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- cizinců 9, 21, viz cizinci 
- nezletilých viz překázky manž., 

zletilost 
- občanský 17, 18, 73 
- plnomocníkem 18, 21, 24 
- sedmihradský 12 
- solnohradský 2, 24, 84 
- uherský 12 
- úředníků 19 
- vojínů 20 
snoubenci 4, 5, 16 
Solnohrady 2 
soud 2, 25, 27, 48, 49, 51, 52, 76, 79, 82, 

85,87,93,98, 110,114,117,121,125, 
viz též nezletilci, opatrovnictví, pod
půrství, poručenství, rozluka, rozvod, 
i'ízení, správa majetku, svoleni 
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soulož 10, 101, 105, viz povinnost 
manž. 

sourozenci 10, 22, viz rodina 
společenství majetku 31 
- manželské 28, 48, 55, 58 
- správy 31 
- statků 45, 65, 66, 67, 68, 69, 71 
společnost náboženská 3, viz církev, 

vyznání 
spoluporučenství, spoluporučník 121, 

123, 133 
spoluvlastnictví 47, 67, viz jmění, ma

jetek, správa majeťku 
správa jmění 29, 31, 36, 37, 47, 97, 

117, 129, viz též majetek, právo 
majetkové 

- vnucená 36 
správce jmění -:viz správa. 
- matrik viz matrikář, matriky 
starosta 118 
statek selský viz sta v selský 
-- společný viz společenství statků 
- vyhrazený 46 
- zvláštní 46 
stav manželský viz manželství 
- selský 45, 147 
strýc II 
svátost 2 
svazek ma.nželský 11, 22, 24, 48, viz 

manželství, neplatnost manž., rozluka, 
sňatek 

svěcení 24, viz řeholník, slib řeholní 
svědek 18, 23, 28, 44 
svéprávnost 7, viz zletilost 
svěřenec 117, 118, viz poručenstvf, 

podpůrství 
svolení viz moc otcovská, poručenství, 

projev vůle, při volení, soud 

S 
šestinedělí, -ka 81, 105 
šílenci viz choromyslnost 
škola 118, 126, viz vyučování 
švakrovství 10, 11, 22, 24 

T 
těhotenství 15, 20, 76, 81, 105 
testament 66, 121, 122 
teta 11 
trestanci 140, 145 
trest , viz soud, zločin, žalář 
- tělesný 29 

u 
ublížení 51, 55 
účinky manželství 28 
- poměru mezi rodiči a dětmi 91 
- překážek manž. 24 

účinky rozluky a rozvodu 58 
účty ze správy jmění 36, 98, 132, 139 
úklady 50, 54, 56 
úmrtí, viz smrt 
únos 14, 24 
urážky 51, 55 
ustanovení poručníka viz poručenství 
uzaviení manželství 7, 14, 15, viz od-

davky, projev vůle, sňatek 
uznání otcovství 102, viz dítě, otcov

stvL původ 
užívání majetku viz majetek, správa 

majetku 

V 
vada tělesná 51, 110 
vdova, vdovství 60, 63, viz plat vdov-

ský, smrt 
věk 7, 116, 119, viz dospělost, zletilost 
venia aetatis 111 
věno 31, 37, 38, 39, 42, 43, 62, 71, 72, 

106 
věnování 32 
věrnost 29, 58 
věřitelé 00, 3G, 67, 68, 69, 70, 72 
vláda 86 
vlastnictví 67, 97, 99, viz majetek, 

,správa jmění, spoluvlastnictví 
vojsko, vojíni 20 
výbava 37, 41, 106 
vybavení 38 
vyhoštění 29 
výchova 49,91,94,95,104,108,117,128 
výminka 15, viz reservatio mentalis 
vyučování 91, viz škola 
vyznání náboženské 24, 91, 92, 103, 

119 
výživa 29, 04, 58, 60, 71, 91, 92, 96, 

104, 105, 108, 109, 114, viz též 
alimentace 

vzdání se moci ocovské 112 

Z 
zákazy manželství 11, 19 
- oddavek 21 
zákon manželský 3 
- syndikátní 126 
zákonnfk Josefinský 2 
- západohaličský 2 
zákonodárství církevní 2 
- manželské 2 
zákony státní základní 3 
záměna 14, viz omyl 
zánik manželství 48 
- moci otcovské 110 
- poměru mezi rodiči a dětmi 110 
- poručenství 135 
- překážek manž. 21 

II 



zánik smluv svatebních 70 
zaopatření 95, 104, 106, 115 
zasnoubení 3, 4, 5 
zástupce zákonný 8, 9, 36, 80, 100, 116, 

viz moc otcovsk!i, poručenství 
závdavek 4 
závěr soudní 125 
zavraždění manžela 13, 24 
zbavení moci otcovské 112 
- svéprávnosti 7, 8, viz moc otcovská, 

opatrovnictví, podpůrství 
zletilost 21, 26, 110, 111, 117, viz ne

zletilost, moc otcovská, poručenství 
zločin 50, 54, 112, 120, viz delikt, trest, 

žalář 
zmocněnec 14, 19, 21, 24, 36, viz plno-

mocník 
znalci 28, 81, 102 
zneužití moci otcovské 114 
způsobilost k manželství 6, 7. viz pře

kážky manž. 

x-
způsobilost k poručenství viz poručenství 
- k plávním jednáním 5, 7, viz choro

myslnost, podpůrství, překážky manž., 
zletilost 

zrušení manželství 6, viz smrt, zánik 
- opatrovnictví 146 
- poručenstvi 135 
- zasnoubení 4, 5 

ž 
žalář 54, 78 
žaloba 51, ' 56, 78, 80, 82, 101, viz původ, 

řízení, soud 
žena 3, 10, viZ' materstvi, manželství, 

vdova 
- jako poručnice 120 
ženich 5, viz manželství, sňatek 
židé 7, 10, 17, 73, viz vyznání 
živnost 111, 112, 129, 131 
život nepořádný 50 
- zhýralý 54 



Seznam zkratek. 

Paragrafy občanského zákoníka ve znění, jehož se jim dostalo 
třemi dílčími novelami, citují se pravidelně pouze číslicemi bez bližšího ozna
čení. Paragrafy starého znění citují se s dodatkem o. z. o. 

Par a g r a fy ji n Ý c h z á k o n II citují se s dodatkem naznačujícím zákon. 
Z á k ony citují se obvyklými zkratkami, na př. 

knih. zák. = zákoník knihovní; 
obch. zák. = zákoník obchodní; 
sm. ř. = směnečný řád; 
c. ř. s. = civilní řád soudní; 
konk. ř. = konkursní řád; 
nesp. pat. = nesporný patent; 
úv. zák. = úvodní (uvozovací) zákon; 
o. z. o. = obecný zákoník občanský. 

Sbírky zákonů: 

Sb. z. s. 
Sb. z. p. 
ř. z. 
z. z. 
Sb. (írka) z. a nař. 

Sbírka zákonů soudních. 
= Sbírka zákonů politických. 
= říšský zákoník. 
= zemský zákoník. 
= Sbírka zákonů a nařízení státu česko sk venského. 

Sbírky rozhodnutí: 

Sbírka = Sbírka civilněprávních rozhodnutí nejvyššího soudu 
sv. 1. až 34., Vídeň 1859 a násl. 

Sbírka n. ř. = Táž sbírka počínajíc svazkem 35. ("nová řada" ) . 
Sbírka čs. = Sbírka rozhodnutí nejvyšších stolic soudních republiky 

československé řada a). 
jud. = judikát. 
rep. nál. = repertorium nálezu. 

Časopisy: 

A (rch). f. b. R. = Archiv fiir biirgerliches Recht. 
A (rch). f. z. Prax. = Archiv fiir die zivilistische Praxis. 
B. J. Z (tg). = Juristenzeitnng fur das Gebiet der čsl. Republik 

Časopis 
Dogm. J. (Jhb. ) 
G. Z. 
Gel'. H. 
Griinh. Z. 

J. Bl. 
Not. Z. 
P. J. Vjschr. 
P. J. Z. 
Právn. Rozhl. 

(Brno). 
Časopis pro vědu právní a státní. 

= Iheringovy Dogmatische Jahrbiicher. 
= Allgemeine oest. Gerichtszeitung. 
= Gerichtshalle. 
= Griinhutova Zeitschrift fiir das Privat- und 

offentliche Recht der Gegenwart. 
= Juristische Bllitter. 
= Zeitschrift fiir das oest. Nobriat. 
= JUIistische Vierteljahrschrift (Praha). 
= Juristenzeitung (Praha). 
= Právnické Rozhledy. 



Z. f. H. R. 

Z. f. Verw. 
Zentr. Bl. 
Zprávy 
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Goldschmidtova Zeitschrift rur das gesamte 
Handelsrecht. 

= Oest. Zeitschrift Íiir Verwaltung. 
= Gellerův Zentralblatt fur die zivilistische Praxis. 
= Zprávy Právnické Jednoty Moravské. 

Fe s t s c h r ift bez bližšího označení jest .,Festschrift zur Jahrhunderlfeier 
des al1gemeinen burgerlichen Gesetzbuches", Vídeň 1911. 

Z P r á v a bez bližšího označení jest "Zpráva komise pro záležitosti 
justiční o návrhu zákona, jenž se týká změn a doplnění některých ustanovení 
o. z. o." (XXI. zasedání 1912, příloha 78 k stenografickým protokolům). 



Kniha čtvrtá. 

Právo rodinné *). 
Svoboda: Rod!nné právo, Praha 1921. - Krainz: 2, 2 5, 1 a násl. 

- K r a s n o p o I s k i: Osterreichisches Familienrecht (Lehrbuch, 4), 1911.
And e r s: Das Familienrecht, systematisch dargestellt, 1887. - Týž: Grund
riB des Familienrechtes 2, 1911. 

§ 438. Úvod. 
1. Právo rodinné jest souhrn soukromoprávních norem, 

kterými jsou upravovány právní poměry redinné, jakož i práva 
a povinnosti z toho vznikající. Jeho východiskem jest rodina 1), 
pojem to, který ovšem i dle jazyka našeho platného práva má. 
významů několik. V nejširším smyslu zahrnuje rodina nPrarodiče 
se všemi jejich potomky" (§ 40), tedy bez rozdílu mezi potomky 
manželskými a nemanželskými. V užším a vlastním smy81u. 
právním znamená však rodina toliko osoby spojené svazkem 
platného manželství a jejich potomky (§§ 44, 146, 161, 162, 165, 
618). V nejužším smyslu pak označuje dokonce toliko manžele 
a jejich bezprostřední potomky, kteří ochraně a moci rodičů jsou 
podrobeni, a to toliko · potud, dokud jí jsou podrobeni (§§ 91, 
147, 1032). Nedostává-li se takovýmto ochrany potřebným dětem 
otce, anebo neplní-li otec svých povinností, nutno jiným způsobem 
postarati se o potřebnou ochranu. Tomuto účelu slouží poručenstvi 
anebo - běží-li o jiné zájmy ochrany vyžadující - kuratela 
(opatrovnictví nebo podpůrství). 

2. Manželství, poměr mezi rodiči a dětmi, porucenství, 
opatrovnictvÍ a podpůrství tvoří tedy obsah práva rodinného. 
Mimo to rozeznává se vlastní právo rodinné a užité právo rodinné 
neboli rodinné právo majetkové. Ono týká se osobně-právní 
stránky právních poměrů rodinných, toto jejich stránky majetko
právní. 

3. Zvláštnost 2) práva rodinného 3), kterou se právo to při
bližuje právu veřejnému, spočívá v tom, že osobní práva, vznikajíci 
z právních poměrů rodinných, zahrnují zpravidla, jsouce založena. 
v ohledech veřejných, zároveň povinnost ke skutečnému výkonu 
(§§ 93, 177, 254). Proto jsou také určité spory v oboru práva. 
rodinného vyňaty z řízení sporného a vyhrazeny řízení nespornému. 

*) P o zná m k a vyd a vat e I ů. Tento překlad německého originálu by I 
prohlédnut a doplněn literátními pcúkazy prof. drem Jar. Sedláčkem. 

1) F. Hofmann: Verwandtschaft und Familie, 1891. - Schroeder: 
Das Recht der geschlechtlichen Ordnung, 1893. - Grosse: Die Formen der 
Familie, 1896. - Gothein: čl. "Familie" ve HW. der Staatsw. aj. 

2) Zvláštnost ta nepřísluší sice rodinnému právu výlučně, avšak přec ve 
zvýšené míře. - Nawiasky: Forderungs- uud Gewaltverhaltnis, Festschrift. 
flir Zitelman. 1913, 30 a násL - Tuh r: Der allg. Teil, 1, 145. 

3) Prehled názorů o otázce četně projednávané, jsou-li vůbec rodinná. 
práva ve smyslu subjektivním, podává Nawiasky n. u. m. 

May r, Sou, tava ob č. práva. 1 
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Odd fl P r v ní: Právo manželské. 
Yacek: Právo manželské podle názorů církve katolické, Brno. - Týž: 

Naše revoluce a manželství, Praha. - Týž: Pravěk a manželství. - Ra t h : 
Práva medzi mužom a ženou v Uhorsku (Sborník VI" 167 a násL). -
Horák: Zákon rozlukový po roce praxe (Právník 1920, 273). - Svoboda: 
Preměna rozvodu v rozluku (České právo I, čís. 5, str. 4) .- Č e r n Ý V.: O smlou
vách svatebních (České právo, VI,str.ll).-Krainz: 5 a násl. - Krasno
polski .. : 5 a násl. - Anders: Grundril3, 1 a násl. - Dolliner, Handbuch 
des in Osterrei<"h geltenden Eherechtes, 1813 a 1814; 2 .. vydání (.Ansfiihrliche 
Erlanternng des 2. Hanptstiickes des a. b. G. B."), 4 svazky, 1835. - Michel: 
~eitrage zur Geschichte des osterr. Eherechts, 1870 a 1871. - E. Rittner: 
Ústerr. Eherecht, 1876. - H. Singer: Beitrage zum oaterr. Eherecht. G. Z. 
1877, čís. 77 až 84. - Scherer: Handbuch des Kirchenrechts, 2, 1898, 
§§ 107 a násl. - Wahrmnnd: Ehe und Eherecht. 1906. - Neumann
Ettenreich: Das osterr. Eherecht, 1913. - Týž: Das nene čechoslov. 
Eherecht, G. Z. 1919, čís. 33. 

§ 439. Dějiny. 

1. Církev vyňala manželství jakožto svátost ze zákonodárství 
a ze soudnictví státního, a teprve reformace odevzdala právo 
rodinné opětně státu. V podobných drahách pohyboval se galli
Kánský směr katolického bohosloví, rozeznávaje mezi svátostí 
manželství a smlouvou manželskou a uznávaje příslušnost státu 
-v příčině této smlouvy. I v Rakousku byla nauka tato nosvíceným 
:absolutismem" osmnáctého století podporována a stala se východiskem 
:státního zákonodárství manželského. 

