha: Wolters Kluwer 
ČR, a. s., 2012, s. 204. 
116 ROUČEK, F., SEDLÁČEK, J. Komentář k čsl. Obecnému zákoníku občanskému a občanské 
právo platné na Slovensku a v Podkarpatské Rusi. Díl II. Praha: CODEX Bohemia, s.r.o., 1998, s. 
7-8. 
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je jím rozuměna rozdílnost od osoby. Další dva požadavky jsou již stanoveny 

pozitivně. Konkrétně se jedná o úlohu věci, poněvadž mají sloužit k užívání lidí a 

zároveň je kladena podmínka na jejich samotnou existenci, tzn. aby nešlo o 

pouhou část nějaké jiné věci.117 Uvedená definice nebyla příznačná pouze pro naši 

právní úpravu, ale její uplatnění bychom nalezli také v právu slovenském, „ale 

s tým rozdielom, že práve slovenkskom sa vecou rozumie len věc hmotná (nie 

právo hoci je predmetom majetkovým)“.118  

Textace zákona poskytovala dva možné způsoby rozdělení věcí na základě 

vyjádřených kritérií. Jednalo se o přístup ABGB k věci z hlediska povahy 

subjektu, jemuž věc náleží, a podle vlastností charakteru samotné věci. Prof. 

Rouček ustanovení týkající se subjektu kritizuje a považuje jej za nadbytečné, 

protože „jest lhostejno, zda tato osoba jest fysická či právnická, a zda jde o osobu 

práva soukromého nebo práva veřejného“.119 Druhé zmíněné dělení věci, pro 

které je relevantní skutečnost o povaze předmětu, se inspirovalo právem římským.  

V § 291 se následně expressis verbis dočteme, jaká další rozdělení zákon 

skýtá. Jedná se o nám již dobře známá párová členění, o nichž jsme se dozvěděli 

v rámci exkurzu do počátků práva, tedy do římskoprávní kultury, a výslovně šlo o 

věci hmotné a nehmotné, movité a nemovité, zuživatelné a nezuživatelné a 

v neposlední řadě o kategorii věcí cenitelných a necenitelných.   

Co se týče věcí hmotných, jsou zákonem definovaný jako „věci, které lze 

smysly vnímati“,120 přičemž smyslovou vnímatelností prof. Rouček rozumí 

zaujímání jistého prostoru, případně alespoň přítomnost požadavku, aby byly 

předměty v určitém prostoru vnímatelné. U věcí nehmotných poskytuje ABGB 

demonstrativní výčet, jehož povaha je však negativní, jinými slovy jsou zde 

vyjmenovány některé případy, kdy věc není považována za nemovitou.  

Věcmi movitými a nemovitými se zaobírá § 293, v němž zákon vyjadřuje 

v pozitivní podobě movité věci, a to za pomocí znaků spočívajících v přenášení z 

                                                
117 ROUČEK, F., SEDLÁČEK, J. Komentář k čsl. Obecnému zákoníku občanskému a občanské 
právo platné na Slovensku a v Podkarpatské Rusi. Díl II. Praha: CODEX Bohemia, s.r.o., 1998, s. 
7-8. 
118 ROUČEK, F., SEDLÁČEK, J. Komentář k čsl. Obecnému zákoníku občanskému a občanské 
právo platné na Slovensku a v Podkarpatské Rusi. Díl II. Praha: CODEX Bohemia, s.r.o., 1998, s. 
8. 
119 ROUČEK, F., SEDLÁČEK, J. Komentář k čsl. Obecnému zákoníku občanskému a občanské 
právo platné na Slovensku a v Podkarpatské Rusi. Díl II. Praha: CODEX Bohemia, s.r.o., 1998, s. 
9. 
120 Zákon č. 946/1811 s.z.s. Allegmeines bürgerliches Gesetzbuch, § 292. Věci hmotné jsou ty, 
které lze smysly vnímati, jinak slují nehmotné; např. právo loviti, ryby chytati a všechna jiná 
práva. 
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místa na místo s doplňujícím se dodatkem – bez porušení jejich podstaty. 

Nemovité věci, v porovnání se současným občanským zákoníkem, právě naopak 

vymezuje negativně. Prof. Rouček tuto anomálii komentuje se slovy, že „rozdíl 

spočívá na skutečnosti, že nemovité věci jsou integrující součást zeměkoule, 

kdežto movité věci jsou od země oddělená samostatná tělesa“.121 Odchylka od 

vylíčeného formulovaní movitých a nemovitých věcí je zařazena in fine § 293, 

přesněji ve větě druhé, kde je uvedena situace jisté „transformace“ věci movité na 

nemovitou, přičemž je na ni tak pohlíženo za splnění požadavku spočívajícího v 

tom, že tato movitá věc je příslušenstvím věci nemovité, za splnění předpokladu, 

hovoří-li o ní v tomto smyslu zákon nebo stanoví-li tak samotný vlastník obou 

věcí.  

Jako poslední dělení, pro potřebu této práce, jsem zvolil pro bližší 

přiblížení srovnání věcí cenitelných a neocenitelných v § 303. Již samotný název 

rubriky je rozdílný oproti zmíněnému diferencování jak v prvé kapitole, tak i těm, 

o nichž bude teprve pojednáno v navazujících podkapitolách tohoto historického 

přiblížení a současně i v recentní právní úpravě. O cenitelné věci se jedná tehdy, 

kdy může být jejich hodnota komparována s věcmi jinými, tedy zpravidla s těmi 

stejného druhu. Ostatní věci, u nichž to nelze aplikovat a srovnávat jednotlivé 

hodnoty, jsou považovány za věci neocenitelné. Prof. Rouček v tomto směru 

upozorňuje na možnou záměnu daného členění s rozdělením věcí majících 

hodnotu a věcí, jež žádnou hodnotu nevykazují.122 Tímto bych segmentaci věcí v 

ABGB uzavřel a přesunul se k pojmům užívaným v kontextu s tímto institutem, 

zejména k příslušenství, součásti věci a věci hromadné. 

Příslušenství a součást věci – zákon tuto kategorii upravuje v § 294 dosti 

zmateně a nesprávně, jelikož navíc od jeho klasického pojetí z dob římského 

práva stanovuje, že příslušenstvím je i součást věci, tedy slovy zákona 

„příslušenstvím rozumí se to, co bývá s věcí trvale spojeno“.123 Tento názor je 

sdílen i prof. Roučkem a komentuje to se slovy: „[o]bčanský zákoník nazývá 

příslušenstvím nejen to, co i podle doktríny jest příslušenstvím, ale i součástí věci. 

Obojí však musíme rozlišovati, jelikož každá z těchto kategorii má jinou relevanci 

                                                
121 ROUČEK, F., SEDLÁČEK, J. Komentář k čsl. Obecnému zákoníku občanskému a občanské 
právo platné na Slovensku a v Podkarpatské Rusi. Díl II. Praha: CODEX Bohemia, s.r.o., 1998, s. 
27. 
122 ROUČEK, F., SEDLÁČEK, J. Komentář k čsl. Obecnému zákoníku občanskému a občanské 
právo platné na Slovensku a v Podkarpatské Rusi. Díl II. Praha: CODEX Bohemia, s.r.o., 1998, s. 
58-59. 
123 Zákon č. 946/1811 s.z.s. Allegmeines bürgerliches Gesetzbuch, § 294. 



   30 

právní“.124 Je patrné, že bylo zapotřebí být při tomto druhu klasifikování věcí 

obezřetný, aby nedocházelo k mylnému začleňování a tím i následné chybné 

konsekvence při dovozování právního postavení a účinků s tím spojených.   

Hromadnou věc prof. Rouček definuje slovy, „jestliže však jde o souhrn 

takových jednotlivých věcí, které se za věc jednu považují a bývají označovány 

společným jménem, nazýváme ji věc hromadná“.125 Zákon pro tuto kategorii 

vytyčuje tři pojmové znaky, jež musí být naplněny proto, aby se jednalo o věc 

hromadnou. Nepochybně jde o úhrn několika věcí čili měla by být zastoupena 

podmínka jejich mnohosti. Dále je vyžadováno vlastnictví těchto věcí totožnou 

osobou, a především je zapotřebí k věci hromadné objektivního přístupu praxe, 

což je i stanoveno třetím znakem vztahujícím se k tomu, že zpravidla se ve 

společnosti vžil pro jednotlivé věci, které tvoří ve svém celku věc hromadnou, 

společný název jako tomu je například v případě knihovny či stáda apod. 

3.2 Vládní návrh občanského zákoníku 1937 

 Obdobná situace, jako tomu je dnes při současné rekodifikaci, panovala i 

v roce 1937, poněvadž nebyl ani v této době zastáván jednotný názor na pojetí 

věci, což se mimo jiné projevilo i při samotné koncepci vládního návrhu 

občanského zákoníku. Významnou osobnost ve spojení s počáteční tvorbou 

návrhu představoval prof. Randa, který byl zásadním odpůrcem širokého pojetí 

věci, a i přesto, že se bohužel nedožil jeho konečné podoby, neboť zemřel v říjnu 

1914, jeho postoj k vymezení věci se ovšem promítl v návrhu občanského 

zákoníku z roku 1924, který definici věci vůbec neobsahoval, nýbrž pouze 

pojednával o předmětu vlastnictví v § 327.126 Tudíž je zřejmé, že onen návrh 

pracoval s pojetím věci stricto sensu. Jistý posun v oblasti vymezení věci proběhl 

v dalším návrhu občanského zákoníku z roku 1931, kde byla zakotvena definice 

již samotného pojmu věc a po vzoru ABGB následovala pojetí largo sensu.127 

Završení celého procesu z hlediska pojetí věci ve vládním návrhu vyústilo v roce 

1937 výsledným zněním § 80 sestávajícím v širokém pojetí věci, ze kterého 

                                                
124 ROUČEK, F., SEDLÁČEK, J. Komentář k čsl. Obecnému zákoníku občanskému a občanské 
právo platné na Slovensku a v Podkarpatské Rusi. Díl II. Praha: CODEX Bohemia, s.r.o., 1998, s. 
30. 
125 ROUČEK, F., SEDLÁČEK, J. Komentář k čsl. Obecnému zákoníku občanskému a občanské 
právo platné na Slovensku a v Podkarpatské Rusi. Díl II. Praha: CODEX Bohemia, s.r.o., 1998, s. 
56. 
126 Ve vlastnictví mohou být jen věci hmotné, movité a nemovité. 
127 SALÁK, P. jr. a kol. Historie osnovy občanského zákoníku z roku 1937: Inspirace, problémy a 
výzvy. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2017, s. 54. 
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čerpali inspiraci i tvůrci současného občanského zákoníku na popud pokynu 

tehdejšího váženého ministra spravedlnosti JUDr. Otakara Motejla. 

 Po celkové stránce je vládní návrh koncipován v duchu znění ABGB a 

následuje jej, avšak úprava věnovaná věcem skýtala v souhrnu o čtyři paragrafy 

více než její zmiňovaný vzor. Záhy se zaměříme na to, jakým stylem je 

zpracováno znění týkající se kategorizování věcí, zda je opravdu analogické, či se 

vyznačuje jistými odklony. 

Opětovně začneme s členěním hmotných a nehmotných věcí, o němž lze 

říci, že vládní návrh vymezoval kategorii věcí hmotných a v zásadě ji upravoval 

ve svém znění obdobně jako jeho předchůdce ABGB. Hmotné předměty 

považoval za kusy přírody, jež jsou podrobitelné lidské moci a slovy známého 

sociologa Maxe Webera to znamenalo možnost mít nad danými předměty vládu 

čili jinými slovy řečeno vnutit předmětům vůli člověka a učinit je ovladatelnými, 

což ostatně stanovuje i ve svém znění dnešní občanský zákoník. Věci nehmotné 

definoval zejména jako práva, a tudíž skupina věcí nehmotných zůstala 

neuzavřená. 

U následující dvojice párových druhů věcí zastávaly primární skupinu věci 

nemovité, jejich určení bylo v dikci zákona vymezeno v pozitivní podobě 

spočívající v demonstrativním výčtu.128 Zákon předmětnou skupinu dále 

doplňoval v § 84, kde konkrétně stanovil, co vše je možné považovat za součást 

nejzákladnějšího typu věci nemovité, tj. pozemku. Věci movité představovaly 

jako je tomu dnes zbytkovou kategorii, to znamená, co se neřadilo pod věci 

nemovité, bylo následně pojímáno jako věc movitá.  

V případě členění věcí, u nichž je jejich povaha charakterizována 

zastupitelností či nezastupitelností, se autoři vládního návrhu rozhodli jít nad 

rámec znění ABGB. Způsob, jaký zde zvolili, spočíval ve vymezení 

zastupitelných věcí, na něž bylo kladeno naplnění jednoho požadavku, a to 

takového, že se mělo jednat o stejný druh předmětu, aby mohla být taková věc 

zastoupena a nahrazena. Pokud tomu tak nebylo, řadila se zbývající část věci do 

kategorie nezastupitelné. 

