
10 �ímské právo pro bakalá�e 

1.1.  P�EDM�T A VÝZNAM �ÍMSKÉHO PRÁVA, �ÍM-

SKÉ PRÁVO OBJEKTIVNÍ A SUBJEKTIVNÍ, D�JINY 

�ÍMSKÉHO STÁTNÍHO Z�ÍZENÍ 

1.1.1. P�edm�t a význam �ímského práva 

�ímské právo je právní systém starov�kého m�stského státu �ím. �ím 
byl p�vodn� malým m�stským státem – civitas, který dosp�l k ohromnému, 
tak�ka celosv�tovému impériu – Imperium Romanum, celosv�tový ve vý-
znamu, že zahrnoval tak�ka celý známý sv�t. �ímské právo jako právo to-
hoto významného státního útvaru tak m�lo možnost kontinuálního vývoje 
bez v�tších zvrat�. 
�ímské právo má n�kolik zásadních význam�, prvním z nich je význam 

historický, který spo�ívá v kontinuálním vývoji jak státu, tak i jeho práva. 
Zachovaný historický význam je p�edevším v kodifika�ním díle císa�e 
Justiniana I., který nechal sestavit kodifikaci �ímského práva (dnes nazý-
vaná Corpus iuris civilis). Nešlo však o kodifikaci, která by se d�lila na 
paragrafy a odstavce, ale šlo o výb�r toho nejlepšího z d�l klasických práv-
ník�, který však byl p�izp�sobován dob� – pol. 6. století n. l. (tyto zásahy 
se nazývají interpolace). U jednotlivých fragment� je pak zachováno jméno 
autora a název díla, ze kterého byl fragment p�evzat. I tímto postupem tak 
z�stala klasická díla �ímské právní v�dy zachována do dnešních dn�. Vý-
znam �ímského práva je i propedeutický, �ímské právo slouží jako odborný 
úvod p�i vzd�lávání právnického „dorostu“ na právnických fakultách. Skrze 
�ímské právo se poslucha�i právnických fakult seznamují s pozitivním 
právem, jeho instituty, principy a zásadami. Praktický význam �ímského 
práva spo�ívá v tom, že velká �ást sou�asného soukromého práva je �ím-
skoprávního p�vodu. �ímské právo se dále používá p�i argumentaci a his-
toricam a p�i komparaci se používá jako tertium comparationis. 
�ímské právo bylo až do konce 19. století b�žn� používáno a bylo plat-

ným a ú�inným pozitivním právem. P�edevším ve francouzské a n�mecké 
právní oblasti, kde �ímské právo v podob� jakou mu dala kodifikace císa�e 
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Justinina I., platilo podp�rn� – subsidiárn� jako ius commune. V n�mecké 
právní oblasti pak hovo�íme o právu pandektním (druhá �ást kodifikace cí-
sa�e Justinina I. se nazývá Digesta seu Pandectae (�ecky Pándékeodai = 
všezahrnující). 
�ímské právo se stalo základem novov�kých kodifikací soukromého 

práva, francouzského Code civil 1804, rakouského ABGB 1811 a n�mecké-
ho BGB 1900. Od t�chto kodifikací je �ímské právo historickoprávní v�-
deckou disciplínou, která se nazývá právní romanistika. Avšak �ímské prá-
vo v ur�ité st�edov�ké úprav� – st�edov�kých právních škol se i nadále sub-
sidiárn� používá nap�. v Republice San Marino, také je vedle holandského 
práva, práva afrických kmen� a „nového práva“ subsidiárn� používáno v Ji-
hoafrické republice (Roman Dutch law), dále ve Skotsku a na Srí Lance. 
�ímské právo je dnes jako v�decká disciplína v�decky zpracováváno ve 

t�ech podobách – v klasické podob�, dále v podob� jakou mu dal císa�
Justinianus a v�decké zpracování �ímského práva ve st�edov�ku a novov�-
ku (glosáto�i, komentáto�i, právní humanisté, škola p�irozeného práva, usus 
modernus pandectarum, historickoprávní škola, interpola�ní škola, �ímsko 
– �ecká škola, škola antických právních d�jin, moderní kritická škola, škola 
socialistické právní romanistiky). 

P�edstavitelé �eskoslovenské a �eské právní romanistiky: Leopold Hey-
rovský – zakladatel �eské právní romanistiky, Otakar Sommer, Miroslav 
Bohá�ek, Jan Vážný, Ji�í Cvetler, Milan Bartošek, Jaromír Kincl, Valentin 
Urfus, Vladimír Král, Peter Blaho, Michal Sk�ejpek, Michaela Židlická aj. 

1.1.2. �ímské právo objektivní a subjektivní 

Objektivní právo je souhrn právních norem – právní �ád. Ú�elem práv-
ního �ádu je uspo�ádání života ve spole�nosti. Jednotlivé právní normy 
upravují právní vztahy mezi subjekty práv v ur�itém právním odv�tví. 
Právní normy obsahují p�íkazy a zákazy, které �leny spole�nosti zavazují 
k ur�itému chování – jednání �i „nejednání“. Právní normy obsahují závaz-
ná a vynutitelná práva a povinnosti. 