2. Již Marie Terezie vydala několik předpisů z oboru 
rodinného práva 1). Josef II. upravil potom veškeré právo manželské 
patentem (manželským) ze dne 16. ledna 1783, čís. 117 Sb. z. s. 
Zachoval sice církevní formu uzavírání sňatků, odevzdal však 
spory manželské státnímu soudnictví ~). Tento patent zůstal celkem 
:základem rakouského práva manželského 3). Přešel nejprve 
,s některými úchylkami a doplňky do zákoníka josefínského (1786), 
,pak do zákoníka západohaličského (1797) a do manželského 
patentu pro Solnohrady ze 13. dubna 1808 4), konečně do o. z. o. 

3. Návrat k církevnímu zákonodárství a soudnictví manžel-
1:!kému nastal konkordátem. (Patent ze dne 5. listopadu 1855, 
čís. 195 ř. z.) Patentem z 8. října 1856, čís. 185 ř. z. byl jako 
dodatek 1. k tomuto patentu vydán nZákon o manželstvích 
katolíků v císařství rakouském". Zároveň vyšel jako dodatek II. 
nNávod pro duchovní soudy císařství rakouského". Tím "!;Iyla 
manželsko-prá vní ustanovení o. z. o. v příčině katoliků zrušena 

I) Pro manželství ne zletilců (1753) a pro manželství důstojníků (1756). 
- Rittner: '17 a násl. 

2) K dějinám vzniku manželského patentu: Ha rr a s o w s k y: Codex: 
'Theresianus, 4, 3~ a nás). - Hoc k: Der osterr. Staatsrat, 240 a násl. 

3) O in e r: Protokoly, 2, 67. 
4) Sb. z. p. 31, 167. - Ofner: Protokolle, 2, 336 a nás!., pozn. 
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a na místo soudnictví státního postavena výlučná soudní pravo
moc církve 5). 

4. Tento právní stav trval však jenom krátkou dobu. Vy
-dáním státních základních zákonů (1867) stal se neudržitelným ti). 
Zákonem ze dne 25. května 1808, čís. 47 ř. z. podrobena i man
'Želství katolíků opět o. z. o. a soudnictví státnímu. Zároveň 
·objevila se nutnost upraviti právo manželské pro osoby takové, 
které nepříslušejí k žádné zákonem uznané církvi nebo společ~ 
nosti náboženské. Tak stalo se zákonem ze dne 9. dubna 1870, 
v, 51 v 7) ~lS. r. z .. 

5. Dalekojdoucích změn doznalo právo manželské zákonem 
-ze dne 22. května 1919, čís. 320 Sb.9), který zbavil manželství 
zásadně církevního rázu, ponechávaje sice stranám volbu mezi 
:sňatkem církevním nebo státním (t. zv. fakultativní manželství 
~bčanské: § 1), avšak odstranil všecky překážky manželské 
pocházející ze zásad církve nebo konfesí (§ 25) a každé manžel
:st ví činí rozlučitelným (§§ 13 a násl.). 

Hla v a p r v á: Kterak se manželstvÍ zakládá. 
A. Pojem manželství. Zasnoubení. 

§ 440. 

1. Manželství je zákonitým způsobem založené spojeni 
jednoho muže a jedné ženy za účelem trvalého sloučení 1). Pod
statu manželství nelze vyčerpati výpočtem práva povinností ve 
smlouvě manželské založených. Proto nelze použíti ani definice 
zákona (§ 44), 've které jeví se vliv církevní nauky o "bona 
matrimonii" 2). Manželství může býti rozlučitelné, zplození dětí 
nemusí býti jeho účelem, vzájemná podpora není jeho právním 
~bsahem. Zbytečný jest též spor o to, je-li či není-li manželství 

5) Stran rozdílů mezi manželským právem občanským a církevním: 
Rauscher: Die Ehe und das zweite Hauptstiick des A. B. G. B. 1868. -
Porzer: Unser Ehegesetz und das kanonische Re0ht, J. Bl. 1910, čís. 40. 

ti) O poměru státních základních zákonů k manželskému právu o. z. O. : 
Maassen: Unser Eherecht und das Staatsgrundgesetz, 1878; (omylně, že 
manželské právo o. z. o. bylo státními základními zákony zrušeno). - Reif: 
J. Bl. 1905, čís. 32, 33; naproti tomu Krasnopolski: 8, pozn. 2. - Krainz: 
8 , pozn. 20, srovn. též dole § 464, pozn. 2. 

1) Ke snahám o všeobecné reformě rakouského práva manželského ve 
.směru obligatorního manželství civ.Fnfho: Wahrmund: Dokumente zur 
Geschichte der Eherechtsreform in Osterreich, 1908. - Týž: Ehe und Ehe
recht, 94 a násl. - A. Leth: ZUl' Reform des osterr. Eherechtes, 1906 aj. 

8) Týče se nynějšího Rakouska. 
9) Srovn. Anony-mus: Prager Archiv 1919, čís. 21 (text s vysvětliv

kami). - Backer: Die technischen Mangel des neuen čech oslov. Ehegesetzes, 
J. Bl. 1919, čís. 35; srovn. též Reissmann: Unifizierung des Eherechtes, 
P. J. Z. 1922, čís. 4. - Kliment: Zákon o rozluce manželské, Praha 1919. 

1) Obojčlenec (hermafrodit)? E. W il he lm: Určení pohlaví tělesných 
<lbojčlenců a matriky, Vierleljahrschr. f. G~richtsmedizin, 48, 260. 

2) Hussarek: Bedingte EheschlieBung, 227 a násl. 
1* 
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smlouvou S). Každým způsobem zakládá se manželství smlouvou .. 
smlouvou manželskou. Tuto smlouvu manželskou nutno lišiti od 
svatebních smluv, které slouží úpravě majetkoprávních účinků. 
manželstvÍ. Smlouvou manželskou prohlašují dvě osoby různého 
pohlaví zákonitým způsobem svoji vůli, že chtějí žíti v manžel
ském společenství. 

2. Sňatku předcházÍ zpravidla zasnoubení, t. j. prozatímní 
vzájemný "slib vstoupiti v manželství" (§ 45) 4). 

a) Jsouc svým obsahem a v duchu práva přirozenéh0 5) 
smlouvou předběžnou, nemá zasnoubení přes to právní účinky 
smlouvy takové 6). Naopak nemá právních účinků (§ 45) 7), ne
zavazujíc ani k uzavření sňatku ani k tomu, aby bylo plněno, co
pro případ odstoupení bylo vymíněno. Pokutu smluvní 8), která 
omylem byla zaplacena, závdavek po případě daný 9) lze požadovati 
zpět (§ 1431). Toliko dodatečně, při odstupu od zasnoubení, může 
náhrada platně býti slíbena 10). 

b) Avšak "stra~ě, u které důvodná příčina odstoupení ne
nastala, je vyhrazen nárok na náhradu skutečné škody, o ní~ 

3) Rittner: Eherecht, 161, pozn. 2. - Týž: Grunh. Z. 2, 50<1 a nás1.; . 
srovn. Singor: G. Z. 1877, čís. 77. 

4) K r a i n z: 11 a násl. - K r a s n o pol s k i: 9 a násl. - And e r s : 
GrundriJ3,3 a násl. - Rittner: 358 a násl. - Stutz: Die Rechtsnatur des 
Verlobnisses, 1901. - Zihlmann: Der Verlobnisbruch im modernen Recht, 
1901. - Krasnopolski: Der Verlobnisbruch in ost. R., G. Z. 1904, čís. 43 
až 46. - Dniestrzanski: Zur Lehre vom Verlobnis, GIunh. Z. 33,87 a násl. 

. - Pe t s che k: Zur Rochtsnatur des Verlobnisses, ·Not. Z. 1913 číš. 24. -
Gobell: Die Rechtsnatur des Verlobnisses , Diss. 1920. - Fr. Hartmann: 
Der Riicktritt vom Verlobnisse nnd seine Folgen (právo německé) 1921. 

5) Kterak pojímání zasnoubení jakožto pactum de contrabendo vzniklo 
z práva přirozeného: S ohm: Das Recht der EheschlieJ3ung, 255 a násl. -
Stutz: Die Rechtsnatur des Verlobnisses , 32, 33 pozn. 1. 

0) Shora § 313, pozn. 14. - Zeiller: Kommentar, 1, 169; 3, 250. -
PfaH: Die Klausel atd., 131 a násl. aj.; j. m. (Smlouva piedběžná, ze které 
vzniká přirozený závazek.) Sb. n. ř. (5) 2114, (6) 2498. - Krainz: 
u Krainze, 12, pozn. 18; podobně Singer: G. Z. 1877, čís. 79. 

1) Po případě, v souvislosti s deflorací, jest zrušení zasnoubení trestné;. 
tr. z. § 506; k tomu S che u: Eine Gefahrdung der Freiheit der EheschlieJ3ung, 
J. Bl. 1901, čís. 33; Ger. H. 1902, čís. 8 a 11. - Wassing: tamtéž čís. 10. 
Ve vojenském řádu trestním (§§ 91), 109, 112, 119, 189, čís . 1, 190, 207, 226 aj.) 
byl poměr zasnoubení namnoze postaven na roveň poměrp. manželskému: 
P e tschek: Not. Z. 1913, čís. 24. "Válečné nevěsty" mohly do.,tati jméno 
padlého nebo zemřdého ženicha, a na dítky" válečných nevěst" byl při legiti
maci per rescriptum principis brán zvláštní zřetel: Cís. rózhod. z 18. května 1917 
a výnosy min. sprav. a min. vnitra ze 24. května 1917, Věstnfk min. sprav. 
čís. 30. 

8) Krasnopolski: Verlobnisbruch, 54 a násl. - Dniestrzanski: ' 
124 a násl. - U n g e r: 1, 192, pozn. 124. 

9) J. Schwartz: J. Bl. 1889, čís. 35. - TýŽ: Ger. H. 1890, čís. 46. -
Ofner: .T. B\.1889, čís. 39. - Krasnopolski: 54.'- Krainz: 12, pozn.12_ 
j. m Singer: G. Z. 1877, čís. 79. - Unger: 1, 192, pozn. 124 aj. 

Hl) Sb. 12..111, n. ř. (1) 118. 
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muze dokázati, že jí z tohoto odstoupení utrpěla" (§ 46) 11). Dle 
toho nepovažuje zákon zasnoubení, které určitou formou vázáno 
není, přece jen nikoliv za pouhou právní skutečnost, nýbrž za 
;smlouvu 12), podrobenou všeobecným náležitostem smlouvy 18), ze 
které nároky zákonem uznávané vznikají toliko, je-li zasnoubení 
platné 14). Nároky tyto jsou náhradou nákladů učiněných na pří
pravu sňatku a stavu manželského, nechať se staly z prostředků 
-vlastních, anebo z prostředků osob jiných, otce nevěstina atd.15), 

jakož i náhradou jinakých obětí, které musily býti učiněny k vůli 
budoucímu manželství 16). Jedním slovem, jest nahraditi "skutečnou 
škodu"; nikoliv toliko positivní újmu, nýbrž i ušlý zisk, avšak 
nikoliv positivní zájem na plnění, nýbrž toliko negativní zájem 
(interesse) smluvnPl). Náhradou povinen jest onen ze snoubenců 18), 
jenž bez důvodů ustoupil anebo jenž - třeba bez zavinění 19) -
.druhému snoubenci zavdal důvod k ustoupení 20). 

c) "Přislíbí-li neb daruje-li jeden snoubenec druhému, nebo 
někdo jiný tomu 11eb onomu snoubenci něco za příčinou budoucího 
manželství, může darování odvolati, sejde-li s manželství bez viny 
-dárcovy" (§ 1247) 21). Není však každý dar věnovaný osobou 
třetí anebo i snoubencem druhému snoubenci již proto darem 
-zásnubním 22). O tom rozhodují okolnosti jednotlivého případu. 

ll) Stran výjimečné povahy § 46 v porovnání se všeobecnými zásadami 
() náhradě škody: Randa: Schadenersatzpflicht, 28, pozn. 18, 41. - Krasno
'P o 1 s k i: Lehrbuch, 3, 162, 172; 4, 13 a násl. 

12 ) Proti "teorii o skutečnosti" zastávané pro obor práva rakouského 
Krasnopolskim (Lehrbuch, 4, 11): Dniestrzanski: 89 a násl. - Přehled 
Tllzných názorů podává Krasnopolski: Lehrbuch, 4, 11, pozn. 4. - Smlouva 
"příkazu podobná": Krainz: 12; naproti tomu Anders: Grundri/3, 5. -
"Rodinoprávní smlouva zvláštního druhu": Anders: 4. 

1:1) Způsobilost k právním jednáním: Sb. n. ř. (9) 3544. 
14) Dniestrzanski: 128 a násl. - Krainz: 12. - Překážka man

:ielská nevylučuje platnost zasnoubení, je-li prominutelná. Podrobnosti: Dni e
strzanski: 143 a násl. - Krasnopolski: Lehrbuch, 4, 19 a násl. 

15) Pro bezprostřední nárok otce: Sb. n. ř. (5) 2114, (6) 2498; proti 
"tomu Krasnopolski: Verlobnisbruch, 199. - Krainz: 13, pozn.26. 

16) Ofner: Protokolle, 1, 69. - Nikoliv též pouhé liberality (stravování 
:ženicha a pod.) Sb. 96. 

11) PfaH: Griinh. Z. 2, 308 a násl. - Týž: Gutachten, 44, pozn. 132. 
"- Týž: Die Klausel, 132, pozn. 1 a 2. - Dnies trzanski: 184. - Pře
hled různých mínění u Krasnopolskiho: 17, pozu. 3. 

I") Účast třetích osob při zrušení zasnoubení sama o sobě, bez delikto
vého chování, nepůsobí ručení těchto osop dle § 46, Sb. n. ř. (17) 7035. 

19) Ofner: Protokolle, 1, 70 a násl. - Zeiller: Kommentar, J, 
173 a násl. - Pf a ff: Griinh. Z. 2, 308 a násl. - Týž: Die Klausel, 272. -
"Další literatura u Krasnopolskiho: 14, pozn. 6. 

20) Příčina odstoupení nemusí nastati teprve po zasnoubení: P!aH: Die 
"Klausel, 272 a j.; jinak Sb. 3074, 4700. 

21) F. Hofmann: Griinh. Z. 8, 312 a násl. - Dniestrzanski tamže . 
.23, 191 a násl. -- Pf a ff: Die Klausel, 116. 

22) Sb. n. ř. (4) 1524, (15) 5726. - Krainz: 14, pozn. 35 s doklady. 
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Jenom vlastní dary zásnubní však nutno vrátit~ po zrušení za
snoubení, pokud in natura nebo dle hodnoty své tu ještě jsou 23). 
Avšak zavinění dárcovo 24) vylučuje nárok na zpětné požadovánÍ. 
Jest na obdarovaném 25), aby to dokázal. Naproti tomu nevyžaduje 
se zavinění obdarovaného k tomu, aby dárce mohl dar požadovati 
zpět. Je proto i možný případ, že jednak provinilá strana je 
povinna dary vrátiti, že však dary, které sama dala straně druhé, 
musí ponechati. Nerozřešenu ponechává zákon otázku, zda lze 
žádati zpět dary v případě, že zasnoubellÍ bylo zrušeno smrtí 
jednoho snoubence. Při tom právě tak málo uspokojuje, připustí-li 
se odvolání daru dědicem, jako nepřipustí-Ii se zděditelnost práva 
odvolacího 20). Nejpřiměřenějším však jest ponechati straně, která 
zůstane na živu, "chce-li dary, které dostala, ~podržeti aneb() 
ďáti je zpět a požadovati zpět dary vlastní" (pruský LR. 2, 
1, 123)27). 