Po vzoru ABGB přejímal vládní návrh i dělení věcí zuživatelných a 

nezuživatelných. Definice byla směřována přímo k předmětům vyznačujícím se 

zuživatelností a zbylá skupina věcí, nenaplňující onu definici, byla řazena 
                                                
128 Vládní návrh z roku 1937, § 83. Nemovité věci jsou pozemky, dočasné stavby (§ 192), práva 
spojená s vlastnictvím nemovitosti, jakož i věci a práva, jež zákon prohlásil za nemovité; jiné věci 
jsou movité.  
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k věcem zuživatelným. Změna zde nastala pouze v názvosloví, kdy ABGB hovoří 

o spotřebitelných věcech a vládní návrh v § 92 užívá termínu věci zuživatelné, 

jinak jejich podstata, co je chápáno a přisuzováno této skupině, zůstala neměnná.   

Posledním párovým členěním věcí je kategorie, kterou recentní právní 

předpis nereflektuje, a jde o cenitelné a necenitelné věci. Jednoduché pravidlo 

stanovené zákonem stálo na tom, aby se věc stala cenitelnou, muselo být možné 

stanovit její cenu odhadem, a u předmětu, kde tato možnost nebyla uskutečnitelná, 

spadal do skupiny věcí necenitelných. 

Vládní návrh na rozdíl od ABGB rozlišoval součást věci a příslušenství. 

Vedle obecné definice příslušenství v § 85, obsahoval vládní návrh pasáž věnující 

se právě onomu pojmu rozvíjejícímu vymezení věci za pomocí dalších dvou 

paragrafů. V prvním z nich zákon podával názorný výčet příslušenství ve 

zvláštním případě, a to týkajícím se hospodářství. Ve druhém byl zdůrazňován 

vztah mezi věcí hlavní a vedlejší za nastalé situace přechodného odloučení 

s důrazem na zachování vztahu. 

Na úplný závěr této podkapitoly zaměřené na rozbor vládního návrhu, se 

zmíníme o věci hromadné, o níž lze zjednodušeně říci, že úprava jí věnovaná 

vycházela z předchůdce vládního návrhu a byla tedy obdobně pojímána jako tomu 

bylo v zákonné textaci ABGB, nicméně se její definice lišila v použité formulaci, 

a to konkrétně v následujícím – „soubor věcí jednotlivých, který se považuje za 

jednu věc a označuje společným jménem, tvoří věc hromadnou a pokládá se za 

celek“.129  

3.3. Občanské právo 1948-1989 

Než přistoupíme k samotnému rozboru jednotlivých legislativních počinů, 

nastíníme si jistá elementární fakta vypovídající o této době, respektive o 

úmyslech tehdejší nastolené ideologie, jež se bezpochyby promítla i do 

občanskoprávní materie, neboť prostřednictvím nově navrhovaných právních 

předpisů docházelo k potřebné regulovanosti tehdejších společenských vztahů ku 

obrazu svému.  

Jak již bylo hovořeno v začátcích práce, právní kultura kontinentální 

Evropy je vystavěna na několika jednotlivých pilířích. Jedním z nich, a dle mého 

názoru nejrelevantnějším, je pilíř zasvěcený římskému právu, jemuž byla 

věnována kapitola první předmětné práce se zaměřením na institut věci. Právě ono 

                                                
129 Vládní návrh z roku 1937, § 91. 
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římské právo bylo tehdejší ideologií marxismu-leninismu, po vzoru Sovětského 

svazu, stavěno na druhou kolej, a to s argumentací, že jeho smyslem bylo 

především chránit zájmy vládnoucí třídy a jevilo se jako příliš zastaralé, aby stálo 

jako příklad při vybudování systému socialistických zákonů. Ostatně jakýsi 

dozvuk klasické nauky občanského práva je hezky vidět na občanském zákoníku 

z roku 1950, kde odklon od standardního evropského pojetí práva soukromého 

není dosud tak velký, ačkoliv naproti tomu občanský zákoník přijatý o několik let 

později, v roce 1964, svého záměru, prezentovaného o několik řádku výše, dosáhl, 

což ostatně prof. Viktor Knapp potvrzuje ve svých memoárech130 a dodává, že 

snahy o reformní přístup byly již při psaní středního občanského zákoníku, tedy 

toho z roku 1950, ale díky zásluze persony prof. Krčmáře byl tento přístup značně 

umírněnější, to se však o následné práci autorů na následujícím občanskoprávním 

předpise z roku 1964 říci nedá. 

Vývoj občanských zákoníků z této doby byl poznamenám ideologickým 

smýšlením, to se ostatně promítlo i do problematiky pro danou práci stěžejní, tedy 

do dikce zákonů při pojetí pojmu věci a jeho širších souvislostí. Následek vidíme 

v učebnicích a komentářích, kde se velmi často v souvislosti právě 

s předcházejícím občanským zákoníkem z roku 1964 odkazuje na občanskoprávní 

nauku, která v mnoha případech kritizovala pozitivně právní úpravu, a to nejen ve 

smyslu úpravy pojmu věci. Nyní přikročíme již k samotnému specifikovaní 

dílčích předpisů s akcentem na úpravu věci.  

3.3.1 Občanský zákoník z roku 1950 (tzv. střední kodex) 

Rozmezí úpravy věcí nacházíme ve druhé části předmětného zákona, v 

hlavě druhé s označením „Věci a Práva„ , jež obsahuje pouhých sedm paragrafů 

věnovaných oné tématice, konkrétně v ustanoveních §§ 23 – 29. Výchozím 

bodem je pro nás bezpochyby dikce § 23, kde se dočteme, že „věci v právním 

smyslu, jsou ovladatelné hmotné předměty a přírodní síly, které slouží k lidské 

potřebě“.131 V případě těchto dvou specifikací věci musí být u obojího vymezení 

splněna podmínka ovladatelnosti, tedy jakákoliv věc hmotná musí být podrobena 

lidské vůli člověka, jinými slovy s danou věcí člověk může nakládat podle libosti, 

jak jen si zamane.  Obdobné platí i u přírodních sil, jimiž mohou být kupříkladu 

vzduch nebo déšť, které samy o sobě nejsou pojímány jako věc v právním slova 

smyslu, a to až do té doby, než s nimi není zacházeno tak, aby je člověk nějakým 

                                                
130 KNAPP, V. Proměny času. 1. vydání. Praha: Prospektrum, 1998.   
131 Zákon č. 141/1950 Sb., občanský zákoník, § 23. 
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způsobem dokázal ovládnout. Uvedené si lze demonstrovat na známém příkladu, 

kdy se stlačí vzduch do potápěčské láhve, kterou lze přenést z místa na místo či 

dokonce zničit, čímž se naplní onen potřebný předpoklad. Nicméně se osobně 

domnívám, že požadavek ovladatelnosti zákonodárce vztahoval zejména k 

přírodním sílám. Druhá podmínka plynoucí z citovaného ustanovení představuje 

určitou užitečnost. Uvedené bychom měli chápat tak, jak jej vnímáme podle mého 

názoru dnes, jelikož ona užitečnost může být brána subjektivně, což i hojně 

namítají autoři právnické literatury k následujícímu občanskému zákoníku z roku 

1964, a nelze proto dané kritérium, jakkoliv zobecnit.  

 Úpravu týkající se zvířete bychom v předminulém občanském zákoníku 

hledali marně, jelikož zde naprosto absentuje a není o ní ani zmínka, což je dáno 

především tím, že v tehdejší době se nejednalo o společensky, natož politicky, 

diskutované téma. I v tomto případě je patrný postupný progres náhledu 

legislativy na živé tvory, jež jsou současnou literou zákona, oproti té z minula, 

akceptovány a je jim přisuzované v právním řádu jisté postavení, k němuž se 

vyjádříme k příští kapitole.  

 Součást věci132 zde byla řešena poněkud odlišně v porovnání s dnešní 

úpravou, avšak pouze co se týkalo podmínek, za jakých nelze součást věci oddělit. 

Střední kodex pracoval s pojmem „poškození“ a „podstatné znehodnocení“, 

z čehož je patrná jistá odstupňovanost následku oddělení. Oproti současnému 

znění ustanovení týkající se této problematiky, je zde zakotven požadavek navíc 

ve formě znehodnocení, jež musí ovšem vykazovat prvek podstatnosti, v čemž 

vidíme přísnější míru. Důležité také je, že tato podmínka nesleduje pouze samotný 

osud věci, ale zároveň i její oddělenou část.  

 Významnou skupinu věcí představovaly nemovité věci, za něž jsou dle 

zákona výslovně považovány pozemky a stavby133 s výjimkou tzv. superdifikátů 

neboli dočasných staveb. Známý zvrat, ve vztahu k minulé právní úpravě, nastal 

v souvislosti se zásadou superficies solo cedit, kde ustanovení § 25 určovalo, že 

stavba není součástí pozemku, ale jinak vše vzešlé, míněno tím odlišné od stavby, 

na pozemku se jí stává. Tento odklon trval až do konce roku 2013, kdy poté 

nastala účinnost nového občanského zákoníku v rámci přijaté rekodifikace 

                                                
132 Zákon č. 141/1950 Sb., občanský zákoník, § 24. Součástí věci je vše, co k ní podle její povahy 
náleží a nemůže být odděleno, aniž by se tím věc anebo její oddělitelná část poškodila nebo 
podstatně znehodnotila.  
133 Zákon č. 141/1950, občanský zákoník, § 26.  
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soukromého práva. Ohledně movitých věcí vykazoval občanský zákoník 

chybějící legislativní úpravu. 

 Občanský zákoník z roku 1950 byl vystavěn na tezi, že předmět práv je 

tvořen dvěma podmnožinami, přičemž prvou z nich jsou věci hmotné a zároveň 

vedle nich stojící práva, dnes označované jako nehmotné věci. Zákon na tomto 

místě ohledně práv používá obratu „pokud to povaha jich obou připouští“134 čili 

citovanému znění kladoucí podmínku, musí odpovídat jak povaha právního 

poměru, tak současně i povaha práva. Povaha práv se řídila přiměřeně135 

ustanovením příslušejícím úpravě věcí. Tuto konstrukci lze spatřit 

v nadcházejícím občanském zákoníku z roku 1964, který ji více rozpracoval a 

onen předmět majetkových práv rozdrobil na několik podmnožin. 

 Otázka příslušenství věci136 byla řešena středním kodexem daleko méně 

podrobněji ve srovnání se stávajícím občanském zákoníkem, a to pouze v jednom 

jí věnovaném paragrafu, jehož základní myšlenka se linula v takovém duchu, že 

pro příslušenství je typická pluralita věcí, lépe řečeno alespoň dvě věci, kdy je 

zapotřebí, aby se té druhé užívalo současně s věcí první, a to z časového hlediska 

trvale. Dnes to zákon nazývá termínem společné hospodářské určení. 

3.3.2 Občanský zákoník z roku 1964 

 Předcházející právní úprava, ve vztahu k dnešnímu občanskému zákoníku, 

fungovala v účinné podobě na našem území zhruba padesát let a ovlivnila tak 

několik generací právníků. Co se týče úpravy pojetí věci, nacházíme zde velký 

rozdíl oproti současnému kodexu, ať už co se týče definování, respektive 

nedefinování, anebo samotné úpravy, a z ní plynoucích podrobností. Rozsah znění 

zákona, jenž upravoval otázku věci, čítal dohromady čtyři paragrafy rozvinující se 

dále do několika odstavců. V této stati práce bude kladen akcent na druhou ze tří 

následně uvedených odlišností předmětného zákona od středního kodexu, a poté 

bude pozornost věnována vybraným institutům. 

 Úvodem bych rád představil, z mého pohledu, tři nejdůležitější odchylky 

od současné právní úpravy. První z nich spatřuji v rozhodnutí autorů zákona 
                                                
134 Zákon č. 141/1950, občanský zákoník, § 28. 
135 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 5. 6. 2007, sp. zn. 21 Cdo 612/2006. „Úvaha o míře 
přiměřené použitelnosti jiného ustanovení téhož nebo jiného právního předpisu přitom musí 
vycházet zejména z cíle sledovaného právní úpravu daných právních vztahů, ze způsobu, jakým 
jsou tyto právní vztahy upraveny, a ze vzájemného srovnání jednotlivých ustanovení obsažených 
v obecně závazném právním předpisu, jenž má být přiměřeně použit, a způsobem, jakým právní 
úprava vymezuje dané právní vztahy; teprve na základě takové úvahy lze učinit jednoznačný závěr 
o přiměřené použitelnosti konkrétních ustanovení obsažených v témže nebo jiném právním 
předpise a o tom, u kterých z nich je přiměřené použití vyloučeno.“ 
136 Zákon č. 141/1950, občanský zákoník, § 27.  
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nikterak nedefinovat věc, jelikož se podle důvodové zprávy jedná o přirozený jev. 