B. Smlouva manželská. 

§ 441. 

1. Povšechné. 

1. Veřejný zájem, pojící se k institutu manželství jakožt() 
základu rodiny a společnosti státní, vyžaduje toho, aby smlouva 
manželská v důležitých směrech byla vyjmuta ze zvůle stran; 
proto jest uzavření smlouvy manželské postaveno pod státní 
kontrolu, proto je tu řada předpisů, směřujících proti uzavření 
sňatků neplatných, proto jest . zrušení manželství obapolnou do
hodou manželů zásadně vyloučeno, a požaduje se, aby založení 
stejně jako zrušení manželství bylo veřejně ověřeno. 

2. Podstatné náležitosti smlouvy manželské jsou v celku 
tytéž jako při každé smlouvě; osobní způsobilost, pravé přivolení. 
zákonitý projev vůle. Nedostatek některé z těchto náležitostí činí 
smlouvu manželskou zmatečnou, zakládaje t. zv. rozlučující pře-

23) Sb. n. ř. (4) 1524. - Hofmann: 138 a násl. - DnieBtrzanski~ 
206 a násl. - Donatio prompter nuptias není darováním podminěným, od
volání nepůsobí zpět: Sb. 16.036. - Plody darované věci zůstávají proto 
obdařenému. Sb. 3065. 

24) Sb. n . ř. (15) 5726. Zaviněním jest zejména již vlastní bezdůvodné 
odstoupení dárcovo: Krainz: 15, pozn. 37, proti tomu Sb. 14.182. 

25) Hofmann: 318. - Ogonowski: Osterr. Ehegiiterrecht, 359. -
Krasnopolski: 22. - Krainz: 15. - Toliko v případě, že dárce sám za
snoubeni zrušil, náleží jemu prokázati důležitý důvod a nedostatek vlastního 
zavinění: Sb. 9424 ll. ř. (1) 369. 

2") Pro nezděditelnost: Sb. 4520. - Dnie s trzanski: 206; proti tomu 
Hofmann: 31E. - Schiffner: Gesetzliche Vermii.chtnisse, 112. - Krasno
poski: Lehrbuch, 22 a násl. - Neumann-Ettenreich: 170. 

27) Krainz: 15. 
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kážku manželství 1). Jiné nedostatky jsou toliko zákazy manželstvÍ, 
t. zv. překážkami odkládacími 2). 

2. Osobní zpfisobllost. 
§ 442. 

a) Nezpůsobilost k jednání 1). 
1. Nezpůsobilost uzavříti manželstvÍ jest jednak důsledkem 

všeobecné nezpůsobilosti k jednání, jednak jest založena v okol
nostech zvláštních. 

2. Způsobilosti k manželství se zcela nedostává nedospělcům 
a na duchu chorým (§ 48) důsledkem nezpůsobilosti k jednání. 
"Nezletili aneb i zletilí, kteří z jakýchkoliv příčin sami o sobě 
V platný závazek vcházeti nemohou", jsou jen omezeně způsobilí 
k manželství (§ 49). To platí najmě o osobách, které jsou částečně 
svéprávnosti zbaveny (řád Q zbavení svéprávnosti § 4, 2). 

a) Nedospělým, hochům i děvčatům, ve věku pod 14 roků 
vadí překážka mladistvého věku (§ 48). 

b) Na duchu choří nejsou způsobilí uzavříti platnou smlouvu 
manželskou (§ 48). 

a) Nečiní rozdílu, zda určitá osoba byla nebo nebyla pro 
duševní chorobu svéprávnosti zbavena. Naopak zbavení své
právnosti jest samostatnou překážkou (§ 49). Na druhé strane 
není šílenec ani ." v jasných okamžicích" k manželství způsobilý_ 

'Neboť nehledě k tomu, jsou-Ii jasné okamžiky možné a jaký jest. 
jejich význam, trvá přec jen choroba sama každým způsobem 
i v těchto okamžicích "). Lze proto jenom souhlasiti s tím - již 
pro nebezpečí dědičnosti - že zákonodárce odmítl přihlížeti 
k okamžikům zcela jasným 3). Proto také tím, že zbavení své
právnosti se zrušÍ, anebo tlm, že porucenský soud přivolí k uza
vření manželství, odstraňuje se toliko překážka nedostávajícíhO' 

1) O pojmu a rozdělení překážek manž.: Rit tne r: Griinh. Z. 2, 507 
a násl. - Týž: Ehereeht, 62 a násl. - Singer: G. Z. 1877, čís. 77,78,81.-
Seherer: Kirehenreeht, § 114. - v. Anders: GrundriJ3, § 3. - Krasno
p o I s k i: 25 a násl. 

2) Tento rozdíl platí též, přes § 129, pro manželství židů. I § 129 tolike» 
znamená, že též manželství židovské pro pOl'1,:1šení zákonných předpisů, pro 
zákonné překážky jest neplatné. - Grassl: Uber die Ungiiltigkeit jiidiseber 
Eben. Z. f. ost. Reebtsgel. 1837, 1, 1 a násl. - Krasnopolski: 26, pozn.2., 
Sb. 8903. Snad míní § 129 také jen klásti zvláštní důraz na to. že též k plat
nosti manželství židů, odchylně od konfesionelníeh názorů židů . vyžaduje SEl' 

slavnostního prohlášení nevěstina. - PfaH: Zur Entstehungsgesehiehte der 
Marginalrubriken, 19, pozn. 41. - Krainz: 36, pozn. 109; 51, pozn. 19. 

I) Rit tne r: Ehereeht, §§ 8 až 10. - Sin ger: čís. 78,81. - S ehere r: 
172 a násl., 265 a násl. - Krainz: 18anásl.-Krasnopolski: 27 a násl. 
- Anders: GrundriB. § 5. 6. 

2) K r a Ht -E bing, Die zweifelhaften Geisteszustande vor dem Zivi!
richter, 1873, 14 a násl. 

3) Ofner: Protokolle, 1, 75. - Proti tomu Neumann-Ettenreich: 23_ 
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Be přivolení zákonného zástupce (§ 49), nikoliv však překážka 
duševní choroby 4). Opačně překáží zbavení svéprávnosti, ač jde 
'Ů osobu duševně zdravou, platnosti manželství toliko pro ne
dostatek přivolení (§ 49), nikoliv pro chorobu duševní (§ 48). 
Uzavřela-li proto osoba zcela neb částečně svéprávnosti zbavená 
manželství s přivolením úřadu opatrovnického, jest manželství 
toto platné, byla-li osoba ta v době, kdy manželství uzavřela, 
skutečně na duchu zdravá 5). 

(J) Zcela nezpůsobilou k manželstvhpr\> chorobu duševní 
jest však toliko osoba, která pro chorobu' takovou je nezpůsobilá 
opatřovati sama svoje záležitosti a která z tohoto důvodu jest 
anebo mohla by býti zcela zbavena svéprávnosti. Kdo pro duševní 
chorobu není nezpůsobilým opatřovati svoje záležitosti, potřebuje 
však podpůrce a kdo je proto svéprávnosti zbaven částečně, může 
s přivolením podpůrce i soudu v manželství vstoupiti (řád o zbavení 
svéprávnosti § 4, 2 6). Tím spíše nutno však pokládati toho, kdo 
není svéprávnosti zbaven a je duševně chorý, za způsobilého 
k manželství jen v míře takto omezené. Osobě duševně choré 
je~t na roveň postavena osoba slabomyslná (řád o zbavení své
právnosti §§ 1 a 4). Pomíjející pomatení smyslů, bezvědomí nebo 
úplná opilost vylučuje způsobilost k manželství, pokud stav tento 
trvá (srovn. německ.ý o. z. §§ 105, 2; 1325). 

c) Překážka zbavení svéprávnosti (§ 49) platí kromě ne
'Zletilců také pro osoby zletilé, které jsou pod prodlouženou mocí 
,otcovskou nebo pod poručenstvím í), pro duševně choré a slabo
myslné, částečně svéprávnosti zbavené (řád o zbavení svépráv
nosti § 4, 2), pro marnotratníky, jakož i pro osoby, které jsou 
částečně svéprávnosti zbaveny pro opilství neb zneužívání jedů 
nervových (§ 49; řád o zbavení svéprávnosti § 4, 1) 8). Osoby 
takové potřebují k platnému sňatku, jsou-li pod mocí otcovskou 9), 
přivolení otcova (forma: dvor. dekret ze 17. července 1813, 

4) Sb. n. ř. (4) 1407. 
5) j. m.: Neumann-Ettenreich: 28. 
a) K tomu výn. min. sprav. ze 14. července 1916, Věstn. 1916. čís. 25, 

bod 4. Rozhodujícím bylo dobré zdání nejvyšší zdravotní rady z 19. října 1907. 
Věstník min. sprav. 1916, 247. - Sternberg: Entmiindigungsrecht, 253. 
Týž: Ger. H. 1916, čís. 22 a 23. 

1) Třeba i pro marnotratnictví: Nález z 13. března 1917, Zentr. Bl. 
1918, čís. 47. 

@) Proti tomu nemluví řád o zbavení svéprávnosti, § 4, 2, kde je řeč 
toliko o duševně chorých. Předpis tento nemíní stanoviti, že by schválení vy
·žadovali toliko duševně choří částečně svéprávnosti zbavení na rozdíl od osob 
:z jiného dtlvodu svéprávnosti částečně zbavených. Smysl tohoto předpisu na
.opak jest ten, že duševně chorý, částečně svéprávnosti zbavený, může na rozdll 
'od úplně svéprávnosti zbaveného manželství uzavříti B přivolením soudu po
. ručenského. Pro marnotratníka již dříve se vyžadovalo schválení: Sb. 11.069. 
- Pfaf!: J. BL, 1887, čís. 38, to zajisté nemělo býti změněno řádem o zba

'Vení svéprávnosti. Srovnej Sternberg: Entmiindigungsordnung, Kommentar 
IUnd System, 1, 62 a 77, 2, 22, 24, 188, 251. 

9) Sb. n. ř. (16) 6315. 
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,Cís. 1065 Sb. z. s.), jinak (§ 50) prohlášenPO) poručníka neb 
opatrovníka a přivolení soudu poručenského nebo opatrovnickéholJ ). 

Odepře-li otec svolení bez právního důvodu, může svolení býti 
uděleno soudem v nesporném řízení 12). (§ 52) 13). Zákon (§ 53) uvádí 
několik příkladů řádných důvodů, zamlčuje však zúmyslně 14) 

,důvod nerovného stavu. Udělí-li se přivolení soudu proti vůli 
poručníka nebo opatrovníka anebo teprve v druhé stolici, smí 

:sňatek býti uzavřen teprve, když výměr nabyl právní moci, aby 
poručník nebo opatrovník zavčas se mohl dovolati vyšší stolice. 
(Nesp. pat. § 191.) Vyžaduje-li se pro sňatek cizince, jenž chce 
v tuzemsku manželství uzavříti, přivolení zákonného zástupce 
neb úřallu. jest příslušnost posuzovati dle dotyčného práva cizo
zemského. Nelze-li však přivolení takové opatřiti (dekret dvor. 
kanc. z 21. prosince 1815), ustanoví tuzemský soud, jemuž cizinec 
dle svého stavu a pobytu by podléhal, zástupce, který dá při
volení jako pro tuzemského nezletilce (§ 51) 15). Přivolení rodičů, 
nezakládajícího se na zákonném zástupčím právu jejich, naše 
právo ke sňatku dítěte nevyžaduje (jinak německý o. z. § 1305). 

b) Jinaké důvody nezpůsobilosti manželské. 

§ 443. 
a.) Přirozené důvody. Nemohoucnost I). 

"Trvalá nemohoucnost, konati povinnost manželskou, je 
překážkou manželství, byla-li tu již v době uzavření smlouvy 
manželské" (§ 60) 2). Míněna jest toliko nemohoucnost vykonati 

10) Nikoliv přivolení: O f n e r: Protokolle, 2, 499, Nepřesně: Řád o zba
vení svéprávnosti § 4, 2. Srovnej § 4, 3. 

ll) .Přivolení" zákonného zástupce, "podpůrce" samo o sobě nestačí: 
Nález nejv. soudu č. 1866. Přivolení podle § 49 až 51 může naproti tomu býti 

'platně uděleno též dodatečně, po uzavření sňatku: dvor. dekr. z 22. září 1l:l21, 
čís. 1802 Sb, z. S. 

12) O t t: Geschichte und Grundlage des ost. Rechtsfiirsorgeverfahrens, 
1906, 98. - K r a i n z: 19, pozn. 13, proti Rittnerovi, 72. - Nikoliv prozatímní 
opatření, odepře-li otec souhlas. - Rintelen: Einstw. Verf. 34: a násl. -
O t t: 98, pozn. 21. Naproti tomu může rozhodnutí býti učiněno též soudem 
procesním ve sporu o alimentaci, Sb. n. ř. (4) 1661. - Toto "suplování" bez

· důvodně odepřeného svolení otcova soudem může nastati i v příčině dodatečně 
odepřeného privolení: Sb. n. ř. (18) 736~. 

13) To však neplatí o smluvním právu konsensu ke sňatku: Sb. 6992. 
14) Ha r a s s o w s k y: Entwurf Martinis, 34, pozn. 20. 
15) Shora § 24:, pozn. ll. 
I) Ri ttner: § 20. - Sin gerčís. 78. - Scherer: § 115. - Ba rts ch: 

Das gerichtliche Verfahren in Ehesachen, 1894, 276 a násl. - Krasno'pol ski: 
37. - Krainz. 21. . 

2) Přfkážka nemohoucnosti jest překážkou soukromou (§ 94, čsl. zák. 
manž. § 28) a je ovládána hlediskem omylu. - Ofner: Proto kolie, 1, 85. -
Scherer: 269, pozn. 26. - Krainz: 21, pozn.4. Proto ovšem sňatek starců 

' -3. stařen anebo sňatek s osobou umírající je platný. - Neumann-Etten
reich 54. 
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soulož S). Bez významu je . schopnost zploditi děti (cís. rozh~ 
z 25. února 1837). Nemohoucnost musí býti trvalá, nezhojitelná. 
Takovou není nemohoucnost, která může býti odstraněna lékař
ským zákrokem. nikoliv nebezpečným 4). Avšak odepření souhlasu 
k takovému zákroku platí jenom jako odepření manželské povin
nosti, nikoliv jako důvod neplatnosti 5). Naproti tomu je nezho
jitelná nemohoucnost i tehdy překážkou manželství, je-li pouze 
relativní 7). Nastane-li nemohoucnost teprve po sňatku, n.eni 
nikdy překážkou manželství. 

~) Právní dúvody. 

§ 444. 
aa) Příbuzenství a švagrovstvll). 