Sám osobně se domnívám, a své tvrzení podkládám i na základě 

závěrů předcházejících kapitol, že definice věci je nutná, jelikož právní pojetí věci 

neodpovídá běžnému používání významu slova věc, jak jej společnost užívá 

v každodenním životě, a především je zapotřebí nastolit právní jistotu, která se 

pak následně odráží v navazujících majetkových vztazích. Zde odkazuji blíže na 

druhou kapitolu této diplomové práce věnující se věci a právnímu vztahu. 

Vymezení předmětu majetkových práv vnímám jako druhý rozdíl, a stejně tak 

důležitý jako uvedený, poněvadž oním předmětem majetkových práv nebyla 

pouze výlučně věc, ale i další množiny jako práva, pokud to jejich povaha 

připouštěla, dále byty a nebytové prostory či jiné další majetkové hodnoty. 

Poslední dva prvky majetkových práv byly následně doplněny novelou zákona, 

s čímž ostatně narážíme na onu přirozenou nevýhodu úzkého pojetí věci, o níž 

jsem hovořil v předcházejících částech práce. Třetí a poslední podstatná anomálie 

spočívá opět ve vytyčení předmětu, tentokrát ovšem v poměru k právním 

vztahům, jenž znění zákona označovalo za věc ve smyslu výlučně hmotných 

předmětů,137 a to po vzoru Sovětské právní úpravy, přičemž není žádným 

tajemstvím, že právě pro ni bylo vzorem pandektní pojetí věci v BGB, tedy pouze 

věc pojímána jako hmotný předmět v rámci tzv. úzkého pojetí. 

 Za předmět majetkových práv, jak bylo uvedeno výše, byly brány byty a 

nebytové prostory,138 jejichž související právní vztahy upravoval krátce 

legislativní předpis ve formě zákona č. 52/1966 Sb. a následně zákon č. 72/1994 

Sb.139 Ustanovení druhého jmenovaného zákona stanovilo pravidlo, že se na tuto 

skupinu obecně budou aplikovat ustanovení o nakládání s nemovitými věcmi,140 

pokud tento zákon nestanoví něco jiného.141 Na tomto místě je zřejmá značná 

úloha pozdější judikatury. Aplikační praxe například dovodila, že za příslušenství 

bytu nelze považovat garáž,142 takže v návaznosti na § 121 odst. 2 občanského 

zákoníku, se příslušenstvím rozuměly pouze prostory a místností sloužící 

                                                
137 DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J. Občanské právo hmotné 1. 5. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR 
a. s., 2009, s. 239. 
138 Doplněno novelou zákon č. 509/1991 Sb. 
139 FIALA, J., KINDL, M. et al. Občanský zákoník. Komentář. 1. díl. 1. vydání, Praha: Wolters 
Kluwer ČR a. s., s. 347-348. 
140 Důvodová zpráva argumentuje, že bytové a nebytové prostory mají řadu shodných znaků právě 
s nemovitými věcmi, takže proto s nimi musí být takto zacházeno. 
141 DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J. Občanské právo hmotné 1. 5. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR 
a. s., 2009, s. 248.  
142 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 17. 1. 2002, sp. zn. 26 Cdo 2975/2000.  
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k bydlení. Prostor, jenž má být s bytem společně užíván, bylo potřeba 

interpretovat restriktivně.  

 Další množinu předmětu majetkových práv představovala práva a jiné 

majetkové hodnoty.143 U této kategorie byla stanovena podmínka v podobě 

„povahy přípustnosti“, což znamenalo, že ne každé právo mohlo být předmětem 

práv a povinností, jako ku příkladu právo na jméno, osobní čest atd.144 Zároveň 

musel být splněn předpoklad opakovatelnosti. Co se týče jiných majetkových 

hodnot, platily zde obdobné nároky jako u sekce práv. Zákon na otázku, co jsou 

majetkové hodnoty, odpověď nedává, nicméně nám ji poskytne právní nauka, jež 

do této skupiny začleňovala typicky různé výrobní postupy, zjednodušeně si je 

můžeme označit termínem know-how. Dále teorie pod tuto kategorii začleňovala 

odlišné předměty než věci v právním slova smyslu společně s byty a nebytovými 

prostory. Dovolím si říci, že jedná se o kategorii zbytkovou a nejvíce 

problematickou. 

 Poslední množinou předmětu majetkových práv nacházející se i 

v současné právní úpravě, byly věci. Legální definice pojmu věci ovšem ve znění 

zákona chyběla.145 Přesto, jak se můžeme dočíst v komentářové literatuře,146 

panovala v občanskoprávní nauce shoda v základu týkající se uchopení rozměru 

definování věci. Pojímaly se v zásadě totožně s vymezením ve středním kodexu, 

tudíž šlo o hmotné předměty a přírodní síly, u nichž musí být naplněn předpoklad 

objektivní ovladatelnosti. Tím rozumějme, že ji nemusel být schopen ovládat 

každý. Ostatně k otázce ovladatelnosti rovněž přispěla i judikatura, jejíž 

stanovisko bylo takové, že věc nemusí být ovladatelná zcela, ale postačí i pouze 

z části. U některých autorů se setkáme dále s požadavkem užitečnosti věci,147 

přičemž na jistý kámen úrazu interpretace této vlastnosti upozorňuje tehdejší 

komentář Wolters Kluwer, jelikož nelze jednoznačně stanovit, co je a není 

                                                
143 Dnes tuto kategorii předmětu majetkových práv nazýváme věci nehmotné. 
144 DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J. Občanské právo hmotné 1. 5. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR 
a. s., 2009, s. 239-240. 
145 Pro potřeby mezinárodního práva soukromého ji definoval zákon č. 101/1963 Sb., zákon o 
právních vztazích v mezinárodním obchodním styku, § 13 odst. 1. Předmětem právního vztahu 
mohou být věci, práva nebo jiné hospodářské hodnoty; věcmi jsou hmotné předměty a ovladatelné 
přírodní síly, které slouží potřebám lidí. 
146 HULMÁK, M., SPÁČIL, J., ŠKÁROVÁ, M., ŠVESTKA, J. a kol. Občanský zákoník I. § 1 – 
459. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009, s. 637-638. 
147 FIALA, J., KINDL, M. a kolektiv. Občanské právo hmotné. Plzeň: Aleš Čeněk, 2007, s. 180.  
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užitečné.148 Každá osoba může vnímat intenzitu a význam užitečnosti zcela 

odlišně a velice subjektivně. 

 Problematika zacházení s lidským tělem z pohledu právní stránky, tak jak 

je zakomponována v podrobné úpravě v současném znění zákona, není v tomto 

zákoně žádným způsobem pojata.  Co se však nejvíce k tomuto okruhu problému 

blíží, tak jsou to práva na ochranu osobnosti. Významnou roli v této době sehrála 

především doktrína a judikatura, jež společně vytvářely jistý zdroj náhledu na 

nakládání s lidským tělem. Například už tehdy bylo zřejmé, že lidské tělo, 

respektive ostatky, nejsou věcí v právním slova smyslu, a to ani v případě 

zpopelnění těla.149  

 Institut zvířete, jako prvek práva, také nebyl řešen tak, jak jsme zvyklí 

dnes v příslušném ustanovení. Nutno však dodat, že v každém tehdejším 

komentáři se jeho autor ke zvířeti stavěl s takovým názorem, že je zapotřebí 

respektovat jeho zvláštní povahu, jelikož je to živý tvor. Již tehdy byla doktrína 

občanského práva ovlivněna veřejnoprávní úpravou, maje na mysli trestním 

zákoníkem a zákonem na ochranu zvířat proti týrání. 

 U rozdělení věcí vychází litera zákona pouze z jednoho jediného dělení, a 

to z kategorie věci movité a nemovité.150 Zákonodárce zvolil substrakční způsob 

definování movitých věcí, jelikož se rozhodl legálně vymezit pouze nemovitosti, 

jimiž byly chápány pozemky a stavby spojené se zemí pevným základem. Co se 

rozumělo stavbou, ovšem už zákon nespecifikoval. Z tohoto důvodu byla mezera 

právní úpravy vyplněna úlohou judikatury, která daný pojem definovala jako 

výsledek stavební činnosti.151 Požadavek na spojení stavby se zemí pevným 

základem, znamenal v praxi nemožné oddělení, aniž by došlo k jejímu 

poškození.152 Zbylé věci, v případě, že nesplňovaly výše zmíněné náležitosti, byly 

subsumovány pod skupinu věcí movitých.  

 Ve zbylých dvou paragrafech, tedy §§ 120, 121, se zákon věnoval úpravě 

příslušenství a součásti věci. Příslušenství bylo upraveno strozeji a pouze 

stanovilo, že se jedná o věci, jež patří vlastníku věci hlavní a svou povahou jsou 

určeny k trvalému užití. Ze zkušenosti s nedostatečnou úpravou příslušenství věci 

                                                
148 FIALA, J., KINDL, M. et al. Občanský zákoník. Komentář. 1. díl. 1. vydání, Praha: Wolters 
Kluwer ČR a. s., 2009, s. 344. 
149  Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 15. 12. 2005, sp. zn. 22 Cdo 2773/2004; Usnesení 
Nejvyššího soudu ze dne 9. 2. 2005, sp. zn. 22 Cdo 685/2005. 
150 V učebnicích a komentářích se setkáme i s dalším dělením, zejména po vzoru římského práva. 
151 FIALA, J., KINDL, M. et al. Občanský zákoník. Komentář. 1. díl. 1. vydání, Praha: Wolters 
Kluwer ČR a. s., 2009, s. 350. 
152 Nález Ústavního soudu ze dne 6. 5. 2003, sp. zn. I. ÚS 483/01. 
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vycházel při tvorbě nového občanského zákoníku zákonodárce a do jeho znění již 

implementoval bližší úpravu. Dále občanský zákoník z roku 1964 pojímal ve 

svém znění příslušenství bytů a stejně jako dnes i stanovil, co je příslušenstvím 

pohledávky, což v doslovném znění převzal současný občanský zákoník. Součást 

věci je prvním odstavci příslušeného paragrafu pojata, až na jedno slovo, stejně 

jako dnes. Jedná se tedy o funkční celek, který je složen z několika potencionálně 

možných samostatných věcí, které ale v dané chvíli mají povahu součásti a nemají 

samostatný právní osud. Přesněji řečeno nemůžou být předmětem práv a 

povinností. Požadavek nemožnosti oddělení, a z něho plynoucí znehodnocení, 

bylo zapotřebí vykládat již v tehdejší praxi extenzivně, tudíž jako znehodnocení 

cenové, funkční či estetické.153 Nejvýraznější změna v pojetí součásti věci, jež 

byla značně poznatelná, se nacházela ve druhém odstavci § 120, který určil 

pravidlo, že stavba není součástí pozemku. Příčina pocházela z politických 

důvodů, o nichž bylo hovořeno v úvodním pojednání této podkapitoly. Předmětné 

uspořádání bylo již tehdejší právní obcí, a nejenom jí, kritizováno, setkal jsem se i 

s takovými názory, že se jednalo o narušení právní jistoty.154 S čím lze souhlasit, 

jelikož tradiční zásada super ficio solo cededit má své opodstatnění. 

  

                                                
153  FIALA, J., KINDL, M. et al. Občanský zákoník. Komentář. 1. díl. 1. vydání, Praha: Wolters 
Kluwer ČR, a. s., 2009, s. 352. 
154 HULMÁK, M., SPÁČIL, J., ŠKÁROVÁ, M., ŠVESTKA, J. a kol. Občanský zákoník I. § 1 – 
459. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009, s. 660. 
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4 Recentní právní úprava 
 Po předcházejícím zhodnocení legislativního vývoje pojmu věci v 

minulých občanských zákonících, se nyní přesuneme na současnou dikci zákona 

se snahou, o co možná nejpodrobnější rozpracování institutu věci a s ním 

souvisejících elementů. Struktura této kapitoly reflektuje literu zákona, tedy její 

jednotlivé podkapitoly budou vycházet ze seřazení jednotlivých ustanovení 

v občanském zákoníku. Nutno podotknout, že s ohledem k rozsahu práce nebudou 

podrobeny výkladu zcela všechna znění paragrafů vztahující se k tématice věci, 

ale pouze mnou vybraná, jak již bylo předesíláno v úvodu této práce. 

4.1 Legislativně technický exkurz 

 Obecně lze konstatovat s přihlédnutím, k již získaným poznatkům, že 

úprava pojmu věci je nedílnou součástí našeho právního řádu, což je i patrné z 

důvodu její diskutovanosti na půdě právnické obce. Než přikročíme k samotnému 

analyzování, jak zákonodárce recentně vymezil jednotlivá znění zákona, tak si pro 

úplnost okrajově určíme, kde najdeme úpravu věci v rámci hierarchické pyramidy 

právních norem a v celkovém systému práva. 

 4.1.1 Usazení v právním řádu České republiky  

 Ambice stávajícího občanského zákoníku být kodexem pokrývajícím 

celkovou úpravu soukromého práva, jistě alespoň nepřímo odpovídá na výše 

nastolenou úvahu, což ostatně nasvědčuje tomu, že tento obecný institut je 

integrální součástí, slovy prvorepublikové terminologie tzv. obecného práva 

soukromého, maje tím na mysli občanského zákoníku. Zde si dovolím přirovnat 

úpravu institutu věci na roveň k takovým nosným pilířům občanského práva jako 

je vlastnictví, manželství anebo i smlouva.  

Stranou ponecháme polemiku o tom, zdali je, či není správné, aby se 

pojetím věci zabýval obecný předpis soukromého práva, respektive občanský 

zákoník, protože se domnívám, že z předcházejících kapitol práce vyplývá 

jednoznačná odpověď o správnosti tohoto řešení. 

4.1.2 Usazení v občanském zákoníku 

 V doktríně věnované občanskému právu se můžeme setkat se dvěma 

systémy determinující organizaci a celkové rozložení úpravy občanského 

zákoníku, o nichž bylo již letmo pojednáno v předcházející kapitole. První z nich 
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se vyznačuje charakteristickým rysem obecnosti, respektive počínající obecnou 

částí předpisu vztahující se a tvořící jistý základ pro na ni kontinuálně navazující 

příslušné zvláštní části. Uvedený pandektní systém155 je pro naši soudobou právní 

kulturu bližší. Jemu oponující institucionální systém je naopak typický spíše pro 

právní úpravu starší,156 u níž jsme se mohli setkat s obecnou částí u každé 

jednotlivé sekce zákona zvlášť.  

Recentní úprava institutu věci je zařazena do obecné části občanského 

zákoníku, tj. do části první, hlavy čtvrté pod rubrikou označenou „Věci a jejich 

rozdělení“, přičemž v souhrnu se jedná o čtyři díly v celkovém počtu 55 

paragrafů. Pro předmětnou diplomovou práci jsou stěžejní regule obsažené v 

prvních třech dílech této hlavy, jelikož zbylý čtvrtý díl je věnován úpravě cenných 

papírů, kterou se zákonodárce rozhodl zařadit právě do dikce občanského 

zákoníku po zrušení zákona o cenných papírech mající povahu lex specialis. I v 

této marginální otázce, podle mého názoru nemůže být spor o umístění pojednání 

o věcech, jedná se přesně o institut (a to částečně plyne z předcházející kapitoly), 

jenž je využíván i v ostatních částech občanského zákoníku, nejvíce však 

v souvislosti s majetkovými právy zahrnutými do části třetí a čtvrté zákona. Pro 

úplnost lze dodat, že v předcházejících právních předpisech jsme se nemuseli 

zpravidla setkat s úpravou věci nacházející se v části obecné. Ostatně jsem se 

setkal s identickou myšlenkou v komentáři k občanskému zákoníku z roku 1964, 

kde prof. Švestka považuje za žádoucí, aby bylo do tehdejšího návrhu budoucího 

občanského zákoníku, nyní již současného, zakomponován institut věci do obecné 

části.157 

4.2 Věci a jejich rozdělení 

Ústřední dikcí zákona, pro potřeby této podkapitoly postavené na 

analyzování, je úplné znění § 489 občanského zákoníku, obsahující definici věci, 

kde stojí následující:  

„Věc v právním smyslu (dále jen „věc“) je vše, co je rozdílné od osoby a 

slouží potřebě lidí.“ 

                                                
155 DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J., ZUKLÍNOVÁ, M. a kol. Občanské právo hmotné. Svazek 1. Díl 
první: Obecná část. 2. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2016. s. 434. 
156 Institucionální systém najdeme v Code civil (1804), Allgemeines bürgerliches gesetzbuch 
(1811). Z pandektního systému vychází Bürgerliches gesetzbuch (1895). 
157 HULMÁK, M., SPÁČIL, J., ŠKÁROVÁ, M., ŠVESTKA, J. a kol. Občanský zákoník I. § 1 – 
459. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009, s. 642. 
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4.2.1 Pojem věci  

V každém ze současných děl právnické literatury se dočteme o třech 

základních definičních znacích vyplývajících, ať už explicitně či nikoliv, z výše 

citovaného paragrafu, na něž se nyní zaměříme a rozebereme si význam jednoho 

po druhém. První znak v pořadí dle dikce zákona je rozdílnost od osoby, poté 

následuje znak sloužit potřebě lidí a posledním z nich, který není expressis verbis 

v § 489 vyjádřený, ale spíše navazuje a doplňuje přecházející uvedené, je 

ovladatelnost,158 která je spíše mířena na věci hmotné podstaty, ostatně jak nám 

říká ustanovení § 496 odst. 1 občanského zákoníku. Jsou však autoři, podle jejichž 

názoru lze mluvit o přítomnosti složky ovladatelnosti i u věcí nehmotných.159 

První pojmový znak věci je zákonodárcem spatřován v její rozdílnosti od 

osoby, nicméně není zákonem jmenovitě stanoveno, zda se má na mysli jak osoba 

fyzická, tak i právnická, či výlučně jedna z nich. Podle názoru komentářového 

díla, rozlišení mezi osobou fyzickou a osobou právnickou v zákoně absentuje a 

lze spíše usuzovat, že ono negativní vymezení věci spočívajícím v pojmovém 

prvku má být primárně směřováno na osobu fyzickou.160 S poměrně odlišným 

stanoviskem však přichází kolektiv autorů jiného komentáře, jenž toto ustanovení 

spatřuje jako nadbytečné,161 a následně k tomu dodává, že o rozdílnosti věci od 

osoby by neměl zákon hovořit. S tímto postojem nesouhlasím, jelikož je podle 

mého názoru žádoucí, aby tento klíčový znak byl v zákoně výslovně formulován 

pro snazší uchopení pojmu věci. Jistý dodatek, respektive výjimku z pravidla, 

najdeme v § 112 občanského zákoníku v návaznosti na § 493 tamtéž, avšak tato 

odchylka bude náplní poznání až následující kapitoly.  

K otázce termínu odlišnosti od osoby se vyjadřuje i prof. Rouček 

v komentáři pocházejícího z roku 1935,162 ve kterém se snaží zdůvodnit samotný 

původ oné zákonné definice, respektive jejího zvoleného formulování. Obecně lze 

říci, že se jednalo o společenskou událost představující tzv. materiální pramen 

                                                
158 DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J., ZUKLÍNOVÁ, M. a kol. Občanské právo hmotné. Svazek 1. Díl 
první: Obecná část. 2., aktualizované a doplněné vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2016. s. 
377. 
159 MELZER, F., TÉGL, P. a kolektiv. Občanský zákoník-velký komentář. Svazek I. § 1-117. 
Praha: Leges, 2013, 204 s.  
160 Lavický, P. a kol. Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1-654). Komentář. 1. Vydání Praha: C. 
H. Beck, 2014, s. 1729. 
161 MELZER, F., TÉGL, P. a kolektiv. Občanský zákoník-velký komentář. Svazek I. § 1-117. 
Praha: Leges, 2013, s. 204. 
162 ROUČEK, F., SEDLÁČEK, J. Komentář k čsl. Obecnému zákoníku občanskému a občanské 
právo platné na Slovensku a v Podkarpatské Rusi. Díl II. Praha: CODEX Bohemia, s.r.o., 1998, s. 
7-8. 
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práva pro dané ustanovení, na jejíž popud došlo k následnému zamyšlení se nad 

tímto vymezením věci. Milník hrající roli spatřuje autor ve zrušení nevolnictví, 

což se mi osobně jeví jako pravděpodobné, uvědomíme-li si časovou osu a na ní 

vyznačení zrušení nevolnictví společně s promulgací ABGB, ze kterého je mimo 

jiné toto ustanovení současného občanského zákoníku přebrané. Předmětné 

vymezení věci mělo být i jistým opatřením, aby se opět nenavrátilo k tomuto 

vztahu projevujícího se závislostí a pojímáním živého jedince za něco 

podobajícího se věci, tedy předmět. 

V tomto směru zde můžeme poukázat i na častou, a nejenom laickou, 

ustálenou frázi, když někdo hovoří o tom, že vlastní společnost – v takovém 

případě se přesně jedná o rozpor s výše zmíněným, neboť je v tomto smyslu 

mylně chápán předmět tedy osoba, namísto faktického předmětu, tj. věci.163 

V tomto odstavci a jemu následujících, se zaměříme na druhý znak věci, a 

tím je schopnost sloužit lidem. Zde si zprvu hned dovolím trochu polemiky s 

učebnicí Občanského práva hmotného z Pražské právnické fakulty, jejíž autoři 

namítají, že je takovéto slovní spojení chybné, když znění zákona hovoří o 

„sloužení lidem“ a uvádějí z jejich pohledu vhodnější řešení, kdy by zákon užil 

v této konkrétní situaci spíše „sloužení osobám“.164 Osobně jejich názor nesdílím 

a domnívám se, že je správné a vhodné, že zákonodárce zvolil slovo „lidem“. 

Důvod ovlivňující můj názor vychází z jednoho teoretického přístupu k pojetí 

právnických osob, jenž mimo jiné není jedinou rozeznávanou teorií, ale je jich 

hned několik. Na podporu mé myšlenky je to právě teorie fikce, ze které 

zákonodárce v § 20 občanského zákoníku,165 i když pravda ne úplně přesvědčivě a 

jednoznačně, vychází. Ve všech odborných, současných komentářích se autoři 

váhavě, a jako v případě již zmíněné zákonné dikce, ne zcela přesvědčení 

přiklánějí spíše k fikční teorii. Z mého pohledu poměrně přesně onu situaci vystihl 

doc. Havel, když v komentářovém díle od Leges hovoří v souvislosti s pojmem 

právnická osoba jako o „derivaci fikční teorie“.166 Navazujícím opěrným bodem 

mé argumentace je současně i důvodová zpráva k občanskému zákoníku, jež se 

                                                
163 MELZER, F., TÉGL, P. a kolektiv. Občanský zákoník-velký komentář. Svazek I. § 1-117. 
Praha: Leges, 2013, s. 204. 
164 DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J., ZUKLÍNOVÁ, M. a kol. Občanské právo hmotné. Svazek 1. Díl 
první: Obecná část. 2. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2016. s. 377. 
165 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, § 20 odst. 1. Právnická 
osoba je organizovaný útvar, o kterém zákon stanoví, že má právní osobnost, nebo jehož právní 
osobnost zákon uzná. Právnická osoba může bez zřetele na předmět své činnosti mít práva a 
povinnosti, které se slučují s její právní povahou. 
166 MELZER, F., TÉGL, P. a kolektiv. Občanský zákoník-velký komentář. Svazek I. § 1-117. 
Praha: Leges, 2013, s. 271. 
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daleko přímočařeji než znění zákona staví k teorii fikce, i v porovnání s 

komentářovou literaturou. Zákonodárce v důvodové zprávě pojednává o tom, že 

právnické osoby jsou pouhou právnickou konstrukcí člověka, která má pomoci 

sledovat a uskutečnit jeho zájmy.167 Dokonce explicitně můžeme citovat text 

důvodové zprávy: „osnova tudíž odmítá antropologizaci právnických osob“.168 

Na základě popsaných důvodů, se utvrzuji v mém výše předestřeném názoru na 

správnou formulaci § 489 občanského zákoníku, a ke kritickému postoji názoru 

učebnice z Pražské právnické fakulty.  