1. Překážka příbuzenství (§ 65) vzniká ze snahy, aby život: 
rodinný byl uchován pokud možno čistý~). K tomu přistupuje 
v nynější době obava z nepříznivých vlivů sňatku mezi příbuz
nými na plodnost manželství a na potomstvo. V souhlasu s myš
lenkou základní však bylo povlovným uvolňováním svazku 
rodinného způsobeno i omezení této pl·ekážky. Tak stalo se již 
na čtvrtém lateránském koncilu (1215) tím, že překážka ta byla 
omezena na čtvrtý stupeň kanonického počítánÍ. Tohoto příkladu 
následuje i platné právo. Překážka manželství z důvodu pokre
venství je - bez rozdílu, zda jde o původ manželský nebo ne
manželský S) - v přímé linii neomezena, v pobočné linii však ne
vztahuje se nad čtvrtý stupeň římského počítání. Překážka trvá 
v pobočné linii mezi sourozenci, proti sourozencům rodičů a mezi 
bratranci a sestřenicemi, podle rakouského práva (§ 125; zrušený 
§ 25 čís. 1 čsl. zák. manž.) pro židy4) toliko mezi sourozenci a 

3) Nemohoucnost ta však tu jest, třeba je dána možnost, konati akty 
souloži podobné, rozh. nejv. soudu čís. 1773 . . 

4) Sb. 14.741, n. ř. (5) 1727; jinak (odstranitelnost snadným zákrokem. 
nemá významu, odepře · li manžel výkon zákroku takového) Sb. n. ř. (15) 6035. 
- Neumann-Ettenreich. 54. 

5) Scherer: 2038. - Rittner: 147. - Bal'tsch: 277, jinak rozh. ze 
16. pros. 1912, Z. Bl. 1920. čís. ]67; srovnej předchozí pozn. 

ti) Též tehdy, spoČívá· li jen na nedostatku psychickém. Sb. 15.665, n. ř. 
(4) 1364, 1412, (11) 4253. - Sbírka 106, není-li odůvodněna toliko přechodným 
rozladěním. - Sb. n. ř. (18) 7263. 

7) Sb. 15.484, n. ř. (2)612, (8) 3006, (18) 7263.Sblrka106. -Sc herer: 
268 a násl. J sou·li tu děti, nutno prý dříve vyvrátiti právní domněnku man
želského původu dětí, manželkou poroděných. - Brassloff: Griinh. Z., 32, 
153 a násl. proti tomu právem: Neve če řel: Richter Z.1905, čís . 1 a 
Kr ain z: 158, pozn. 14. Domněnka ta naopak prý předpokládá platné manželství. 

1) Rittner: § 14. - Singer čís. 78. - Scherer: § 116. 
2) Ofner: Prótokolle, 1, 92. - Zeiller: Kommentar 1, 214. 
3) Nikoliv však na základě uznání nebo na základě zákonné domněnky. 

- Helfert: Z. f. R. u. St. 1829, 1. 168. 
4) O fn e r: Protokolle, 1, 94, 103. - G r a s s I: Das besondere Eherecht 

der Juden, 1838, § 32. 



-11-

proti tetám, . ovšem i pratetám, nikoliv však proti strýcům a 
mezi bratranci a sestřenicemi. A však překážka pokrevenství -
vyjímaje manželství mezi příbuznými v přímé linii a mezi sou
rozenci - neznamená valně více než nutnost žádati o dispensi. 
Manželskou překážkou není zákonité příbuzenství vzniklé přijetím 
dítěte za vlastni 5). A však manželství v tomto případě naopak 
ruší příbuzenství svojenecké 6). Příbuzenství duchovní v platném 
právu vůbec již významu nemá. 

2. Překážka švagrovství (§ 66) spočívá na stejných důvodech 
jako překážka příbuzenství, proto je překážka ta právem ra
kouským uznávána v stejném rozsahu, novým manželským právem 
čsl. (§ 25, čís. 3) již jen proti osobám příbuzným s druhým 
manželem v linii přimé jakož i proti plno- a polorodým sou
rozencům druhého manžela, v obou právech opět bez ohledu, 
je-li příbuzenství manželské nebo nemanželské. To platí též pro 
židy (§ 125), takže t. zv. manželství levirátnF), t. j. manželství 
s bratrem zemřelého manžela je nepřípustné 8). Tato překážka 
manželská zakládá se však toliko švagrovstvím "manželským". 
"Nemanželské", "nepočestné" švakrovství platné právo nezná. 
(Vyjádření dvorské komise z 8. června 18Hl) 9). 

bb) Trvající svazek právní. 

§ 445. Trvající svazek manželský1). 

1. "Muž může býti oddán současně jen s jednou ženou a žena 
jen s jedním mužem" (§ 62, 1) 2). Tím jest určena překážka trvají
cího svazku manželského. "Kdo již jednou byl v manželství a chtěl 
by v ně opět vejíti, musí dokázati, že manželství bylo rozloučeno, 
t. j. že svazek manželský je úplně zrušen" (§ 62, 2). Tím je 
vysloven toliko zákaz manželství. Než kdo uzavře manželství 
druhé, musí si vymoci soudní prohlášení prvého manželství za 
neplatné, anebo jeho rozloučení, anebo musí prokázati smrt prvého 

S) Ofner: Protokolle, 1, 94. - Rittner: 115. - Scherer: 328. 
6) Něm. o. z. o. § 1771. - Krainz: 28; - jiného mínění: Rittner: 

117 aj. 
1) G r a s Bl: § 32. - K., Skizzen aus dem mosaischen und dem tal mu

dischen Rechte Not. Z., 1898, čís. 22. - Kafka: Reformfragen auf dem 
Gebiete des Familienrechts, Ger. H., 54; 230. 

8) Ofner: Protokolle, 1,103, Sb. 5807, n. ř. (5) 1986, jiného mínění 
Lan d a u, dia Bedeutung der Leviratsehe und der Chalizza fiir das ost. Zivil
recht, Allg. Jur. Z. 1894, čís. 21, 22. 

V) Pratobevera: Materialien, 2, 279. - Seherer 346, pozn. 86. 
1) Rittner: § 11. - Singer: čís. 83. - Scherer: 121. - Krainz: 

22 a násl. - Krasnopolski: 40 a násl. - Anders: GrundriJ3, § 7. -
W. Fuchs: Das Ehehindernis des bestehmden Ehebandes, Hl79. 

2) Totéž platí o příslušnicích islamu, který sice podle "hanefitského ritu" 
zákonem z 15. července 1912, čís. ]59 ř. Z., jako náboženská společnost byl 
uznán, avšak toliko potud (čl. I, § 61, pokud neodporuje státním zákomlm. 
Proto pro obor státní platí pouze první manželka mohamedánova za zákonitou 
manželku, pokud žije v manželství nerozloučeném: N euman u-Ett e nrei ch: 53. 
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manžela nebo dosíci jeho prohlášení za mrtva. Druhé manželství 
jest - i když nedovoleným způsobem bylo uzavřeno dříve -
přece platné, jestliže prvé manželství skutečně bylo neplatné 
nebo rozloučeno, anebo jestliže první manžel skutečně zemřel. 
Domněnka platnosti však (§ 99) přichází k dobru toliko manžel
ství takovému, které bylo uzavřeno po zrušení nebo rozloučení 
prvého manželství nebo po prohlášení prvého manžela za mrtva. 
Manželství druhé musí naproti tomu býti prohlášeno za neplatné, 
zůstane-li sporným 3), zda prvé manželství je platné anebo zda 
první manžel žije. Vždy jest však druhé manželství neplatné, 
třebas prvý ~anžel je prohlášen za mrtva, vyjde-li najevo, že 
manžel za mrtva prohlášehý v době uzavření druhého sňatku 
byl ještě na živu 4). 

2. Pro katolická manželství mohla překážka trvajícího svazku 
manželského podle dřívějšího práva rakouského (§ 111) býti 
()dstraněna toliko smrtí jednoho z manželů. Uplatňovala se proto 
snaha, uniknouti této překážce tím, že druhé manželství bylo 
uzavřeno v cizině 5). K tomu užívalo se dříve t. zv. sňatků 
sedmihradských 6). Zavedením sňatku civilního v Uhrách (1894) 
nastala možnost dosíci téhož účelu pomocí "sňatku uherského". 
Manžel, ktery chtěl uzavříti druhý sňatek, vymohl si v Rakousku 
rozvod od stolu a loze, nabyl pak (přisvojením) uherského stát
ního občanství, vymohl si u uherského soudu rozluku svého man
želství v Rakousku rozvedeného a uzavřel pak, když pÍ'Íslušný 
rozsudek _ vešel v moc práva, druhé manželství před uherským 

3) Sbírka 15.880. - Krainz·: 23, pozn. 17, naproti tomu Sb. n. ř. (16) 
6315, srovnej též Sb. n. ř. (12) 4776. 

~) Rittner: 79 a násl. - Scherer: 35i a násl., jinak něm. o. z. o. 
§ 1348. - Chomed: Der Wahrheitsschein des Todes, J. Bl. 1915, čís. 2 (pro 
druhé manželství nekatolíků). - Fiirst: Der EinHu13 der Todeserklarung anf 
den Bestand der Ehe des Verschollenen, J. Bl. 1921. čís. 7, srovnej nyní zejména 
Schlenz: Wiederverehelichung auf Grund der TodeserkUlrung, Arch.f. kat. 
Kirchenrecht, 98, 52 a násl., 215 a násL, 381 a násl. 

5) Singer: čís. 83. - W. Fuchs: Das Ehehindernis des bestehenden 
Ehebandes nach ost. Recht und seine Umgehung, 1879. - Týž: Siebenbiirgische 
Ehen, J. Bl. 1879, čís. 48, 1883, čís. 12, 13, 1887. čís. 14. - Rittner: G. Z. 
l880. čís. 10, 11. - Fu c h s: Die sog. siebenbiirgischen Ehen, 1889. - Týž: 
Uber siebenbiirgische Ehen, J. Bl. 1893 čís. 7. - C a II : Gegen die siebenbiirgischen 
Ehen. G. Z. 1893, čís. 8, 9. - Ofner: Ger. H. 1893, 13, 14. - Holla: 
Einiges iiber die Ehen der Osterreicher nud Ungarn. G. Z. 1903, čís. 14, 15. 
- P. Abel: Zur Frage der Giiltigkeit "ungar. Ehen" vormals osterr. Staats
angehiiriger, J. Bl. 1911, čís. 50. - M. Feles: Die Rechtsgiiltigkeit der 
in Ungarn geschlossenen Ehen geschiedener osterr. Katholiken, Ger. H. 1914. 
čís. 19. - Týž: Die Losung der Rechtsgiiltigkeit der Wiederverehelichung 
geschiedener Katholiken, tamtéž UH7, čís. 9, 10, 34, 35. - I1]:'. R. S.: Zur 
Fra~e der Wirksamkeit der ungarischen Ehescheidungsurteile in Osterr., tamtéž 
1916, čís. 48. - Junker a Fuchs: Rechtssprechung des k. k. obersten 
Gerichtshofes in Eheungiiltigkeit'achen, 1916. 

0) Sbírka 8201, 10.962, 13.018, 13.995, 14.504. 



- 13--

úřadem sňatkovým 7). Dle zásad mezinárodního práva soukromého S) 
je manželství platné, jestliže rozvedený manžel 9), než vymohl 
rozsudek rozlukový, měl skutečně 10) svoje bydliště v Uhrách 11)_ 
V nynější době poskytuje československé právo manželské tytéž 
možnosti. 

3. Podle katolického pojetí jsou manželství křesťanů
nekatolíků právě tak nerozlučitelna jako manželství katólická. 
Tomuto stanovisku vyhovuje t. zv. překážka katolicismu 12) nyní 
odstraněná (§ 25, čís. 1, nov. o právu manž.). 

ce) Nedovolené ěiny. 
§ 448*). 

1. Překážka zavraždění manžela (§ 68) trvá mezi dvěma. 
osobami, které sobě manželství slíbily, ačkoliv aspoň jedna z nich 
žila v manželství a z nichž jedna, třeba bez spolupůsobení, ba bez. 
vědomí druhé, s úspěchem nebo bez něj, avšak s úmyslem 1), aby 
nový sňatek byl umožněn, ukládala o život manžela, jenž novému. 
sňatku stál v cestě. 

2. Překážka manželská, založená "odsouzením k těžkému. 
trestu kriminálnímu" (marg. rubr. § 61),jest t. zv. trestní novelou 
z 5. listopadu 1867, Č. 131 ř. z. (§ 5) pro osoby, podléhající 
civilnímu soudnictví trestnímu, zrušena ~). 

3. Pravé pNvoleni. 
§ 449. 

Smlouva manželská vyžaduje jako každá smlouva pravého 
přivolení stran. 

1. "Přivolení k manželství nemá právní moci, bylo·li vy
nuceno důvodnou 1) bázní" (§ 55). Překážka bázně 2) tedy toliko 

,) Musí i druhý manžel se státi uherským občanem? Záporně Junker
Fuchs, 56; srovnej Krainz 24. pozn. 21. První (rak.) manželství nenf však. 
platně rozloučeno, nýbrž zůstane platným: Sb. n. ř . (10) 4024, k tomut~ 
rozporu srovnej K r a i n z 24, pozn. 25. 

8) Shora § 24, čís. 9. Při nabytí cizího státního občanství uebéře se, 
zřetel na úmysl směřujíci k obejiti rak. zákona. Sb. n. ř. (10) 3811. 

9) Který změnil státní příslušnost. Sb. n. ř. (5) 1793. 
10) Sb. n. ř. (6) 2196, jinak (i když se vezme bydliště opět v Rakousku} 

Sb. n. ř. (14) 5603. 
11) PfaH: Zur Frage der Klausenburger Ehen, J. Bl. 1899, čís. 26, jinak. 

na př. Sb. n. ř. (9) 3333, poněvadž § 111 je kogentním zákazem. 
12) J. '. y, Das Ehehinderni3 des Katholizismus, J. Bl. 1875 čís . 8. -

Rittner 82 a násl., - Singer: čís. 83. - Anonymus l Zur Geschiehte des
Ehehindernisses des Katholizismus, Gellers Zentr. BI. J 918, 545 a násl. -
Seherer: 363. - Krainz: 32 a násl. - Krasnopolski: 41 a násl. 

~.) §§ 446 a 447 nemají pro čsl. právo významu a proto odpadají. 
1) Umysl se nepředpokládá: Seherer: a95, pozn. 48. - Krainz: 31,. 

pozn. 81; jinak Ze il! er: Kommentar, 1, 220. -
2) Shora § 51. 
1.) Shora § 106, č. 4c). 
2) Rittner: § 28. - Seherer: 2, 173 a násl. - Krasnopolski. 

31 a násl. - Krainz: 42. - Anders: Grundril3, 14. . 
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předpokládá, že sňatek byl vynucen důvodnou báznÍ. Za tohoto 
předpokladu jeví se tu (jinak § 870) 3) každá bázeň jako "ne· 
spravedlivá" 4). Nezáleží také na tom, zda bázeň . byla způsobena 
druhou stranou 5). Fysické donucení ovšem vylučuje při volení. 

2. Za "latentní překážku bázně" 6) považuje platné právo 
též únos (§ 56) 7). Dokazuje to systematika zákoníka, který 
překážku tu zařazuje mezi překážky "pro nedostatek skutečného 
při volení" . "Přivolení jest neplatno i tehdy, bylo-li dáno od osoby 
unesené, která dosud nebyla na svobodu propuštěna". (§ 56.) 
Únosem jako překážkou manželství je tedy odvedení a zadržení 
osoby protiprávním násilím, lstí nebo vyhrožováním. Tato skut
ková podstata se tedy podstatně a v různých směrech liší od 
únosu jakožto skutku trestného. Únos dívky s jejím při volením 
jest sice trestný (§ 96 tl'. z.), netvoří však překážku manželskou. 
Na druhé straně nemůže však osoba unesená proti své vůli 
z jakéhokoliv důvodu na tak dlouho uzavříti manželství vůbec 
s nikým, dokud nenabyla opět svobody. Jinými slovy: 'l'ato 
překážka manželství platí pro únosce relativně, pro osobu unesenou 
absolutně . Nerozhoduje účel únosu ani pohlaví osoby unesené 8). 

3. "Omyl činí přivolení k manželství neplatným toliko ten
kráte, jestliže se zběhl co do osoby budoucího manžela" (§ 57) . 

. a) Tím jest manželská překážka omylu V) omezena na omyl 
v osobě, na případ záměny osoby. Právě tento případ jest však, 
nehledí-li se k uzavření sňatku plnomocníkem, prakticky celkem 
bez významu. Na druhé straně hraje podvod právě při uzavření 
sňatku velikou roli. Jde proto sice příliš daleko, připustí-li se, 
aby manželství již uzavřené bylo bráno v odpor vůbec pro takové 
okolnosti, které - nehledě k poměrům majetkovým - byly by 
stranu zdržely od uzavření sňatku, kdyby stav věci byla znala 
(něm. o. z. o. § 1334) 10). Avšak praktická potřeba přece jen 

:ll Shora § 106, č. 4 bl. 
4) Shora § 106, č . 4e) ; sb. n. ř. (10) 3679. Nejde o nespravedlivou 

bázeň . dojde-Ii k uzavření sňatku za tím účelem, aby se bylo vyvarováno ne
výhod zákonem zavedených. (§ 46; tr. z. § 506) : Shora § 440, pozn. 7. 

5) Shora § 106, č. 4 bl. 
6) Pfaff: Griinh. Ztg. 1, 227. - Rittner: 132. 
") Rittner: § 17. - Seherer, § 124. 
8) Zeiller: Kommenbr, 1, 195. - Singer: č. 77, pozn. 4. -

Krainz: 43; jiného mínění Rittner: 134, pozn. 17. - Seherer: 385, 
pozn. 41. 

9) R i ttne r: § 26. - P fe r s ch e: Irrtumslehre 58 a ná~l. - S c herer: 
179 a násl. - Gerigk: Irrtum und Betrug als Ehehindernisse naeh kircb
lichem uDd staatliehem Recht 1898. - G a ug u s ch: Der Irrtum als Ebe
hindernis, 1899. - T han e r: Die Personlichkeit in der EhesehlieBung, 36 a 
násl. - Hol der: Die Anfecbtung der Ehe . wegen Irrtums in der Person, 
Dogm. J ahrb. 42, 21 a násl. - S e i d I m a y e r: Úber Personen und Eigenschafts
irrtum bei der EheschlieJ3ung, tamže 46, 183 a násl. - And e r s: Grundri13 
12. - Krasnopolski: 34 a. násl. - Krainz: 43 a násl. 

10) Lépe švýcarský obč. z. čl. 124 a. k tomu Wellspacher: Ger. Ztg. 
1909, Č. 46. 
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-vyžaduje, aby "omyl v osobě budoucího manžela" byl vykládán 
-extensivně, aby byl postaven na roveň s "erl'or qualitatis in 
perilonam redundans" práva . kanonického. Tak pojímali věc již 
~utoři zákonfka 11). Celkem totéž je řečeno tím, staví-li se omylu 
·0 "přirozené" osobě po bok omylo osobě "občanské" 12). Lho
stejno je pro překážku omylu, nastal-li omyl působením druhé 
;strany nebo osoby třetí, anebo vůbec bez vlivu osoby jiné a zda 
omyl druhé straně byl znám anebo mohl jí býti poznán. 

b) Omyl o vlastnostech druhého manžela zásadně se n&
.dotýká platnosti manželství, pokud není omylem v olobě. Toliko 
llshledá-li manžel po sňatku 13) manželku svoji již od jiného 14) 
-těhotnou" 15), může žádati, aby manželství bylo prohlášeno ne
platným (§ 58), leda že si vzal ženu již dříve vdanou před 
uplynutím zákonné doby čekací (§ 121). Již dle svého syste
matického umístění nutno normu tu pokládati za zvláštní případ 
překážky omylu 16). Z toho by následovalo, že žalobce musí omyl 
prokázati 17). Vzhledem k tomu však, že předpis takový uveden 
není 18), možno míti za to, že platí opak ltl). 

c) Omyl, který sám o sobě je nepodstatný, nemůže nabýti 
vlivu na platnost manželství ani tím, že určité vlastnosti nebo 
-okolnosti ,výslovně nebo mlčky jsou předpokládány nebo smlu
veny, nebo prohlášeny za. podstatnou pohnutku nebo za výminku 
při volení (§ 59). Uzavření manželství pod výminkou 20) je občan
skému právu cizí (§ '59). Výminka se pokládá za nedoloženou 21) 

11) OHner: Protokolle, 1, 79. - Zeiller: Kommentar, 1, 198. 
12) Krainz: 44, jednak sb. 5555, jednak 12.041 a k tomu Adler: 

.J. Bl. 1888, č. 24.-Scherer: 230, pozn. 286.-Anders: GrundriJ313.
Kra snop o I ski 34 a násl.; naproti tOlllu N eumann· Ett enreich: 53. 

13) Srovn. sb. n. ř. (1) 322. 
H) Jestliže sám před sňatkem s pozděj!ií svou manželkou sOQložil a je 

-proto pochybno, od koho je těhotna, nemůže manžel odpírati platnosti manžel· 
ství: Neumann-Ettenreich, 53, avšak manžel může proti domněnce § 163 
-provésti protidůkaz. prokázati, že žena otěhotněla již dříve; rozh. z 28. pro
since 1915, Zentr. Bl. 1916, č. 162: z 10. července 1917, tamže 191'1, Č. 285. 
Na druhé straně nestačí však podezření otěhotnění od jiného muže k tomu, 
aby platnost manželství byla potírána. Nál. nejv. soudu (Brno) z 19. dubna 
1921, P. Arch. 192'1, Č. 16, str. 560, Č. 6. 

15) Omyl co do panenství sám o sobě neposkytuje právo, potírati platnost 
manželství; na druhé straně neruší se právo to tím, že dítě se narodí mrtvé. 
Rozh. z 28. prosince 1915, Zentr. Bl. 1916, Č. 16:!. 

10) Avšak pouhé podezření nevylučuje právo odporu; sb. n. ř. (9) 3390. 
11) Zákoník josefinský, 3, § 30; Rit tne r: 188, pozn. ll. - K r a s n 0-

-polski: 36; sbírka 82. 
1~) Haras80wsky: Entwurf Martinis 29. po zn. 8. 
19) Sb. 5626, 15,988, n. ř (1) 322; Zeiller: Kommentar, 1, 201. -

Singer: č" 77, pozn. 4. - Krainz: 47 aj. 
20) Hussarek: Die bedingte EheschlieJ3ung, ]892. 
21) Zeiller: Kommentar, l, 205. - R. Pollak: Bemerkungen zum 

~ 59 ABGB, Allg. Jur. Ztg. 1887, Č. 13. - Singer: č. 78. - Scherer: 230, 
pozn. 287. - K r a s n o p o I s k i: 35, 36; jiného názoru (že manželství je ne
platné) Rittner: 206 a násl. - Burckhardt: 2, 332, pozn. 20. -
N eu man n- E tt e D rei r,!l.{ 16. - K rain z: 48. . 
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4. Manželství je platné, je-li tu skutečné přivolenÍ. Proto> 
jest platným i manželství, uzavřené jen na oko, simulované. 
Tajná opačná prohlášení stran nemo~ou překaziti účinky, které 
jsou chráněny veřejností a okázalostí projevu 22). Tím méně. 
může mentální reservace, objektivně nepoznatelná, dotýkati se 
platnosti projevu 23). 

4. Zákonitý projev vOle. 
§ 450. 

"K platnosti manželství se vyhledávají ohlášky a slavnostnf 
přivolení" (§ 69, čsl. zák. manž. § 1). 

1. Ohlášky 1) jsou předběžným veřejným oznámením budou
cího manželství~) s vybídnutím, aby případné překážky manželské 
byly oznámeny (§ 70, čsl. zák. manž. § 2). 

Církevní ohlášky musí se státi o třech dnech nedělních. 
nebo svátečních před obvyklým shromážděním kostelním farního 
obvodu, v němž každý ze snoubenců bydlí (§ 71, čsl. zák. manž .. 
§ 12, 2), a to, pokud snoubenci jsou různého náboženského vy
znání, oběma duchovními správci (čsl. zák. manž. § 12, 1). Ne
mají-Ii ještě v místě po šest neděl bydliště, "musejí ohlášky býti 
konány také v místě jejich posledního pobytu, kde bydleli déle 
než právě udaný čas, anebo musí snoubenci pokračovati v by
dlení 3) v místě pobytu po šest neděl, aby ohlášky jejich manžel
ství tam dostačily" (§ 72, čsl. zák. manž. § 4)4). Přestěhuji-li 
se snoubenci po ohláškách, nutno ohlášky v novém bydlišti 

22) Shora § 103, č. 3a: Pfersche: Irrtumslehre 68. - Krainz: 47.
Kr a ij n op cl ski: 31; rozh. z 28. ledna 1921, Zentr. Bl. 1921, č. 15; jiného
názoru Rittner: 164, pozn.5. - Unger: 2,120, pozn. 11. - Thaner: 
Simulatae nuptiae nullius momenti sunt, Zentr. Bl. 25, 277. 

23) Rittner: 164 a po zn. 4. - Pfersche: 67. - Thaner: 282. -
Krasnopolski: 31. - Krainz: 47, pozn. 34. - Anders: 14. - Tilsch~ 
Die Mentalreservation bei der EheschlieJ3ung, J. Bl. 1912, Č. 25, 26; Sb. 12.057 j 
jiného názoru Henner: Právník 1911 , 815. Pro právo kanonické je otázka 
ta rovněž spornou. - Esmein: Le mariage en droit canonique, 1, 1881, 304 a. 
násl. - Fr e i sen: Geschichte des kanonischen Eherechtes, 1888, 229 a násl. 

1) Ofner: Protokolle 2, 501 a násl. - Rittner: 219 a násl.; 238 a 
násl. - Scherer: § 111. - Illassiewicz: Das Ehehindernis der Auf
gebotsunterlassung im osterr. B. G. B. Zentr. Bl. 17, 849 a násl. - Krasno-· 
polski; 46 a násl. - Krainz: 33 a násl. - Anders: 15. 

2) § 70 "8 udáním jména, příjmení, místa narození, stavu a bydliště, 
obou snoubenců." Stejně čsl. zák. manž. § ll. Nesprávné udání jména nebo
nedovolené připojení šlechtictví v ohláškách činí tedy manželství neplatným .. 
Sb. n. ř. (14) 53ts9, (16) 6618. Udání věku není třeba. 

a) "Bydliště" nikoli v technickém smyslu nýbrž ve významu pobytu_ 
(nikoliv pouze pomíjejícího): Sb. n. ř. (12), 4731. Nikoliv zákonité bydliště, 
nýbrž skutečný pobyt: Sb. n. ř. (11), 4176. 

4) Ohlášky, nikoliv pouze sňatek, smějí se státi až po šesti nedělích; . 
tak nyní výslovně čsl. zák. manž. § 4; stejně již Dolliner: 1, 320 a násl.
Krasnopolski: 47, pozn. 5. - Krainz: 3i a nás!.; sb. n. ř. (11) 4176-
proti Rittnerovi: 221 a pozn. 5 .. - Scherer: § 111, pozn. 57 a 80 a i-
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opakovati 5). Nevyžadují se již (zák. z 31. prosince 1868, č. 4 
ř. z. z r. 1869) ohlášky manželství křesťanských snoubenců ne
katolíků též v katolickém kostele farním. (§ 71, 2). Ohlášky 
manželství židovských (§ 126) dějí se v synagoze anebo ve spo
lečné modlitebně, kde takové není, "po tři dny sobotní nebo 
sváteční po sobě jdoucí 6) vůči hlavní a zvláštní obci, do kteréž 
jeden i druhý snoubenec přísluší". Vykonati ohlášky jest povolán 
duchovní správce příslušné církevní obce, u židů nyní (zák: 
z ~1. března 1890, č. 57 ř. z., § 17) zákonitě ustanovený rabín 
nebo zákonitý zástupce jeho 7). V československé republice musí 
občanské ohlášky konati se vždy, uzavírají-li snoubenci dle své 
vólby (zák. manž. § 1) občanský sňatek. Ohlášky ty vykoná 
okresní úřad politický 9), v jehož obvodu snoubenci mají řádné 
bydliště 10), přibitím na vyhláškové desce úřadu a v obci bydliště 
po alespoň 10 dnů; kde se konají pravidelné úřední dny (řízení)r 
mimoto 'ústně při jednom nebo několika takovýchto úředních 
dnech (zák. manž. § 3). "Nevejdou-li snoubenci v manželství do 
šesti měsícll od posledního dne vyhlášky, nutno vy hlášku opako
vati" (čsl. zák. manž. § 6). K platnosti manželství stačí jediné 
ohlášky s udáním jmen snoubenců a jich nastávajícího sňatku 
(§ 74, čsl. zák. manž. § 12, odst. 2.)11); při občanských vy
hláškách vyvěšení na úředních deskách po pět dnů (zák. manž. 
§ 5), i když manželství se uzavře teprve po uplynutí šesti 
měsíců od těchto jediných ohlášek 1~). 

2. K platnosti uzavřeného sňatku vyžaduje se dále, a.by 
šetřeno bylo určité slavnostní formy (§ 69) 13). Výslovné 14) při
volení. .... 15) může se dle čsl. práva manželského (zák. manž. 
§§ 1, 12) státi církevním nebo občanským způsobem dle volby 
snoubenců. 

5) Scherer: § 111, pOZD. 80. - KraiDz: 35, pOZD. 102, proti od
chylným názorům. 

B) Nerozhoduje; Rittner: ~22, pozn. 7. - Krainz: 34, pozn. 94, 
proti tomu Krasnopolski: 47. 