Zpátky již k samotnému pojmu užitečnosti bez jakékoliv polemiky (která 

bezesporu v aplikační praxi nečiní potíže), zdali je přiléhavější užít zákonné 

formulace „lidem“ nebo „osobám“. Aby něco bylo věcí v právním slova smyslu, 

musí taková věc sloužit potřebě lidí, respektive musí oplývat vlastností 

užitečnosti. Onu užitečnost je nutno vnímat především subjektivním náhledem a 

tedy individuálně, což nepochybně vede k jisté rozdílnosti v chápání hodnot čili 

co někomu připadá bez využití, pro jiného to může znamenat věc s neobyčejnou 

důležitostí. Výklad užitečnosti musí být interpretován extenzivním způsobem 

zahrnujícím ku příkladu jak užitečnost ekonomickou, estetickou či kulturní, tak i 

tu technickou a další.169 Na tomto místě se sluší navázat na úplné znění zákona 

judikaturou Nejvyššího soudu,170 jenž považuje za věc hmotnou omamné a 

psychotropní látky, a to nejenom za situaci, kdy je s nimi nakládáno v souladu 

s dikcí zákona č. 167/1998 Sb., zákona o návykových látkách. Nutno mít na 

paměti, že se jedná o stanovisko obsažené v rozhodnutí pro potřeby trestního 

práva, ale v obiter dictum často najdeme argumentaci s odkazem na soukromé 

právo.171 Podstatným faktem je, že i rozhodovací praxe se k příslušnému znaku 

staví, dovolím si říci, velmi široce. Naproti tomu se prof. Rouček172 k interpretaci 

znaku užitečnosti staví restriktivně a uvádí, že klíčem pro posouzení užitečnosti je 

                                                
167 ELIÁŠ, K. a kol. Nový občasný zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou. Ostrava: Sagit, 
2012, s. 77. 
168 ELIÁŠ, K. a kol. Nový občasný zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou. Ostrava: Sagit, 
2012, s. 77. 
169 BEREN, V., PETROV, J., VÝTISK, M. a kol. Občanský zákoník. Komentář. 1 vydání. Praha: 
C. H. Beck, 2017, s. 520. 
170 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 4. 2017, sp. zn. 8 Tdo 129/2017. 
171 Učebnice Občanského práva hmotného 1 od Wolters kluwer z roku 2009, přitom omamné látky 
řadí do skupiny věcí vyloučených z občanskoprávního styku. 
172 ROUČEK, F., SEDLÁČEK, J. Komentář k čsl. Obecnému zákoníku občanskému a občanské 
právo platné na Slovensku a v Podkarpatské Rusi. Díl II. Praha: CODEX Bohemia, s.r.o., 1998, s. 
7-8. 
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brát v potaz kritérium hospodářské, za něž považuje „zachování člověka při 

životě“.173 

Třetím pojmovým znakem se rozumí ovladatelnost věci, jež je 

interpretačně dovozována v souvislosti § 496 odst. 1 a § 497 občanského 

zákoníku.  Rozumí se tím objektivní možnost podrobit se lidské vůli. Tento 

požadavek je mířen hlavně na věci hmotné. V důsledku této zákonné podmínky 

kladené na věc můžeme v praxi vidět například prodej, respektive právě neprodej, 

pozemků na Měsíci, kde mimo jiné, taková situace koliduje s úpravou 

mezinárodního práva veřejného, což ovšem není předmětem této diplomové 

práce. Je tedy zřejmé, že otázka ovladatelnosti je nejvíce ze všech třech znaků 

proměnlivá v čase s návazností na technické rozvoj lidstva.174 

4.2.2 Lidské tělo jako předmět práv 

 Zákonodárce na první pohled tvrdě a jednoznačně odmítá, aby cokoliv, co 

bylo od těla odňato, bylo věcí v právním slova smyslu. Po přečtení § 493 

občanského zákoníku se to tak opravdu může jevit. Ono ustanovení se musí 

vnímat i z pohledu mezinárodního práva veřejného, přesněji dle čl. 21 Úmluvy o 

lidských právech a biomedicíně,175 kde je stanoveno, že lidské tělo nesmí být 

zdrojem finančního prospěchu. Už ostatně také prof. Rouček ve svém komentáři 

hovoří o zvláštním postavení těla člověka a není to myšleno ve smyslu rozdílnosti 

od osoby, nýbrž poukazuje na samotné tělo zemřelého a jeho specifickou povahu. 

O několik řádků níže se budu podrobně zabývat teoretickými koncepcemi 

způsobu pojetí lidského těla po smrti.  

Výše zmíněné základní východisko je pojato obecně a občanský zákoník 

upravuje příslušné výjimky, přičemž nejdůležitější z nich najdeme v § 112 

občanského zákoníku, kde je zavedena fikce v případě, pokud se bezbolestně za 

nepoužití znecitlivujících prostředků oddělí část lidského těla, jež se přirozeně 

obnovuje. V takové situaci se následně na ně hledí jako na věci movité, a dokonce 

je umožněno přenechat takto oddělenou část lidského těla za úplatu. V praxi se 

bude jednat o například o vlasy či mužské pohlavní buňky, nicméně ze seminářů 

                                                
173 ROUČEK, F., SEDLÁČEK, J. Komentář k čsl. Obecnému zákoníku občanskému a občanské 
právo platné na Slovensku a v Podkarpatské Rusi. Díl II. Praha: CODEX Bohemia, s.r.o., 1998, s. 
7-8. 
174 DVOŘÁK, J., FIALA, J., ŠVESTKA, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek I. Praha: 
Wolters Kluwer ČR, a. s., 2014, s. 1170. 
175 Evropská Úmluva na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací 
biologie a medicíny (Úmluva o lidských právech abiomedicíně), sděl. č. 96/2001 Sb. m.s. 
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občanského práva hmotné mi zůstalo v paměti, že např. JUDr. Psutka odmítal 

ženské gamety pohlavní buňky za věc v právním slova smyslu, tudíž se na ně 

předmětné ustanovení § 112 nemusí vztahovat. Zajímavý náhled na oddělené části 

lidského těla nabízí německá doktrína, která nepovažuje oddělené části lidského 

těla za věc vůbec nepovažuje, ale spíše za nevymezený předmět práv, na něž se 

vztahují osobnostní práva „vlastníka“ od jehož těla byl daný předmět oddělen. 

Velmi zajímavé je i pojetí lidského tělo po smrti. V občanskoprávní nauce 

jsou zastávány tři hlavní teoretické přístupy. První přístup, kterým se i nechalo 

inspirovat současné znění zákona, odmítá, aby lidské tělo bylo předmětem práv i 

po smrti. Jinými slovy řečeno jakékoliv lidské pozůstatky podle znění zákona 

nebudou věcí v právním slova smyslu. Zde je zapotřebí reflektovat zákon č. 

20/1987 Sb., o státní památkové péči, a jeho znění § 23 - „[a]rcheologickým 

nálezem je věc (soubor věcí), která je dokladem nebo pozůstatkem života člověka 

a jeho činnosti od počátku jeho vývoje do novověku a zachovala se zpravidla pod 

zemí.“ Toto konkrétní teoretické pojetí osobně nevnímám jako příliš vhodné, 

tudíž ani znění předmětného zákona nevidím úplně za nejvhodnější volbu. Shodný 

přístup zastával také prof. Sedláček.176 Druhé teoretické pojetí je přesně opačné, 

potom co člověk zemře, je jeho tělo věcí v právním slova smyslu. K této 

teoretické koncepci se rovněž nepřikláním, jelikož je žádoucí brát v potaz tu 

skutečnost, že se jedná o tělo člověka. Tento přístup je v současném občanském 

zákoníku aplikován na institut zvířete. Třetí koncepce, a podle mého názoru ta 

nabízející nejvíce výhod, je do jisté míry kompromisní. Významnou úlohu zde 

hraje běh času, od něhož se daná teorie odvíjí čili lapidárně řečeno čím delší doba 

uběhne od smrti člověka, tím více se ono lidské tělo bude blížit k subsumování 

pod věc v právním slova smyslu. Tento teoretický náhled ve svém komentáři 

popisuje, a zároveň se sním i ztotožňuje, již v této tématice zmiňovaný prof. 

Rouček.  

4.2.3 Zvíře a jeho postavení v právu 

V § 494 občanského zákoníku nám zákonodárce zakotvuje pravidlo o 

zvláštním postavení zvířete, a není tajemstvím, že se autoři ohledně tohoto znění 

                                                
176 MELZER, F., TÉGL, P. a kolektiv. Občanský zákoník-velký komentář. Svazek I. § 1-117. 
Praha: Leges, 2013, s. 225. 
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paragrafu nechali inspirovat v sousedním Rakousku177 a Německu.178 

V předcházejících občanských zákonících na našem území obdobné ustanovení 

určující specifičnost a náhled na zvíře, jakožto živého tvora, absentovalo. Podle 

mého názoru se jedná o posun reagující na politické tlaky a zejména na potřebu 

vyžadovanou společností, neboť jde o „reflexi celkové změny vztahu člověka 

k přírodě, kdy vztah podmaňující se mění na symbioticko-užívací“.179 Je ovšem 

nezbytné dodat, že se nejedná o úplnou novotu zavedenou v právu, jelikož se 

zvláštností zvířete, a to dávno před platností, respektive účinností současného 

občanského zákoníku, pracoval například exekuční řád či občanský soudní řád. 

Ve vztahu k pojetí zvířete si dovolím drobnou polemiku týkající se 

příslušné rubriky uvedené v občanském zákoníku, přestože jsem si vědom teze, že 

rubrika není součástí vlastního textu zákona,180 jak nám i ostatně přitakává 

konstantní judikatura společně s nálezy Ústavního soudu.181 Při tvorbě právního 

předpisu by dle mého mínění neměly být opomenuty poznatky získané z teorie 

práva, a proto bych rád poukázal na argument a rubrika a samotnou teorii 

legislativní techniky, jež považuje za žádoucí, aby v každém zákoně byla 

zachována nejenom linearita textu a další obecně kladené požadavky, ale 

především, aby se běžný adresát právních předpisů182 v takto obsahově 

nabytém textu zorientoval pomocí zmíněných rubrik.183 V návaznosti na uvedené 

bych rád poukázal možná na trochu pošetilou kritiku směrem k textaci zákona, 

kdy ustanovení o zvířeti nalezneme subsumované pod hlavičkou „Věci a jejich 

rozdělení“, kde je následně v paragrafovém znění uvedeno, že zvíře není věc. 

Z mého subjektivního pohledu mi takovéto uspořádání nepřijde zcela správné, 

ačkoliv jsem si vědom, že předmětná idea je v aplikační praxi bezvýznamná. 

Z optiky teorie práva dle mého soudu již ne. 

 Nyní přistoupíme k vytyčení teoretických koncepcí, jež nám dávají 

možnost, jak vůbec zvíře v právu pojmout. V otázce právní povahy zvířete se 
                                                
177 § 285a ABGB: Tiere sind keine Sachen, sie werde durch besondere Gesetze geschütz. Die für 
Sachen geltend Vorschriften sind auf Tiere nur insoweit anzuwenden, als kaine abweichenden 
Regelungen bestehn. 
178 § 90a BGB: Tiere sind keine Sachen. Sie werden durch besondere Gesetze geschützt. Auf sie 
sind die für Sachen geltenden Vorschriften entsprechend anzuwenden, soweit nicht etwas anderes 
bestimmt ist. 
179 Lavický, P. a kol. Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1-654). Komentář. 1. Vydání Praha: C. 
H. Beck, 2014, s. 1747. 
180 Rubrica legis non est lex.  
181 Nález Ústavního soudu č. 109/1996 Sb.r.us 
182 Zjevný příklad vidíme v systému beck-online, kde nad každým paragrafem spatřujeme popisek, 
čeho se paragrafové znění zákona týká. 
183 CVRČEK, F., NOVÁK, F. a kol. Legislativa. Teoretická východiska a problémy. Plzeň: Aleš 
Čeněk, 2017, s. 64. 
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zákonodárce rozhodl jít cestou jeho dereifikace,184 tedy nepojímat institut zvířete 

tak, jak se ve společnosti v předešlých letech zavedlo, ba naopak nenazírat na 

něho jako na věc. A to i přesto, že se na jednání týkajících zvířete budou obdobně 

aplikovat ustanovení o věcech, avšak jen v takovém rozsahu, ve kterém to nebude 

odporovat jeho povaze. Osobně o správnosti tohoto řešení přesvědčen nejsem. 

V důvodové zprávě k občanskému zákoníku se dočteme o myšlence, jež 

vedla zákonodárce k tomuto formulačnímu počinu majícímu kořeny v evropském 

trendu zastávaném ve vztahu k postavení zvířeti a negativně se stavícímu 

k pojímání zvířete coby bučícímu nástroji.185 Je zapotřebí brát na zřetel jeho 

zvláštní povaha v dnešní společnosti a přizpůsobit to i po stránce právní. Na tomto 

místě se nabízí položit si otázku, a co je tedy zvíře? Vcelku nejasné odpovědi se 

dostává od JUDr. Bezoušky: „[o]dpověď na otázku, co tedy zvíře je, když není 

věc, je jednoduchá: zvíře je zvíře“.186 Zda je tato reakce dostačující, ať si každý 

vyhodnotí sám. Pro lepší úhel pohledu legislativního vnímání institutu zvířete si 

následovně nastíníme dva přístupy objevující se v soudobé občanskoprávní nauce.  

 V teorii občanského práva jsou možné, jak již bylo uvedeno, v zásadě dva 

přístupy k uchopení pojmu zvíře,187 kdy první z nich považuje zvíře z právního 

hlediska sice za předmět majetkových práv, ale ne přímo za institut věci. Touto 

cestou se vydal i náš občanský zákoník. Osobně nespatřuji tento přístup jako 

úplně šťastně zvolený, jelikož vedle věcí v právním slova smyslu se nám tu 

objevuje další předmět majetkových práv, respektive něco, co chtěl občanský 

zákoník cestou širokého pojetí věci inspirované z § 285 ABGB eliminovat 

z důvodu právní jistoty. Druhým možným přístupem, který je podle mého názoru 

pro právní praxi vhodnější, je situace, kdy se zvíře uzná za věc v právním slova 

smyslu, ale s tím dovětkem, že je zapotřebí šetřit jeho povahy a dbát na jeho 

příslušícím zvláštním významu, coby tvora nadaného smyslu.  