') Nál. n. s. Č. 1809. 
8) Pro čsl. republiku odpadá. 
9) V městech s vlastním statutem obecním úřadem pověřeným správou. 

politickou, na Slovensku matrikářem. § 3, 1. 
10) Bydlí-li v různých obvodech, tedy oběma úřady. § 3, 3. 
ll) Též při manželstvích židovských. P faff: Not Ztg. 1906, č. 1,. 

pozn. 40, proti Rittnerovi: 224 (s odvoláním na § 129). 
12) Krasnopolski: 48, pozn. 3, proti Rittnerovi: 224, proto nyní 

též čsl. zák. manž. § 6; vysvětlivky, Prager Archiv 482 a násl. 
13) Rittner: §§ 30 až 32. - Scherer: §§ 112. 113. - Wahrmund: 

Ehe uneJ, Eherecht, 51 a násl. - Mayrhofer: 5, 269 a násl. - Kostler; 
Das neue kirchlicbe und das Osterr. EheschlieLlungsrecht, J. BI. 1917, č. 41, 
42. - Krainz; 48 a násl. - Krasnopolski: 49 a násl. - Anders~ 
GrundriLl, 16 a násl. 

H) Sb. n. ř. (4) 1357. 
15) Pro čsl. republiku odpadá. 

May r, Soustava obě . práva. 2 
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tl) Řádným duchovním správcem jest farář 16), pastor, pop, 
rabín (§ 127) 17), V jehož okresu 18) jeden ze snoubenců má řádné 
nebo mimořádné 19) bydliště. Duchovní správce dle našeho práva 
patrně není pouhým slavnostním svědkem. Naopak, musí býti 
ochoten přijmouti prohlášení 20), nestačí, jestliže, byv k tomu 
vyzván, prohlášení toliko vyslechne 21). Zrušen je předpis (§ 77 
zák. z 31. prosince 1868, č. 4 ř. z. z r. 1869), že při manžel
stvích smíšených oddavky musí býti vykonány farářem katolic
kým. Naopak v takovýchto případech konají se oddavky dle 
vůle snoubenců u jednoho z obou duchovních správců anebo 
u obou duchovních správců (čsl. zák. manž. § 12, 1). Zástupce 
duchovního správce ustanovuje se listinou, ve které zástupce jest 
jmenován 22) (§ 81). 

b) Na místo duchovního správce nastupuje v Československu 
dle volné volby snoubenců světský úřad 2b). Povolaným státním 
orgánem je přednosta politického úřadu prvé stolice, kterýžto 
úřad vykonal ohlášky (zák. manž. § 8) 27) nebo jeho zástupce 26). 
Slavnostnímu ohlášení konsensu musí vedle dvou svědků býti 

t6) U katolíků též biskup? Rittner: 227. - Krainz: 50, proti tomu 
Neurnann-Ettenreich; 13. 

tl) Tím je též kazatel veřejného nadání synagogového, sb. 8903, nikoliv 
"Však učitel náboženství; zák. z 21. března 1890, Č. 57 ř. z., § 17 (jinak § 127) j 
mojžíšsko-talmudské právo nevyžaduje ani oddavek duchovním správcem, ani 
'Výslovného prohlášení nevěstina. Duschek; Mosaisch-talmudisches Eherecht, 
·44. a násl. - Kafka: Reformfragen, Ger. H. 54, 230; srovn. shora § 441, 
;pozn. 2. 

tRl Nerozhoduje místo, nýbrž obvod farní; k tomu Se her e r: 199, 
·pozn. 165; sb. n. ř. (6) 2508. Nepi'fslušnost duchovního správce nepůsobí ne
;platnost manželství. Kr ai n z: 51 a násl. 

tO) K tomu sb. 8945, n. ř. (6) 2508, (12) 4731; Scherer; 152 a násl. 
20) Ofner: Protokolle, 2, 505. - Rittner; 233 a násl. - Singer: 

· č. 79. - Krainz; 52. - Krasnopolski; 51 a násl. a j. Rozhodnut( 
.z 21. července 1908, Zentr. Bl. 26, Č. 083. 

21) Sb. 5654 j jiného názoru D o II i n e r: 1, 363 a násl. 
22) Musí býti duchovním. O fn e r; Protokolle, 2, 505. - Rit tne r; 

~30. - Krainz: 52. Lhostejno jest jeho státní občanství. - Reich: Ein 
Angrill' auf die Giiltigkeit einer Ehe, ]893. Manželství se pokládá však za 
uzavřené v místě, v .zemi delegovaného duchovního správce. Sb. 7289, 11.148, 
14950. 

2~), 2~) Pro čsl. republiku odpadá. 
25) Snoubencům již občanským sňatkem oddaným je ponecháno, chtějí-Ii 

8e podrobiti též církevním obřadům; čl. zák. manž. § 12, 1. Tím není nutně 
míněno zachovávání všech formálnírh předpisů, nařízených o. z. o. k platnosti 
drkevního sňatku, nýbrž toliko církevní posvěcení. Na druhé straně však 
může občanský sňatek pro nedostatek formální neplatný býti platným jako 
sňatek církevní, byly-li všecky potřebné formality splněny; srovnej Prager 
.Archiv 485. 

26) O t. zv. sňatcích konsulárních; W.: J. Bl. 1878, čís. 48 a 1880, 
·Čís. 41. - Jet tel: Handbuch des internationalen Privat- und Strafrechtes, 
41 a násl. - Mariolle: Arch. f. oll'. R, 13, 459 a násl. - Adler; J. BI. 
1890, čís. 39. - Fraus: G. Z. 1901, čís. 13 až 15; sb. 8066. 

21) Možnost d~legace; čsl. zák. manž. § 8 na konci. 
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-přítomen přísežný zapisovatel, a sepíše se o uzavření sňatku 
'Zápis (čsl. zák. manž. § 8, 10) ..... ; 28). 

c) Slavnostní prohlášení může býti učiněno plnomocníkem. 
K tomu se vyžaduje povolení politického úřadu II. stolice. Plnou 
-moc nutno dáti písemně 29) a musí plná moc pod neplatností 
manželství 30) přesně označovati osobu, s kterou manželství má 
Ibýti uzavřeno. Plnou moc lze odvolati. Od volání činí manželství 
později uzavřené každým způsobem neplatným (odchylně od 
.'§ 1026), bez ujmy závazku k náhradě vší škody tím způsobené 
( § 76, osl. zák. manž. § 9). Stejně ruší se plná moc smrtí 31) zmoc
nitele anebo tím, že zmocnitel pozbude způsobilosti k právním 
jednáním, nikoli však 32) uvalením konkursu na jeho jmění. 

5. Přípustnost sňatku. 
§ 451. 

Veřejný zájem, který jest spojen s manželstvím jako tako
-v-ým, má v zápětí též jistá opatření opatrnostní, jichž opominutí' 
nečiní sice manželství neplatným, avšak vinníky trestnými. To 
jsou t. zv. zákazy manželské. Zákazy tyto směřují jednak jakožto 
.omezení způsobilosti k dovolenému uzavření sňatku vůči snouben
cům samotným, jednak jako preventivní opatření, aby zamezeny 
byly sňatky protiprávní, vůči orgánu oddávajícímu, kterému 
ukládají povinnost, aby odepřel spolupůsobení při zakázaných 
.sňatcích. Zákazy tyto jsou jinými slovy dílem omezeními sňatko
'vými, dílem zákazy oddavek. 

1. Zákazy manželské způsobu prveho trvají: 
a) Pro některé skupiny veřejných úředníků s malým platem. 

Při přestoupení zákazu vyhrožuje se ztrátou státního zaopatření 
vdov a dětí (dvorský dekret z 29. července 1800, sb. z. p. 15, 
.cís. 27) 1). 

2~) Pro čsl. republiku odpadá. . 
2U) Toho sice § 9 čsl. zák. manž. výslovně nepožaduje, předpokládá to 

však patrně (slova; "není-li plná moc takto vykázána"). 
30) Nedostatek svolení politického úřadl1 nečiní manželství neplatným. 

Rittner: 237, pozn. 44. - Krainz; 54, pozn. 39. - Krasnopolski; 52; 
.doleji § 451, čl. 2 d). 

31) Rozh. n. s. Č. 1824. 
32) Ri ttner: 236, pozn. 41. - Krain z: 54. - K r a s n op o 1 s ki: 52. 
1) Služební pragmatika (zák. z 25. ledna 1914, čís . 15 i'. Z., § 33 a 

služební pragmatika učitelská zák. z 28. července 1917, čís. 319 ř. z., § 36) 
ukládá každému úředníku nebo učiteli , aby sňatek do 14 dnů oznámil úřadu 
služebnímu. K nešetření tohoto předpisu nepojí se však zvláštní sankce. Pro 
Medníky diplomatické a konsulární vyžaduje se pHvolení ministerstva zahr. 
Mal fat ti: Handbuch des osterr. ungar. Konsularwesens. 1 2, 70 a násl. Tyto 
zákazy manželské zakládají toliko služební přečin. Orgánu oddávajícího se 
netýkají a nezabraňují vůbec tomu, aby sňatek byl uzavřen. Náleží tedy spíše 
..do práva úřednického, než do práva rodinného. - Krainz: 16, 36, pozn. 2; 
.:Srovnej též R i tt n e r: 287 a násl. 

2* 
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.b) Pro některé osoby vojenské a příslušníky vojenskéh<> 
tělesa 2), kteří se nesmějí oženiti bez přivolení příslušného úřadu 
vojenského 3). 

c) Pro každou ženu po smrti muže, po prohlášení manželství 
za neplatné, nebo po rozluce manželství po určitou dobu čekací, 
zákonem stanovenou (§ 120). Důvod jest tu dvojí: smutek, který 
mrav v případě úmrtí vyžaduje a 4.) zjištěni otcovství pr<> 
potomstvo 5). 

a) Předčasné opětné provdání zbavuje ženu 6) výhod 7), pn
znaných jí dřívějším manželem svatebními smlouvami, smlouvou 
dědickou, poslední vůlí anebo dohodou při rozluce, zbavuje dále 
muže, se kterým vchází v nové manželství, práva, dáti pro
hlásiti manželství za neplatné pro těhotenství ženino (§ 58). 
Mimoto jest oba manžele přiměřeně potrestati (§ 121). 

(J) Lhůta čekací činí 180 dnů (§ 120), je-li těhotenství po
chybno. Lhůta trvá a~ do slehnutí, je-Ii žena těhotna, třebas 
těhotenství dříve bylo jenom pochybné. Opětný sňatek může 
konečně s úředním při volením 8) nastati po třech měsících, jestliže 
dle okolností nebo dle vysvědčení znalců těhotenství není pravdě
podobné. Případ, o kterém zákon zvlášť se nezmiňuje, že totiž 
žena určitě těhotna není, nutno patrně rovnati případu těhoten
ství pochybného U). 

cl) Odstraněna je (cÍs. nař. z 29. listopadu 1859, čís 217 ř. z.) 
nutnost povolení krajského úřadu při manželství židů (§ 124)_ 
Požadavek t. zv. politického konsensu manželského pro manžel
ství čeledínů, tovaryšů, nádeníků a osob, nemajících pevného. 
výdělku, rovněž již neplatí. . 

2) Pro dřívější právo viz May r h o f e r: 5, 77 a násl. - S che y - Man z ~ 
k § M. - Merkl: Das Recht der Kriegstrauungen, G. Z. 1917, čís. 7. Viz 
nyní branný zákon pro čs. republiku. 

3) DUve (§ 54 o. z. o.) překážka manželská, nyní pouhý zákaz; zákon. 
branný z 19. března 1920, čís. 193 Sb. z. a n., §§ 36, 41. 

4) Ne toliko to. Jinak muselo by uzavření nového sňatku ihned býti 
přípustno, je·Ji . těhotenství jisté (nebo vyloučeno); Kholer : Griinh. 19, 590. -
Krainz: 39. 

5) Proto neplatí zákaz tento na opětné spojení manželů rozloučených 
(§ 118), ani na ten případ, chtějí-li domnělí manželé po zrušení manželstv( 
sňatek uzavříti. Krainz 40. 

li) Pro případ zavinění; avšak i právní omyl může býti omluvitelný. 
Krainz: 40 a násl., proti sb. n. ř. (12) 4791. 

7) Sem patří též dary a odškodnění, náležející jí dle § 1265 a 1266; 
Ofner: Protokolle, 2, 349. - Krainz: 40, pozn. 30. 

H) Politického úřadu prvlÍ stolice; zák. ze 4. července 1872, č. 111 
ř. z, § 1. 

U) Sb. 524, n. ř. (12) 4791; Rittner: 290. - Krainz: 4.0. - Neu
mann-Ettenreich; 41; jiného názoru Unger: 1, 93, pozn. 72. - Pfaff~ 
Griinh. Ztg. 2, 311 a pozn. 102. - Krasnopolski: 61 - Touaillon: ZUl' 
Auslegung der §§ 120 und 121, A. B. G. B., J. Bl. 1911, čís. 6. 

10) Pro čs. republiku bez významu. 
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2. Zákazy oddavek, jichž přestoupení jest spojeno s těžkými 
tresty pro duchovního správce (§ 78) ll), pojí se zpravidla k nedo
statku určitých průkazů při uzavření sňatku: 

a) Osoby, jichž zletilost není zjevna, mají zletilost svou 
prokázati, nebyla-li od tohoto požadavku zákonitým způsobem 
udělena dispens (dvorní dekret z 22. února 1817, čís. 1319 sb. z. s . 
.a z 22. prosince 1826, čís. 2242 sb. z. s.; zák. ze 4. července 
1872, čís. 111 ř. z., § 1). 

b) Povolení ke sňatku osobou třetí anebo úřadem, kterého 
-dle záko1Ja je třeba (§§ 49 až 52, · 54), nutno předložiti. 

c) Ze ohlášky byly vykonány, musí býti dosvědčeno úřed
Dím vysvědčením, po případě musí dispens od ohlášek býti 

·osvědčena dispensační listinou. Naproti tomu stalo se novějším 
zákonodárstvím (stát. zák!. zák. z 21. prosince 1867, čís. 142 
ř. z., § 14) patrně zbytečným vysvědčení duchovního správce 
snoubencům o dostatečné znalosti náboženi;ltví (dekr. dvor. kanc. 
ze 16. ledna 1807, sb. z. p. sv. 28, str. 10). 

ď) Uzavírá-li se sňatek zmocněncem, musí příslušné zmoc
n 3ní a povolení úřední býti vykázáno. 

e) Při opětném sňatku nutno prokázati zrušení dřívějšího 
manželstvi. 

f) Při sňatcích cizozemC1\ v tuzemsku nutno prokázati způso
bilost k manželství a po případě vyžadované státní povolení 1:!). 

C. O zániku překážek manželství 1). 

§ 452. 

Překážky manželské mohou odpadnouti. Může se tak státi 
-dispensí (prominutím, osvobozením), anebo mohou odpadnouti 
samy sebou. 

1. Z důležitých příčin lze žádati při politickém úřadě zem
. kém (u politického úřadu II. stolice) za prominutí překážek 
manželských (§ 83; čsl. zák. manž. § 26). 

1\ ) Trvá dosud právem § 130, který vyhrožuje tresty (tl'. zák. § 507) 
:snoubencům nebo rabínům a uči!elům náboženství, jednajícím proti předpisům, 
vydaným za účelem zamezení neplatných manželství a takovým osobám uvede
ného druhu, které vykonají oddavky, nejsouce řádně ustanoveny? Záporně: 
L ii ft I e r: Studienausgabe. k § 50 a násl. tl'. z. - S t o 013: Lehrbuch des 
Stl'afrechtes 2

, 407, pozn. 2. - Krainz: 41, pozn. 32; kladně: Lammasch: 
J. Bl. 1904, čís. 34. 