4.2.4 Rozdělení věcí 

 Ani právní úprava de lege lata není ochuzena o soubor legálních definic, 

coby typů rozdělení věcí, jež se prolínají napříč celou prací od samého počátku. 

Na tomto místě je vhodné se navrátit o několik stránek pozadu a znovu zdůraznit 
                                                
184 Takzvané odvěcnění. 
185 ELIÁŠ, K. a kol. Nový občasný zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou. Ostrava: Sagit, 
2012, s. 225-227. 
186 BEZOUŠKA, P. Návrh občanského zákoníku a jeho místo mezi evropskými kodexy. Právní 
rozhledy, 2008, č. 19, s. 711-717. 
187 MELZER, F., TÉGL, P. a kolektiv. Občanský zákoník – velký komentář. Svazek III. § 419-654. 
Praha: Leges, 2014, s. 232. 
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neodmyslitelnou úlohu římského práva, neboť není náhodou, že se setkáváme 

s obdobným rozdělením nastaveným v recentní právní úpravě, jako už za dob 

římského práva. V této části práce nebudou opětovně rozebírány jednotlivé 

skupiny věcí, co do svého významu a praktického vyjádření, jelikož to opakovaně 

zaznělo již v předcházejících kapitolách a šlo by o pouhou repetici řečeného, 

nýbrž se uchýlím k přesnému zákonnému uchopení.  

 4.2.4.1 Věci hmotné a nehmotné  

  Ustanovení § 496 občanského zákoníku obsahuje ve svých dvou 

odstavcích vymezení legální definice, jak věci hmotné, tak zároveň i věci 

nehmotné. Důvodová zpráva naproti tomu přesto tvrdí, že „autoři respektují 

osvědčené legislativní pravidlo,188 že při vymezování párových pojmů, je na místě 

užít pouze jednu legální definici, není vhodné definovat oba pojmy“.189 Jak je 

patrno, na tomto místě je důvodová zpráva se samotným textem zákona v rozporu, 

poněvadž si protiřečí v potencionálním řešení a v tom, jak bylo fakticky 

legislativně vyhotoveno.  

O této kategorii věcí dělící se na hmotné a nehmotné lze bezesporu říci, že 

je řazena k jednomu z nejpodstatnějších rozdělení, a to proto, že má dalekosáhlý 

dopad v návaznosti na pojetí věci v režimu širším. Je tu tendence o snahu, aby 

množina předmětu práv byla v zásadě shodná s věcí v právním slova smyslu. 

Tento cíl však vzápětí popírá sám zákonodárce, jelikož v dikci § 979 občanského 

zákoníku v souvislosti s věcnými právy tuto množinu dále dělí, respektive dělí 

kategorii věcí nehmotných na práva a další věci nehmotné.190 Osobně shledávám 

tuto skutečnost jako nežádoucí jev, poněvadž je zde popřena stránka cílené 

jednoduchosti v interpretování a orientování ve významu jednotlivých institutů, a 

také tím dochází k narušení určité návaznosti samotných ustanovení, kdy je 

zapotřebí se ubírat o několik set paragrafů dopředu či z druhého pohledu naopak 

dozadu. 

Věci hmotné vymezuje § 496 odst. 1 občanského zákoníku rovněž tak, jak 

byl chápán dřívější pojem věc v předcházejících dvou občanských zákonících 

obecně.  Dnes vůči obecné definici věci v § 489 a požadavkům jím stanoveným, 

tzn. odlišnosti od osoby a užitečnosti, ustanovení věnované věcem hmotným 

                                                
188 Omnis definito in iure civili periculosa est by. 
189 ELIÁŠ, K. a kol. Nový občasný zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou. Ostrava: Sagit, 
2012, s. 230. 
190 MELZER, F., TÉGL, P. Občanský zákoník – velký komentář. Svazek III. Praha: Leges, 2014, s. 
241. 
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požaduje navíc předpoklad ovladatelnosti a povahu samostatného předmětu. Ona 

ovladatelnost musí být posuzována v měřítku objektivním,191 „což znamená, že 

právě v konkrétní situaci či chvíli nemusí být hmotný předmět ovládán“.192 

Značnou úlohu zde hrál i výklad soudní, kde se požadavek ovladatelnosti 

postupně začal vykládat s adjektivem „částečná“.193 V komentáři od 

nakladatelství Leges se můžeme dokonce dozvědět o ovladatelnosti převážné.194 

Je zřejmé, že výše popisovaný požadavek je proměnný v souvislosti 

se společenským vývojem majícím onen dopad do právní sféry. Druhá podmínka 

vymezená v legální definici je samostatnost předmětu. Tento požadavek má své 

opodstatnění „zejména v souvislosti s existencí věcných práv“195  s návazností na 

součást věci, kdy složená věc je tvořena několika potencionálně samostatnými 

věcmi. 

Věci nehmotné by měly být správně definovány negativním způsobem, 

přesto zákon nabízí legální definici, která je tautologická – jedná se o další věci 

bez hmotné podstaty. V této kategorii na základě znění zákona musíme rozlišovat 

dvě podmnožiny. Jmenovitě práva, jejichž povaha to připouští, a zbytkovou 

skupinu věcí bez hmotné podstaty.   

U první z nich se bude typicky jednat o práva majetková, tudíž práva 

osobnostní jako je právo na jméno, testovací právo a podobně jsou z tohoto 

vymezení vyloučená, protože (slovy zákona) to jejich povaha nepřipouští.196 Na 

co je však zapotřebí upozornit, nebude se jednat v souhrnu o všechna majetková 

práva, přičemž nejznámější z nich je právo vlastnické. Povahu vlastnického práva 

coby věci nehmotné musíme razantně odmítnout. Pokud by se mělo pojímat jako 

věc nehmotná, nastalo by možné tzv. cyklení, jinými slovy ono vlastnické právo 

by bylo ve vlastnictví nějakého dalšího vlastnického práva a takhle by to šlo do 

nekonečna. Proto se ztotožňuji se stanoviskem vyvěrajícím z komentářové 

literatury,197 tak společně i s příspěvkem doc. Paulyho, mého vedoucího 

                                                
191 DVOŘÁK, J., FIALA, J., ŠVESTKA, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek I. Praha: 
Wolters Kluwer, a. s., 2014, s. 1171. 
192 DVOŘÁK, J., FIALA, J., ŠVESTKA, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek I. Praha: 
Wolters Kluwer, a. s., 2014, s. 1170. 
193 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČSSR uveřejněné pod č. 63/1962 Sbírky soudních rozhodnutí a 
stanovisek. 
194 MELZER, F., TÉGL, P. Občanský zákoník – velký komentář. Svazek III. Praha: Leges, 2014, s. 
241. 
195 MELZER, F., TÉGL, P. Občanský zákoník – velký komentář. Svazek III. Praha: Leges, 2014, s. 
241. 
196 MELZER, Filip. Občanský zákoník: velký komentář. Praha: Leges, 2013, s. 241. 
197 MELZER, F., TÉGL, P. Občanský zákoník – velký komentář. Svazek III. Praha: Leges, 2014, s. 
242. 
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diplomové práce, na konferenci k výročí narození Viktora Knappa, kde je v obou 

případech zastáván shodný náhled na povahu vlastnického práva, jež by se 

nemělo subsumovat pod kategorii věcí nehmotných, ale mělo by se coby věc 

nehmotná bez dalšího odmítnout. Tuto problematiku je možno poměrně jasně 

uzavřít s tím stanoviskem, že „práva jsou tedy věcmi pouze tehdy, mají-li 

majetkovou povahu a nebrání-li tomu závěru povaha toho kterého práva“.198 

Zbylou podkategorii věcí nehmotných označuje zákon za „jiné věci bez 

hmotné podstaty“. Pomyslně tedy můžeme říci, že se jedná o jistou zbytkovou 

kategorii, se kterou v předcházející zákonné úpravě byl největší problém, a 

pojmově dnešnímu označení odpovídal předcházející název tzv. „jiné majetkové 

hodnoty“. V reálné praxi se jedná o různé receptury či know-how, některé 

skupiny autorů pod tento právní režim řadí také podíl v obchodní společnosti. 

Pražská učebnice hmotného práva se naopak k obchodnímu podílu staví v tomto 

směru odmítavě. 

4.2.4.2 Věci nemovité a movité  

 K příslušnému právnímu režimu důvodová zpráva uvádí následující: „pro 

právo je významné dělení věcí na movité a nemovité“.199 V souladu 

s předcházející právní úpravou zákon definuje předmětnou skupinu věcí současně 

jak způsobem pozitivním, tak i negativním. Věci nemovité můžeme dále 

pomyslně roztřídit do tří kategorií. První z nich je tvořena z „nemovitostí“, jimiž 

jsou pozemky a podzemní stavby se samostatným účelovým určením. Za druhou 

skupinu jsou pojímány věci nehmotné, které určitým způsobem mají vztah právě 

k nemovité věci, v tomto případě se jedná zpravidla o věcná práva. Následující 

selekcí nemovitých věcí jsou ty předměty, o nichž tak prohlásí zákon jako je 

typicky právo stavby či bytová jednotka. Čtvrtou pomyslnou podmnožinou 

nemovitých věcí jsou stavby, které nejsou součástí pozemku a nelze je bez 

narušení jejich podstaty přemístit. Důležité si je uvědomit, že znění zákona v § 

498 odst. 1 občanského zákoníku není výčtem taxativní, ale je vystavěn na 

demonstrativních zástupcích příslušné kategorie, což ostatně potvrzují i 

ustanovení § 1159 a § 3005 občanského zákona.200 Věci movité, jak bylo již 

naznačeno o několik řádků výše, zákon vymezuje negativně, to znamená, pokud 

                                                
198 MELZER, F., TÉGL, P. Občanský zákoník – velký komentář. Svazek III. Praha: Leges, 2014, s. 
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2012, s. 230. 
200 Lavický, P. a kol. Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1-654). Komentář. 1. Vydání Praha: C. 
H. Beck, 2014, s. 1763. 
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nespadají pod „konkrétní věc podle definice nemovitostí, anebo znaky dotyčné 

definice nenaplňuje, potom to znamená, že je movitou věcí“.201 Předestřené řešení 

považuji za správné, jelikož by do budoucna pomohlo předejít aplikačním 

nejasnostem.   

4.2.4.3 Věci zastupitelné  

 S touto kategorií věcí jsme se mohli setkat pouze ve vládním návrhu 

občanského zákoníku z roku 1937, který ji oproti ostatním občanským zákoníkům 

jediný reflektoval, a to i přesto, že s ní všechny tyto právní předpisy implicitně 

pracovaly. Současný občanský zákoník § 499 občanského zákoníku označuje 

zastupitelnými věcmi výlučně věci movité, které mohou být nahrazeny jinou věcí 

téhož druhu. Ostatní věci, na něž nejde aplikovat tento postup, jsou logicky 

nezastupitelné čili se nám zde kloubí klasické pozitivní vymezení s kombinací 

negativního.202 Ve druhé větě předmětného zákona nalezneme objektivní 

interpretační pomůcku stanovující pravidlo, jak se zachovat v případě 

pochybností, zdali se jedná o věc zastupitelnou či nikoliv. Pokud to tedy není na 

první pohled zjevné, má se daný případ posoudit na základě zvyklostí, přičemž se 

má tento tradiční přístup vykládat v celostátním měřítku jako ustálené pravidlo 

respektované v daném státě, a nikoliv tedy jako místní či osobní obyčej. 

4.2.4.4 Věci zuživatelné  

Po vzoru ABGB a vládního návrhu občanského zákoníku z roku 1937 se 

zákonodárce rozhodl zařadit do litery zákona po dlouhé době ustanovení zřetelně 

vymezující zuživatelné věci. V důvodové zprávě, mající za úkol být nápomocna 

při chápání zákonodárcových úvah a úmyslů při zařazení příslušné zákonné 

úpravy, kriticky zdůrazňuje chybné označování v období předlistopadového 

režimu, kdy skupina věcí zuživatelných byla nazývána jako věci spotřebitelné.203 

Zuživatelnost věcí se stejně tak, jako v případě jejich zastupitelnosti, týká věcí 

movitých. Dále jsou v zákonném znění § 500 občanského zákoníku stanovena dvě 

kritéria pro posouzení, abychom mohli danou věc považovat za zuživatelnou. 

Jejich uplatnění nemusí být kumulativní. Jako příznačné hledisko pro posouzení, 

zda lze předmětnou věc nějakým způsobem upotřebit, je určeno možností věc 

spotřebovat, zpracovat a zcizit. Pro druhý, a do jisté míry i vedlejší postulát 
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zvolený pro úžeji zaměřený okruh, konkrétně pro skupinu věcí náležejících ke 

skladování, je rozhodné, pokud se následně tyto věci prodávají jednotlivě či tomu 

tak není. Tento poslední požadavek je inspirován německou právní úpravou.204 

Zbylé věci budou spadat do skupiny nezuživatelných věci, přesněji řečeno se bude 

jednat vždy o nemovitosti, poněvadž jsou absolutně vyloučeny pro toto dělení a 

co se týká věcí movitých, za předpokladu, pokud nebudou splňovat dvě na sobě 

nezávislé požadavky. 

4.2.4.5 Hromadná věci 

Úprava hromadné věci v předcházejícím občanském zákoníku 

absentovala, v tom současném ji již zákonodárce do dikce zákona zařadil. Ono 

vymezení je uskutečněno za pomocí čtyř znaků. První znak spočívá v mnohosti 

věcí, tj. musí být přítomny alespoň dvě samostatné věci. Tímto znakem se mimo 

jiné hromadná věc odlišuje od součásti věci. Ustanovení § 501 občanského 

zákoníku nám však výslovně neříká, zdali věc hromadná může být tvořena 

vzájemnou kombinací věcí hmotných, nehmotných, movitých a nemovitých. 

Druhým postulátem je, že tyto věci tvořící ve svém souhrnu věc hromadnou, musí 

vlastnit jeden jediný vlastník. S obdobným požadavkem se setkáme i u institutu 

příslušenství věci. Mnohost vlastníků ve vztahu k věci hromadné však vyloučena 

nikterak není. Třetí obtížnější podmínkou je to, že ony věci musí být považovány 

za jeden předmět. To se v praxi projevuje například u stáda dobytka nebo 

knihovny, kdy vnímáme onen soubor věcí jako jednu entitu. Komentář od Leges 

hovoří o „mezi složkami věci hromadné musí zpravidla existovat hospodářská 

souvztažnost“.205 Znak považování souboru věci za jeden předmět musí být 

posuzován objektivně, bez ohledu na vůli vlastníka. Podstata institutu věci 

hromadné vystupuje při dispozici s danými předměty. Posledním zákonem 

kladeným požadavkem je společné označení užíváné pro tyto předměty tvořící 

věc hromadnou, jak je již zřetelné ze zmíněných případů v předchozí větě. 

Ve všedním životě se bude jednat z právního hlediska o hromadné pojmenování 

věci, typicky stádo, pod kterým si každý z nás představí skupinu jednotlivých 

zvířat, z nichž je tvořeno, ale přesto je ve výsledku označujeme za stádo. To je 
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právě ono společné označení. „znak společného označení však není možno 

pojímat příliš formálně a absolutně“.206 

4.3. Součást věci a příslušenství věci 

4.3.1 Součást věci  

V otázce pojetí součásti věci nenastal v zákonném vymezení žádný 

převratný posun, až na výjimku znovuzavedení zásady superficies solo cedit cedit. 

Současný občanský zákoník vymezuje v § 505 součást věci za pomocí čtyř 

pojmových znaků, jež musí být hromadně naplněny.  

První zákonem stanovenou podmínkou je, že se musí jednat o věc 

složenou, tedy jakýsi celek tvořený z několika dílů. Podstatou vlastnického práva 

je, jak bylo řečeno i v předcházejících kapitolách, že se vztahuje výlučně k celku. 

Tudíž je pohlíženo na jednotlivé díly pouze jako na jednu věc v právním slova 

smyslu. Dále je kladena podmínka povahy sounáležitosti, přičemž „zákon neuvádí 

hlediska, podle kterých by bylo možno určit, co k věci podle její povahy náleží. 

Záleží vždy na posouzení konkrétního případu a na úvaze soudu“.207 A tak se 

bude zpravidla přihlížet k významu a smyslu konkrétně věci v dané době. Osobně 

se s tímto spíše neztotožňuji a přikláněl bych se v tomto případě ke zvolení 

objektivního hlediska. Třetím pojmovým vymezením je neoddělitelnost bez 

znehodnocení, přičemž u tohoto znaku komentářová literatura rozlišuje dvojí 

pojetí oddělení – faktické a funkční. Ono znehodnocení se týká obou možných 

oddělení. Jeho povahu musíme podle mého názoru interpretovat extenzivně tudíž 

jak znehodnocení v podobě snížení ceny věci, narušení funkčního účelu nebo také 

za situace vynaložení určitých nákladů na opravu předmětu po oddělení. I v tomto 

případě musí převažovat objektivní vnímání, proto vůle vlastníka není pro určení 

součásti věci natolik relevantní. Za poslední z vyžadovaných postulátů někteří 

autoři uvádějí trvalost spojení. Prof. Eliáš dané demonstruje na následujícím 

příkladu, pokud vyndáme motor z auta, tak po odmontování i toho posledního 

šroubku se přesto nestane samostatnou věcí v právním slova smyslu.208 Odlišně se 

k tomu staví JUDr. Tégl s JUDr. Melzerem,209 kteří tvrdí, že po oddělení 
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pomyslného kusu ze součásti věci se daný oddělený kus stává věcí v právním 

slova smyslu, samozřejmě za předpokladu splnění požadavku § 489 občanského 

zákoníku. V těchto situacích si troufám tvrdit, hraje klíčovou roli rozhodující vůle 

vlastníka, jelikož je v konečném výsledku na něm, jak s danou oddělenou částí 

naloží. Pokud bychom si to vyložili na zmíněném příkladu s autem a motorem, tak 

po vynětí motoru z auta má vlastník na výběr, zda se rozhodne zcizit daný motor 

nebo ho nejprve opraví a následně jej spravený vrátí zpět do daného auta. Jakmile 

by ale nastala situace, kdyby motor někomu prodal, stává se v tomto okamžiku 

samostatnou věcí v právním slova smyslu. 

4.3.2 Příslušenství věci 

 Jak již bylo pojednáno v první kapitole předmětné diplomové práce 

věnované římskému právu, institut pertinence je výtvorem středověkých právních 

škol navazující na tradici římského práva. Současný občanský zákoník v § 510 

odst. 1 vymezuje příslušenství věci opětovně za pomoci skupiny definičních 

znaků.  

 Pro příslušenství věci je charakteristická pluralita, jinými slovy, že se 

jedná alespoň o dvě a více věci, kdy jedna z nich znázorňuje věc hlavní a další věc 

vedlejší. Zde se nabízí otázka povahy oněch věcí, respektive zdali je možné, aby 

věc hmotná byla příslušenstvím věci nehmotné a naopak, taktéž v případě, kdy by 

byla movitá věc příslušenstvím věci nemovité nebo obráceně. Zákon na tuto 

otázku odpověď neposkytuje a důvodová zpráva nepřímo naznačuje, že je to 

možné „výslovné kazuistické ustanovení formulující pravidlo, že nemovitá věc 

není způsobilá být příslušenstvím věci movité, by mohlo působit jako překážka 

dalšího hospodářského vývoje“.210 Druhou podmínkou vyjádřenou zákonem 

expressis verbis je, aby věc hlavní a vedlejší náležely totožnému vlastníku. Pokud 

znak vlastnické identity není naplněn, jedná se o zdánlivé příslušenství.211 Dalším 

pojmovým znakem je vztah závislosti obou věcí. Jasným příkladem, na němž lze 

tento poměr demonstrovat, je ovladač na televizi – televize na ovladači. Existují 

ovšem i případy, kdy povaha oněch předmětů může být sporná. Občanský zákoník 

v těchto situacích upřednostňuje objektivní hledisko, tzn. společné užívání věci 

vedlejší s věcí hlavní v rámci společného hospodářského určení.212 Zákon přesto 

                                                
210 ELIÁŠ, K. a kol. Nový občasný zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou. Ostrava: Sagit, 
2012, s. 237-238. 
211 MELZER, F., TÉGL, P. Občanský zákoník – velký komentář. Svazek III. Praha: Leges, 2014, s. 
555-556. 
212 MELZER, F., TÉGL, P. Občanský zákoník – velký komentář. Svazek III. Praha: Leges, 2014, s. 
556. 
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obsahuje i na první pohled skryté subjektivní hledisko. V situaci, kdy vlastník 

nikoliv pouze přechodně odloučí věc hlavní a vedlejší, nastane situace, kdy je 

jejich vzájemné hospodářské určení narušeno, a tudíž se nemusí na dané věci 

vztahovat institut příslušenství. Čili jeho subjektivní rozhodnutí postavené na 

stálejším odloučení, které se posuzuje objektivně, přeruší „trvalost vztahu“ obou 

věcí. Coby posledního pojmového znaku příslušenství věci. 

 Zákon v druhém odstavci výslovně normuje zásadu accessorium qequitur 

principale, tzn. právní jednání spočívající v nakládání s věcí hlavní současně 

zahrnuje i věc vedlejší, respektive účinky takového jednání se vztahují i na ni. 

Daný funkční celek zákon normuje ve smyslu zákazu štěpení a pokud to daná 

situace umožnuje, preferuje zachování hospodářského účelu.  

V duchu předestřených myšlenek pokračuje ustanovení § 511 občanského 

zákoníku, když uvádí, že vyvstane-li v aplikační praxi pochybnost ohledně toho, 

zda je něco příslušenstvím či není, posoudí se to na základě kritéria zvyklostí. A 

tak opět zákonodárce upřednostnil objektivní kritérium nad osobním vnímáním 

jedinců. 
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5 Zamyšlení nad pojetím věci s úvahou de lege ferenda  
Institut věci považuji za jeden ze stěžejních právních pojmů, jehož 

zakotvení v současném občanském zákoníku má bezesporu své opodstatnění. 

Nasvědčují tomu i poznatky z oblasti historicko-právní, kde se lze napříč 

jednotlivými kodexy soukromého práva s tímto pojmem setkat, až na jisté 

výjimky. U dílčích znění ustanovení jemu věnovaných, a obsažených v 

předmětných právních předpisech, jimž byla v diplomové práci věnována 

pozornost, je možno pozorovat postupný progres odrážející se z aktuálních potřeb 

práva. 

Od samotného počátku pojetí věci majícího kořeny v římském právu, byly 

přijímány různorodé náhledy, jak nevhodněji tento institut v právním slova 

smyslu vyjádřit a uchopit. Především tedy, jaká forma rozměru by měla být 

definování věci dána. Tím kontinuálně naváži na své úvahy promítající se i 

v předcházejících statí práce, jež se v jejím průběhu postupně formovaly. Zahrnují 

tři hlavní nosné body příznačné institutu věci v podobě teoretických otázek 

podrobených zkoumáním. Na tomto místě budou uceleně rekapitulovány 

s doplněním o mé subjektivní hledisko. 

Prvotní zamyšlení směřuje k tomu, zda vůbec v právním řádu pojem věci 

definovat. V tomto případě se ztotožňuji s autory formátu jako je prof. Krčmář, 

prof. Sedláček a další. Podle jejich stanoviska, by legální definice měla být 

bezesporu v zákonné úpravě obsažena, a nezáleží již na tom, pokud se bude jednat 

o vymezení reflektující pojetí širší (largo sensu) či užší (stricto sensu). Zdůvodnit 

to lze tím, že věc z právního hlediska není shodná s koncepcí přizpůsobenou 

potřebám věci v přírodních vědách nebo věci chápanou společností v běžném 

životě, jelikož definice věci v právu je stanovena za definici nominální, nikoliv 

reálnou. V současné právnické obci, co jsem v průběhu práce mohl zaznamenat, 

panuje v zásadě shoda na potřebě legálního vymezení. 

 Druhá otázka navazuje na výše vyvozenou skutečnost spočívající v kladné 

odpovědi na zakotvení institutu věci v legislativě, a to jaké je nejvhodnější 

umístnění oné definice věci v rámci občanského zákoníku. V zásadě se k dispozici 

nabízejí dvě možnosti – buď bude zařazena do části k věcným právům, s nimiž 

samo sebou souvisí, anebo do obecné části zákonného znění. Názorně je tuto 

rozpolcenost možno vidět i v případě odborných učebnic, kde se k problematice 
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věci vyjadřuje prof. Spáčil v učebnici věnované věcným právům,213 tak i učebnice 

pojednávající o obecné části občanského zákoníku.214 Osobně se přikláním 

k variantě zvolené v recentní právní úpravě, kdy je institut věci upraven v části 

obecné, jež je výchozím bodem pro následné části občanského zákoníku.  