12) Schey-Manz: § 47. - Mayrhofer: Handbuch 5,45 a násl. -
Neumann-Ettenreich: 39 a násl. 

1) Rittner: §§ 21, 22. - Scberer: §§ 132 až 134. - Krainz: 55. 
- Krasn op ols ki: 62 a násl. - A nders: Grundri8 . 21 a násl. - Vering: 
čl. ."Dispensation" ve St. W. B. - lllasiewicz: Die eherechtliche Dispen
satlOn, Zentr. Bl. 1901, 782, !:l80, 981. - Mel' k I, Das Recht der Kriegstrau
ungen, Gel'. Z. 1917, č. 5, 7. 
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a) Zákon zná sice pojem "nezrušitelné" překážky (§ 84,. 
čsl. zák. manž. § 26). Nicméně zákon úmyslně~) žádnou pře
kážku výslovně jako takovou neoznačil. Rozhodnutí jest věcí 
úvahy 3). V celku snažily se dosud stát i církev, aby svoji praxi, 
dispensační zachovaly v souladu. Tímto způsobem byly a jsou 
dosud překážky nedostatečného přivolení, nemohoucnosti, svazku 
manželského 4), pokrevenství v linii přímé a mezi sourozenci bez
podmínečně považovány za nezrušitelné 5). Překážky manželské,. 
které mohou býti uplatňovány jenom stranou uraženou (§ 94),
vymykají se již proto dispensi. Nehoť neuplatní-li jich strana . 
uražená, tedy dispense vubec nevyžadují. Uplatni-li jich však,. 
nemůže jí v tom dispens překážeti. 

b) Rozhodování přísluší zemskému úřadu politickému, v po
slední instanci ministerstvu vnitra (min. nař. z 1. července 1861:$,. 
čís. 80 ř. z., § 2; čsl. manž. zák. § 26). Dispense od druhých a . 
třetích (církevních) ohlášek, jakož i zkrácení občanské lhůty 

2) Ofner: Protokolle, 1, 111; 2. 339, pozn. 344; 505. - Zeiller:' 
Kommentar 1, 237; souhlasně Kafka: Reformfragen, Ger.II., 54,218; nedo
statek spatřují v tom: Rittner: 156 a násl. - lllasiewicz: 982 a násl. 

3) Tím však není řečeno, že stát může dispensovati "kdy chce". Tak. 
Doc. Dr ....... : Die Zulli.ssigkeit der Dispensation atd., Ger. H. 1896, čís. 7, 
proti tomu lllasiewicz: 982. - Krainz: 56. - Krasnopolski: 65,. 
pozn. 1.' 

4) Sb. n. ř. (8) 3020. Avšak za okolno3tí (nebylo-Ii první manželství 
konsumováno a bylo-li dle práva církevního rozloučeno a pod.) se dispensuje-
i od této překážky. - Scherer: 576, pozn. 111. - Krainz: 56, pozn. 10. 
K dispensi, která v poslední době v Rakousku byla jeden čas konána (t. zv. 
manželství dispensační) , kterážto praxe však byla zastavena na základě roz
bodnutí správního soudu z 9. března 1921, Zentr. Bl. 1921, čís. 16 a.. 
dobrým zJáním nejvyššího soudu, Věstník rak. min. justice 1921, čís 7, 
viz: Geller: Zentr. Bl. 1921, 151 a násl.; 193 a násL; 280 a násL; . 
392 a násL - R. Pollak: tamže, 129 a násl.; 278 a násl. Wall-
WaJlaschek: tamže,322 a násl. - Pappenheim: Jur. Bl. 1921, č. 19. -
Hantsch: Ger. Z. 1921, čís. 2. - Wehli: P. Jur. Z. 1921, Čís. 3. - Hof
man n s t h al: Die Dispensehe in ihren rechtlicben Wirkungen unter Beriick
sichtigung der Bestimmungen des Friedensvertrages, 1920. - Weinberger: 
Ger. Z. 1920, čís. 25až28; čís. 41 až 44. -Neumann-Ettenreich: tamže, 
čís. 29 až 32. - Geller: Zentr. Bl. 1820,481 a násl.; 662 a náEJ. - Hof-
m ann t hal: Jur. Bl. 1920, čís. 29. - F i s c her-C ol b ri e: bmže čís. 13. -
Ofner: tamže, čís. 27. - Hanausek: Not. Z. 1920, čís. 7 až 9. - WaJl-
Wallaschek: tamže čís. 8. - Hantsch: tamže čís. 9. - Woes: Der
Dispens vom Hindernisse der bestehenden Ehe. Dobré zdání podané lnsbrucké 
fakultě právnické 1920. - F. W o I ff: Ger. Z. 1919, čís. 31. - P a pp e n
heim: J. Bl. 1919, čís. 37. 

5) Švagrovství? - S che r e r: 497; pozn. 204. - Ri t tne r: 158, pozn.3. _ 
- Maye rbofer: 5,24, pozn. 4. - Krasnopol ski: 65, pozn. 8. - Krain z: 
56, pozn. 7 a 8. - Různost vyznání? Anonymus: J. Bl. 1874, čís. 51. -
Anonymus: Ger. Z. 1904, čís. 48. - M. Mayr: J. Bl. 1906, čís. 35. -
Fr aus: tamže, čís . 31; sb. n. ř. (8) 3092. - Katolicismus? Sb. n. ř. (8) 3020_ 
- K r a i n z: 56, pozn. 11; výnos rak. státního sekretariátu vnitra (o kon
kretním případu) z 3. března 1919, čís. 779!J, Zentr. Bl. 1919, 526 a násl. -
Svěcení a sliby? - Kr ai n z: 56, pozn. 13. 
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ohláškové (zák. ze '4. července 1872, ClS. 111 ř. z.; čsl. zák. 
manž. § 7 6), při naléhavosti sňatku (čsl. zák. manž. § 7: při 
blízském nebezpečí smrti) prominutí ohlášek vůbec (§ 86) může 
býti udělena politickým úřadem prvé stolice (§ 86, čsl. zák. 
manž. § 7). Avšak snoubenci musí při prominutí všech tří 
ohlášek prohlásiti, že jim není známa žádná překážka proti jejich 
sňatku (§ 86, čsl. zák. manž. § 7) 7) 8). 

c) Žádost za udělení dispense jest podati zásadně před 
sňatkem stranami samými a vlastním jménem (§ 84). Výjimečně 
mohou však zúčastněni žádati za dispens bez udání jmen pro
střednictvím duchovního. To platí o prominutí překážek promíji
telných, projevujících se až po uzavI'ení manželství (§ 84) o di· 
spensi od všech tří ohlášek, jestliže se všeobecně má již za to, 
že zúčastnění jsou již oddáni. Prominuti přísluší v tomto případě 
zemskému úřadu politickému s tím, že zúčastnění učiní zmíněné 
prohlášeni (§ 87, čsl. zák. manž. § 7). 

d) Manželství nestane se však platným, nekonvaliduje se 
(§ 88), již prominutím překážky 9), nýbrž teprve opětným sňatkem, 
není však třeba opakovati ohlášky, a přivolení k sňatku může 
býti prohlášeno před duchovním správcem a dvěma důvěrnými, 
k mlčenlivosti zavázanými 10) svědky. O manželství takovém jest 
pak míti za to, jako by již půvoydně bylo bývalo uzavřeno platně 
(§ 88, čsl. zák. manž. § 7, 3). Rízení o neplatnost, které po pří
padě jest v proudu, jest zastaviti ll). Překážka manželská, která 
nastala teprve po prvém, neplatném, nyní však konvalidovaném 
sňatku, nemá účinku rozlučujícího. Děti platí za manželské: tak 
zv. "nejúplnější legitimace" (§ 160). 

2. Bez prominutí samy sebou ztrácejí překážky manželství 
právního významu: 

a) při překážkách soukromých, nezakročí·li strana opráv
něná. V takovém případě pf)važuje se manželství od začátku za 
platné bez opětných oddavek 12) ; 

b) odpadne-li překážka sama sebou. Tím však nenabývá 
neplatné manželství platnosti, možno toliko nyní platné manžel-

li) Stejně dispense od překážky čekací doby: § 120, a při doloženém 
blízkém nebezpečí smrti od dodání listu křestního nebo rodného; shora § 451, 
čís. 2a. 

,) Prohlášení to není však podmínkou platnosti: Dvor. dek. z 23. záři 
1817, čís . J372. Sb, z. s.; čsl. zák. manž. § 7, 1 na konci. 

8) Pro čsl. republiku odpadá. 
0) Sb. 11.110; n. ř. (9) 3584. - Scherer: 512, pozn. 48; jinak ' sb. 

8261; naproti tomu Krainz: 58, pozn. 24. - Krasnopolski: 66, pozn. 2. 
10) Trestnost porušení dův.ěry: Tr. zák. § 489. 
11) Bartsch: 316. 
12) Rit tne r: 258. 
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ství uzavříti. Nutno opakovati 13) oddavky, které nemají zpětné 
účinnosti 14). Možno však uděliti dodatečnou dispens od zaniklé 
překážky a docíliti tím zpětného účinku 15). 

D. Jaký jest účinek manželských překážek 1). 

§ 453. 

1. Je-li tu překážka manželská, tedy jest manželství přes 
to uzavřené zmatečným, zdánlivým ~). Zmatečné manželství má 
sice až do svého soudního prohlášení za neplatné účinky platného 
manželství 3). Prohlášení za neplatné působí však nazpět. Ne
zaviněná nevědomost jednoho nebo obou manželtl má význam 
toliko pro právní postavení dítek z takového zdánlivého man
želství pocházejících (§ 160)"'). Neplatnost manželství nesmí však 
od manželů tvrzena býti svévolně (§ 93), musí býti vyslovena sou
dem 5), při překážkách ver'ejných z moci úřední (absolutní ne
platnost), při překážkách soukromých k dožádání strany uražené 6) 
(relativní neplatnost). . 

a) Překážky veřejné zákon vypočítává způsobem vyčerpá
vajícím (§ 94, čsl. zák. manž. § 28) 7). Všecky ostatní jsou pře-

1:1) Sb. n. ř. (8) 3092. 
14) Sb. n. ř. (16) 6724,6725. - Rittner: 279, pozn. 5. - Krasno

polski: 67. - Krainz: 58; jinak sb. n. ř. (8) 3092. 
15) Teprve a jenom tím: Krainz: .58; proti Dolliner: 2, 205. 
I) Rittner: §§ 33 až 37. - Krasnopolski: 67 a násl. - Krainz: 

60 a násl. 
2) Je-li tu pouhé faktické spojení dvou osob, které ani na venek nemá 

známky platného manželství, tedy nejde o manželství zdánlivé, nýbrž nejde 
vůbec o manželství, které nevyžaduje vůbec Hzení o prohlášení za neplatné, 
ba řízení takového ani není způsobilo; na př. při omylu o pohlaví jednoho 
z manželů anebo při nedostatku předepsané formy sňatku (židovské rituelní 
sňatky). Sb. n. ř. (17 ) 7023; t. zv. sľ!.atky salcburské. Sb. n. i'. (17) 7120; 
sro vn. Krainz: 61, s doklady. - Anders: 19. - Rittner: 2.;0. - Henle: 
Nichtehe 1915, pro opačnou terminologii přimlouvá se Ne u man n - E t ten
reich: 56. 

:1) Krainz: 60, p1zn. 2 a 3 s doklady pro a proti. Žena má dotud 
jméno mužovo. Má nárok na slušnou alimentaci Dítky z doby před manželstvím 
jsou (prozatím) legitimovány. Sb. n ř. (81 3181 a j. I soudce musí manželstvím 
takovým nakládati jako platným, nevyčká-li, až příslušný soud je prohlásí 
neplatným. Krainz: 60, pozn. I, proti tomu sb. n. ř·. (S) 3 :84. 

+) Konirsch: Die Ehelichkeit der Kinder aus nichtig erkliirten Ehen, 
J. Bl. 1921. čís. 9; dole § 47S, čís. 1. ' 

ó) To platí též o manželstvích židovských. Sb. 9909, 15.470. Grassl: 
Eherecht der Juden . 175 a násl. - Krasnopolski: 67. 

ti) Strana uražená může bez ohledu na vlastní zavinění (Proti tomu 
Krainz: 61, pozn.18) vystoupiti žalobou i pro překážku veřejnou. - Rittner: 
.257. - Krainz: 61, pozn. 17a. 

') Jsou to dle § 94 o. z. o.: únos, trvající svazek manželský, vyšší svěcení 
'lle'bG slavné sliby, různost vyznání náboženského, pokrevenství, švagrovství, 
cizolož.lltví, zavraždění manžela, nedostatek slavnostniho prohlášení konsensu 
(sem patří též, nebyl-li zmocnitel při uzavření manželství zmocněncem již na 
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kážkami soukromými. Veřejné překážky musí, pokud zdánlivé 
manželství trvá, za všech okolností býti uplatněny. Bylo-li zdánlivé 
manželství smrtí rozloučeno, jest šetření zavésti jen tehdy, je-li 
-o ně žádáno za účelem uplatňování nároků soukromoprávních 
anebo za účelem rozhodnutí otázky předběžné soudem trestním 
anebo úřadem některým ve prospěch státního pokladu (dvor. 
dekr. ze 27 .. června 1837, čís. 208 sb. z. s.) 8). Pouhé odpadnutí 
překážky manželství nevylučuje však nikterak, aby manželství 
bylo dodatečně prohlášeno za neplatné 9). 

b) Překážky soukromé mohou býti uplatňovány jenom od 
<měch osob,' "kterým manželstvím s překážkou uzavřeným bylo 
v jejich právech ublíženo" (§ 94) tO). To může býti buď manžel 
anebo osoba třetí 11), jejíhož při volení nebo prohlášení k platnému 
uzavření manželství se vyžaduje 12), otec, poručník nebo opa
trovník, nikoliv však soud poručenský neb opatrovnický (dvor. 
dekr. ze 17. června 1825, čís. 2112 sb. z. s.) 19), a i tito oprávněnci 
mohou tak učiniti toliko, pokud trvá moc otcovská (§ 96) 14), 
poručenstvf nebo opatrovnictví 15). Manžel může mimo to ll) pře-

živu. Rozh. z 13. února 1917, J. Bl. 1917, č. 23), spoluvina při rozluce. Mim.o 
-to zahrnuje § 119, uvedený v § 94, též překážku katolicismu, která je kon
struována jako autentická interpretace tohoto paragrafu. Shora § 445, čís. 3. 
Podle čsl. zák. manž. § 28 náležejí sem toliko: únos, stávající svazek man
želský, pokrevenství, zavražděn! manžela a nedostatek slavnostního prohlášení 
při konsensu. 

8) Sb. n. í. (7) 2720, (8) 303!, i když již zavedené šetření bylo zastaveno 
pro úmrtí jednoho z m.anželů. Sb. n. ř. (14) 5602. 