 Poslední spletitá oblast naznačená již v samotném úvodu předmětné 

kapitoly, spočívá ve způsobu, jakým má být pojem věci uchopen. Zda se má 

jednat o vymezení věci v právním slova smyslu pouze coby předmětu hmotném 

reprezentujícím užší pojetí věci, nebo se přiklonit k dnešnímu způsobu zahrnutém 

v recentní právní úpravě ve formě pojetí širšího, kdy se věcí v měřítku právním 

míní předmět majetkových práv. O stanovisku k této problematické otázce 

nepanuje v nauce občanského práva shoda, nicméně lze vyvodit z prostudovaných 

zdrojů závěr takový, že se právní obec přiklání spíše k pojetí užšímu se všemi 

jeho nedostatky. Podle mého názoru se jedná o „právně čistší“ formulaci, nicméně 

jsem si vědom faktu o roli zákona, coby obecně závazné regule vztahující se na 

jeho adresáty. Z hlediska tohoto faktoru se domnívám, že pro osoby neznalé práva 

by rozlišování mezi případnými předměty práv představovalo značné obtíže. Co 

se týče přesného definičního znění věci z pohledu legislativního zpracování, bez 

ohledu na pojetí se přikláním k názoru, že zákonodárce zvolil správnou formulaci 

dikce zákona v § 489 občanského zákoníku a s negativními ohlasy 

nesouhlasím.215  

 Na závěr bych rád vyjádřil svůj postoj k pojetí institutu zvířete. Sám 

osobně bych jej v občanském zákoníku nevymezoval, jelikož jsem přesvědčen o 

tom, že tento fenomén má mít přiléhavou úpravu v právním předpise řadícím se 

do odvětví práva veřejného. Jsem si však vědom i důležitosti daného ustanovení 

pro určité skupiny lidí v rámci práva soukromého. Pokud by se přesto 

zákonodárce rozhodl (jako, že v případě pozitivně právní úpravy rozhodl) zvíře 

coby předmět práv upravit, zvolil bych přístup právě opačný a vymezil bych jej 

následovně: „Živé zvíře je věcí v právním slova smyslu, ovšem je nezbytné brát 

zřetel, k jeho zvláštnímu významu, ustanovení o věcech se použijí, jenž neodporuje 

jeho povaze.“ Takto navrhovaná koncepce by nadále zvíře pojímala jako věc, ale 

musela by respektovat, ještě jednou zdůrazňuji, jeho zvláštního významu, co by 

                                                
213 SPÁČIL, J. a kol. Věcná práva. Věcná práva, katastr nemovitostí a správa cizího majetku. 1. 
vydání. Praha: C. H. Beck, 2018, s. 11-26. 
214 DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J., ZUKLÍNOVÁ, M. a kol. Občanské právo hmotné. Svazek 1. Díl 
první: Obecná část. 2. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2016. 
215 DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J., ZUKLÍNOVÁ, M. a kol. Občanské právo hmotné. Svazek 1. Díl 
první: Obecná část. 2. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2016. 
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živého tvora nadaného smysly. Je však třeba konstatovat, že pro právní praxi a 

běžný život by přijetí ať jedné nebo druhé právní verze neznamenalo zřejmě 

žádný významný rozdíl.  
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Závěr 
Učinit závěr nad takovým tématem, jaké je meritem mé diplomové práce, 

nepatří ke snadným úkolům. Diferenciace této problematice rozhodně není cizí a 

během práce jsem se setkal s řadou různých pohledů a názorů od předních 

zástupců právnické obce, a to ať již té minulé či současné, a v průběhu vývoje 

regulí soukromého práva se vykrystalizovala jistá stanoviska na uchopení pojmu 

věci či vymezování jejího právního režimu.  

Institut věci v rámci předmětné diplomové práce byl podroben zkoumání 

započatým již v římském právu. Na základě zvolené literatury, poskytující nám 

možnost porozumět, sic mnohdy s jistými obtížemi, jak římské právo chápalo 

pojem věc a otázky s tímto související, docházím již na začátku této statě 

k neuspokojivému výsledku. I v rané epoše našeho letopočtu klasická římská 

jurisprudence dle mého vnímání nezastávala jednotný postoj v nazírání, co je 

považováno za samotný pojem věci. Nicméně přes výše řečené jsem došel 

k takovému závěru, že pokud je hovořeno o věci v souvislosti s římským právem, 

a jeho pohledem na danou problematiku, míní se tím převážně věc hmotné 

podstaty. V obecném širším měřítku je termín věc výsledkem filosofického směru 

označovaného jako stoicismus. Výše zmíněnou hypotézu jsem si později potvrdil 

v učebnicovém textu prof. Sedláčka, jenž jednoznačně poukazuje za tvůrce této 

názorové kolize školu stoickou,216 již vystihuje následující: „Oněm je hmota 

pouze substrátem formy, těmto je základem existence“.217 Pro současnou právní 

nauku je nejdůležitější inspirací z římského práva rozpracování systému věci, 

jelikož, jak jsme si mohli v průběhu příslušné kapitoly všimnout, jednotlivé 

instituty jsou výtvorem až následné recepce římského práva. A tak nelze než 

konstatovat, že římské právo bylo a je důležitou součástí vzdělání každého 

právníka. Ve skrytu duše věřím, že tomu tak bude i nadále. 

V teorii práva panuje ohledně institutu věci v zásadě shoda, až na drobné 

odchylky v terminologii. Zřetelně je vidět, kde má věc v právním slova smyslu 

své místo na pozadí právního vztahu. Předmět práv, coby jeden ze znaků právního 

vztahu, velmi pregnantně umožnuje pochopit ono užší a širší pojetí věci. Kdy 

v zásadě cílem zákonodárce, který používá široké pojetí, je, aby zmíněný předmět 

práv a věc byly shodné překrývající se množiny. Užší pojetí naopak vychází 

                                                
216 SEDLÁČEK, J.Občanské právo československé. Všeobecné Nauky. Praha: Wolters Kluwer ČR, 
a. s., 2012. s. 205-207. 
217 SEDLÁČEK, J.Občanské právo československé. Všeobecné Nauky. Praha: Wolters Kluwer ČR, 
a. s., 2012. s. 206. 
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z předmětu práv a následných podmnožin, jak jsme se s tím mohli setkat v minulé 

právní úpravě občanského zákoníku. Na tomto místě odmítám názor, že ono 

široké pojetí může subsumovat všechny případné předměty práv. Navíc 

zákonodárce ve snaze eliminovat ony podmnožiny z minulé právní úpravy, o 

kterých přiznává, že jejich dispozice v aplikační praxi mohla být těžkopádná, 

vytváří další. Osobně jsem zvědav, zdali nedojde v budoucnu k vnitřnímu štěpení 

širokého pojetí věci. 

 S definicí věci se můžeme ostatně setkat i ve veřejnoprávní úpravě, 

jmenovitě v trestním právu, kde je zakotvena v dikci trestního zákoníku. 

Nejdůležitější je podle mého názoru reciproční vztah mezi těmito vymezeními, 

jenž je na základě mnou nabytých poznatků založen na vztahu obecného a 

zvláštního aspektu, což je podloženo i jednou z teorií vymezující hranici mezi 

soukromým a veřejným právem. 

 Historický exkurz názorně ukazuje, že v každé době zákonodárce 

považoval za nutné upravit odlišně ať už samotný pojem věci, nebo otázky 

související s ním. Původ neshodující se úpravy vyvěrá z právních potřeb 

přiléhajících na dění v tehdejších společností. První občanský zákoník byl 

v mnohém podobný současnému, a to kupříkladu v tom, že zastával identické 

pojetí věci či značná část vymezených rozdělení věcí se shoduje, s vládním 

návrhem z roku 1937 taktéž. Občanské zákoníky měly svůj vzor v sovětské právní 

doktríně, není ovšem tajemstvím, že byla poměrně velmi ovlivněna německou 

právní školou. U dvou občanských zákoníků, zákon č. 141/1950 Sb., zákon 

č.60/1964 Sb. se lze setkat s úpravou pojmu věci v tzv. užším pojetí, pro něhož je 

charakteristické pojímat za věc pouze hmotné předměty. Celkově všechny 

předcházející občanskoprávní úpravy oproti soudobému kodexu v otázce věci 

obsahovaly méně textace zákona. Dále považuji za důležité upozornit na kolizi 

mezi cílem zákonodárce opustit od zastaralého materialistického pojetí věci a 

vrátit se k tomu klasickému, a nám i kulturně bližšímu, neboť jak již bylo uvedeno 

o několik řádek výš, římská jurisprudence považovala za pojem věci spíše ty 

z kategorie hmotných věcí. Vrátíme-li se do historie, tak můžeme vidět, že spor 

užšího a širšího pojetí není záležitostí pouze dneška, již takový velikáni jako prof. 

Randa a prof. Rouček nebyli v názoru na fenomén věci jednotní. 

Soudobá právní úprava má silnou historickou inspiraci. V důsledku je 

navíc podrobnější než předcházející právní úpravy, což je z mého pohledu ovšem 

na úkor adresátů právních norem, neboť u takto obsahově rozsáhlého právního 
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předpisu, jakým je recentní občanský zákoník, například chybí marginální rubriky 

značně napomáhající při orientaci v předpise, a v případě, že jsou uvedeny, bývají 

i nepřesné s ohledem k problematice obsažené v paragrafovém znění. 

Zákonodárce si klade za cíl předejít možným aplikačním nesrovnalostem, 

a z tohoto důvodu sáhl po formě kazuistické úpravy. Samotný § 489 občanského 

zákoníku věnovaný právě institutu věci zvolil za svou předlohu znění ustanovení 

§ 285 ABGB. Ona odlišnost od osoby, obsažená původně v ABGB, je reakcí na 

zrušené nevolnictví. Obdobně se zákonodárce nechal inspirovat i u párového 

dělení, kdy opět čerpal z dikce ABGB, ovšem v některých ustanoveních, 

například u věcí hmotných a nehmotných se nedrží osvědčené zásady pro 

definování omnis definito in iure civili periculosa est by.  

Práci zakončím stejně tak, jak jsem ji začal, a to římským právem, přesněji 

řečeno využívanými výroky pocházejícími z této doby, které považuji směrem 

k úpravě občanského zákoníku za předmětné a přiléhající. Prvním z nich je 

consuetudo est optima legum interpres, neboli přes všechny odborné komentáře a 

monografie nám nejlépe odpoví, co je a není věcí, budoucí soudní praxe. Další 

prohlášení je vlastní Senecovi a jedná se o legem breve esse oportet, quo facilius 

ab imperitis teneatur. Prvek stručnosti jsme mohli sledovat napříč všemi 

občanskými zákoníky, kdy jejich jednotlivé úpravy věnovaly jistý počet paragrafů 

tématice věcí, přičemž ABGB čítal 23 paragrafů, vládní návrh občanského 

zákoníku z roku 1937 19 paragrafů, občanský zákoník z roku 1950 7 paragrafů, 

občanský zákoník z roku 1964 4 paragrafy a konečně současná právní úprava 

narostla až k číslu 25 paragrafů. V posledním případě daná idea zjevně naplněna 

nebyla, především v porovnání s jeho předchůdcem. 

Na úplný závěr uvedu tezi leges ab omnibus intellegi debent, kdy zákon je 

psán zejména pro běžné lidi, což by mělo být zákonnou úpravou reflektováno, a to 

více by mělo být uplatňováno v případě občanského práva považovaného za 

obecné právo soukromé regulující soukromoprávní vztahy. 
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Resumé 
 My thesis about „Things“ is dealing with the development of the term 

„Thing“ itself, especially with it’s meaning. First chapter is focused on a whole 

thing from point of the Roman Law, because Roman Law is considered as a main 

building stone of the private law. Respect for tradition played it’s role here as 

well. In my thesis, you can find simply explained develompent of the term 

„Thing“, but mostly there is a focus on a pair segregation, from which is the Ciwil 

Law drawing the information. 

The second part of my thesis is about the term „Thing“, from the point of the law 

theory and the civil law with a small excursion to the public law and its meaning 

of the „Thing“ in the Criminal Code. 

With the help of legal relationship and its characteristics mentioned in first 

subchapter, there is explained what does it mean, when you say the term „Thing“ 

in legal sense, with subsequent binding to the civil law, where the different ways 

of meaning of the term „Thing“ are described. As a part of this chapter there is an 

analysis of pros and cons of each of the thereotical conceptions. Small diversion 

to the public law, to be more specific – to the Criminal Law describes, that the 

demarcation of the „Thing“ in the Civil Code is not the only one, but still the main 

one, because the Criminal Law and its meaning of it is to some point inspired with 

the mentioned Civil Law.  

The gist of the third chapter is historical elaboration of previous 

legislations related in correlation with the right understanding of the thing and 

with a quick break in the first republic civil law. ABGB, governmental proposal 

of the Civil Code from the year 1937, or the Civil Code from the comunism will 

not be left in the corner as well. It is just a basic overview, because for the usage 

in my thesis, this choice seems sufficient for me. 

The penultimate chapter is dealing with the present Civil Code, 

specifically with the edition „de lege lata“ and you can find there an analysis of 

the key provision in § 489 of the Civil Code. Animal concept or the individual 

segragation are not left behind as well. 

The very last conclusion consists of reasoning „de lege ferrenda“, where 

all possible suggestions neccesary for understanding this term are described and 

divided on each individual selected questions coresponding with this topic.  
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