!J) Krainz: 62, pozn. 23. - Anders: GrundriB, 20; 'jiného mínění 
(arg. § 94: "stojí v cestě": Rittner: 254. - Krasnopolski: 75. Jestliže 
.()všem sňatek po odpadnutí překážky byl opakován, je prohlášení za neplatné, 
- pakli vůbec (§ 88) - možné již jen na žádost. poněvadž neplatné man
želství jako takové náleží již minulosti. K r a i n z: 62, na konci. 

10) Proto nemůže obhájce svazku manželského v procesu o manželství 
druhé popírati platnost manželství prvého z důvodu překážky soukromé. 
Sb. 8841, n. ř. (17) 6921. 

11) Rittner: 261 a násl.-Krasnopolski: 76,pro.-Krainz: 63, 
jiného mínění ("uražený" (§ 94) je jenom osoba tr·eU . a že právo vytýkati 
překážku, pi'íslušejíci manželu, u něhož prý záleží toliko na tom nemá-Ii viny, 
je prý vyčerpávajícím způsobem upraveno v §§ 95, 96). Pach man n: 
Lehrbuch des Kirchenrechtes, 2 2, 370 a násl. - Krainz: 24, 433 (s částečně 

jiným odůvodněním). - Anders: GrundriB, 20. 
12) Nikoliv snad dědičtí zajemníci zemřelého manžela. Rozh. nejv. s. čís. 1691. 
1:1) Rittner: 266. ---: Krainz: 65. - Ott: Zur Lehre "lon den be

sonderen Verfahrensarten atd. Griinh. Ztg.30, 3:26. Sb. n. Í". (16) 6714; jiného 
názoru Kr a s n o p o I s k i: 77 aj. Aby dítě bylo k procesu přibráno jako spolu
žalované, není heba Sb. n. ř. (18) 1781. 

H) Sb. 5909; tedy rovněž již ne po smrti svěí'ehcově. Rozh. nejv. s. 
čís. 1669. Stejně nelze po nastalé zletilosti dítěte pokračovati v procesu o ne
-platnost manželství, který za nezletilosti dítěte otcem byl zabájen. Rozh. ze 
4. dubna 1916, J. BI. 1!J16, čís. 26. 

15) Avšak též, bylo-li zřízeno teprve po uzavřeném sňatku. Sb. 11.501. 
V tomto směru myšlenka urážky již nerozhoduje. K r a i n z: 63, 65. 
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kážku uplatňovati jenom tehdy, je-li nevínen (§ 69) 16) neplatností 
manželství 17). Proto může se ovšem dovolávati omylu nebo do
nucení osoba mýlící se nebo osoba ' donucená, druhá strana však 
jenom tehdy, jestliže o omylu nebo bázni nevěděla (§ 95) 18). 
Stejně nemůže se ten, kdo potřeboval přivolení nebo prohlášení 
zákonného zástupce (§§ 49 až 52), dovolávati nedostatku při
volení nebo prohlášení, pakliže nedostatek ten (třeba i jen z ne
dbalosti) 19) zamlčel nebo nesprávně tvrdil takové přivolení nebo 
prohlášení (§ 95) 20). Na druhé straně může však nemohoucnost 
býti udávána i stranou nemohoucí, jeat!iže jí v době uzavření 
.sňatku nebyla známa 21 ). Stejně může každý z manželů vytýkati 
nedostatek ohlášek, neměl-li viny na tom, že sňatek bez ohlášek 
byl uzavřen 22). Avšak i strana viny nemající pozbývá práva 
překážku vytýkati, jestliže se práva toho výslovně 23) vzdala 2'), 
anebo jestliže - nabyvši vědomosti 25) o překážce - v manželství,. 
t. j. v manželském obcování 2ti), pokračovala (§ 96). Právo vytýkati 

H') Omyl právní nemusí nutně býti zaviněním.-Dolliner: 3,266.
Krasnopolski: 79. - Neumann-Ettenreich: 62. - Krainz: 64. 
Shora § 12, pozn. 17. Sb. 4974, 10.250, 11.110, 11,501, n. ř. (11) 4176 j jinak 
sb. 6964, 14.950, n. ř. (6) 2508, (12) 4580, 4653, (l31 5112. 

17) Rozh. z 30. dubna 1918, Zentr. Bl. 1918, čís. 231 z 21. listopadu 1916, 
tam že, čís. 335. Krainz: 63. - Krasnopolski: 78; jiného mínění (nikoli 
bez viny co do uzavření neplatného manželství, nýbrž bez viny potud, že
uplatňování neplatnosti neobsahuje nic protiprávního): R i ttn e r: 270 j proti 
tomu: Singer: G. Z 1877, č. 78, pozn. 8. 

1") Sb. 3998; Rittner: 264. - Krasnopolski: 78, pozn. 5. -
Krainz: 64; proti Neumann-Ettenreich: 55. 

19) Rozh. ze 13. března 1917, Zentr. BI. 1918, čís 47. 
20) Sb. 4974, 5909, 11.501, n. ř. (12) 4580, 4653. Ovšem druhá strana,. 

poněvadž "muže býti zklamána uzavřením takového sňatku ve svém očekávání,. 
že uzavře platné manželství a nabude jím manželských práv a zkrácena tím 
ve svých právech. u Sb. n. ř. (16) 6618. Právo vytýkací zaniká však , jestliže
nezletilec. dosáhnuv zletilosti, manželství potvrdí. Sb. n. ř. (16) 6618; Krainz: 
6'>, pro. Na druhé straně přísluší nezletilci, pokud jest vubec oprávněn pře
kážky vytýkati, právo toto samostatně, než ještě dosáhne plné zpusobilosti 
právní. i proti vuli zákonnébo zástupce, a nezaniká pouhým dosažením 
zletilosti, nýbrž teprve vzdáním se po dosažené zletilosti. Sb. 4974, 11.501, 
n. ř. (12) 4580; rozh. ze 4. července 1916, Zentr. BI. 1918, čís. 45; Krasno
polski: 80. - Krainz: 65, pozn.44. 

21) Sb. 14.679, rozh. z 16. června 1921, Zentr. Bl. 1921, č. 103. 
22) Sb. n. ř. (6) 2508, (12) 4731, (13) q112, (14) 5389; rozh. nejv. s .. 

čís. 1809; rozh. z 21. května ]912, Zentr. Bl. 1920, čís. 168; rozh. z 24. čer
vence 1917, tamže, 1918, čís. 136; z ]9. února 1918, tamže, čís. 137 (Ger. H. 
1918, čís . 14); z 30. dubna 1918, Ger. li. 1918, čís. 23. Avšak každý ze snou
bencu jest povinen postarati ss o správné provedení oblá šek a ztrácí právo 
odporu zanedbáním této povinnosti. Rozh. nejv. s. čís. 1809. 

2~) Jsouc si plně vědoma překážky a dobrovolně. Sb. n. ř. (9) 3390, 3432 . . 
24) .Odpuštění" (ku př. v případě § 58) nestačí. Sb. 15.988, n. ř. (4) 1641.. 
25) Pouhá domněnka nestačí. ° fn e r: Protokolle. 1, 84. 
26) Ofner: Protokolle,2,507. - Pfaff: Griinh.Z.2,301. -Krainz: 66. 

- Krasnop olski: 79. Sb. n. ř. (4) 1663, (5) 1727,2015, (9) 3390, 3944; rozh. 
nejv. s. čís. 1773; jiného mínění Rittner, 272, pozn. 1; v prípadě ne
mohoucnosti zustává tedy manželství nařlkatelným. Sb. 6271, 16.121, n. ř. (5). 
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překážku zaniká mimo to smrtí oprávněného 27), nepodléhá však 
promlčení 28). 

2. Příslušným projednati neplatnost manželství jest vý
hradně sborový soud prvé stolice, v jehož obvodu měli manželé 
poslední společné bydliště (Jur. Nor. § 76) 29). 

a) Zvláštnosti řízení (dvor. dekr. z 25. srpna 1819, sb. z. s . 
. č. 1595 a z 24. prosince 1819, sb. z. s. 1639; nař. min. sprav. 
z 9. prosince 1897, č. 283 ř. Z.)51) je též, že soudu se ukládá, 
povinnost, aby' dříve, než přikročí k vlastnímu 'projednání, se 
vynasnažil učiniti vhodné opatření, aby překážka byla odstraněna. 
(§ 98) 53);,.. 

b) Ze trvá překážka manželství musí prokázati ten, kdo tak 
tvrdí, stejně jako v příčině každé jiné skutečnosti právo ničícÍ 
nebo jemu překážející. Zákon vyjadřuje to nepříhodným obratem, 
že ndomněnk;l. mluví vždy pro platnost v manželství" (§ 99). Stran 

1727, (10) 3944, (15) 5886, (16) 6501; z 3. listopadu 1920, Zentr. BI. 1920, 
čís. 211; rozh. z 16. června 1921, Zentr. Bl. 1921, čís. 103. Sbírka. 17; částečně. 
jinak; rozh. z 26. září 1916, Zentr. Bl. 1917, čís. 24; rovněž nepozbývá se 
práva odporu pro donucení tím, že v manželství se pokračuje, poněvadž do
nucení trvá dále. Sb. n. ř. (9) 3432. Stejně nezaniká právo uplatňovati pře
ká:tku těhotenství před manželstvím (§ 58) ; rozh. z 23. dubna 1919, Zentr. 
Bl. 1919, čís. 163. . 

21) O fn e r: Protokolle, 1, 123. - R i tl n e r: 273; jinak sb. 8903; i kdy~ 
oprávněný zemřel po podání žaloby, avšak před rozsudkem. Ehrenzweig: 
Grunb. Z. 25, 283 a násl. - Krasnopolski: 80; jiného mínění Unger: 2, 
535. - Rittner: 275. - Krainz: 67, pozn. 57 s bohatými doklady. Smrtf 
otce nebo zákonného zástupce k odporu oprávněného naproti tomu přechází 
právo na nového zákonného zástupce. Smrtí svěřencovou zaniká bezpodmínečně 
i průběhem řízení; rozh. nejv. s. čís. 1669; shora po zn. 14; zda přechází za. 
trvání procesu na dědice svěřencovy na místo otce nebo poručníka? Kladně. 
Krainz: 67. 

2~) Ofner: Protokolle, 2, 508. - Krainz: 67. - Krasnopolski: 80, 
jiného mínění Rit tne r: 276 a násl. - U n g e r 2, 404, pozn. 9. 

20) ."Posledni bydliště": Sb. n. ř. (13), 5068, (15) 6030; "společné" byd
dliště: Sb. n. ř. (13) 5218, (16) 6542. Cizozemci: Sb. n. ř. (10) 3778, 3806, (12) 
4821. Jsou-Ii manželé státními příslušníky, nemají však společné bydliště v tu
zemsku, rozhoduje všeobecně příslušný tuzemský soud žalobcův a není-Ii tako
vého, zemský soud v Praze. Jur. N. § 100 (ve znění zák. z 1. dubna 1921, 
čís. 161, sb. čl. 11., č. 7.) 

311 ), 31) netýkají se Československa. .. 
32) Chorinsky: Der Eheprozess in Osterreich, J. Bl. 1875, čís. 3, 4, 

8 až ll. - Rittner: Gerichtliches Verfahren in Ehesachen, tamže, 1881, 
čís. 6, 7. - Bar t s ch: Das gerichtliche Verfahren in Ehesachen, 1894. -
P o II a k: Zivilprozessrecht, 669 a násl. - Per e I es: Zentr. BI. 16, 353 a. 
násl. - Ott: Zur Lehre von den besonderen Verfahrensarten, Gri:inh. Z. 30, 
316 a násl. - Hor a: Uber die T ragweite der Untersuchungsmaxime in Ehe
streitigkeiten, Ger. Z. 1916, čís. 21, 22, 23, 28, 30. - K otázce dalši platnosti 
dvor. dekr. v textu uvedených po vydání civ. řádu soud. viz literaturu uve-

. denou shora a dále u Krasnopolskiho, 68 a násl., pozn. 9. 
33) Nikoli však dispense od překážek manželských k žádosti soudu 

proti vůli manželů: Sb. n. t. (9) 3584; naproti tomu pomíjí nedostatek oblášek 
dispensl, kterou třeba bez vědomí snoubenců před oddavkami vymohl farář;. 
rozh. z 21. května 1912, Zentr. Bl. 1920, čís. 168. 
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průvodů stanoví zákon (§ 99), že i souhlasné doznání manželů 
neosvobozuje od důkazu. Vyloučen je důkaz slyšením stran (§ 99 
uv. zák. k civ. řádu ·soud., čl. VI.) 34). Nepřípustnost tohoto prů
vodu jeví se neúčelnou zejména při překážce nemohoucnosti. 
Neboť důkaz znalci (§ 100) 35) nemá vždy úspěch 36); právě tak 
neuspokojuje předpis, že v pochybnosti' "manželé mají býti povinni 
bydleti spolu ještě jeden rok" (§ 101). Proto praxe zpravidla 
tohoto "středověkého pozůstatku" 37) se vzdává a spokojuje se 
nejvolnějším uvážením všech okolností 3B). 

c) R9zsudek prohlašující manželství za neplatné musí vždy 
též nalézti o tom, zda jedna strana, a to která, anebo zda žádná 
strana není vinna neplatností manželství (nař. z 9. prosince 
1897, § 11) 3~. - Vinník je trestný (tr. zák. § 507) a náhradou 
povinen 40). Nevinnost třeba jen jedné strany ,)egitimuje" děti 
(§ 160). 

Hlava druhá: Právní účinky manželství. 

A. Osobní poměry manželů 1). 
§ 454. 

Manželství zakládá především osobní poměr mezi manžely, 
z něhož vznikají jak společná práva a povinnosti obon manželů 
(§ 90), tak i zvláštní práva a povinnosti manžela (§ 91) a man
želky (§ 92). Tato práva osobní se nepromlčují (§ 1481) a ne
mohou smlouvou býti vyloučena 2), ba zčásti ani změněna. 

3~) To však nepřekáží tomu , že lze bráti zřetel ke svědecké výpovědi, 
kterou jeden z manželů učinil v jiném řízení před jiným soudem: Sb. n. ř. 
(4) 1655, (12) 4617. Stejně může soud dotazovati se stran o rozhodných okol
nostech a volně hodnotiti jejich výpovědi jakožto výsledky jednání (civ. řád. 
soud. § 272) : Sb. n. i. (10) 4045; rozh. z 10. července 1917. Ger. H. 1917, 
čís. 39, 40 (Zentr. Bl. 1917, čís. 265). Vůbec .jest důkaz výslechem stran vy
loučen jenom v příčině pi'ekážky manželství, nikoliv v příčině otázky, zda 
v manželství má být pokračováno: Sb. n. ř. (10) 3773. 

35) Dvou znalců již není třeba i civ. ř. s. §§ 272, 351; sb. n. ř. (17) 7209. 
35) Sb. n. ř. (2) 612 (nepřítomnost) ; (7) 2699 (donucení). 
3,) Sb. n. ř. (4) 1364, 1412, (15) 6164, (17) 7209; rozh. z 20. dubna 1921, 

Zentr. Bl. 1U21, čís. 57. 
3~) Srovnej však rozhodnutí ze 17. října 1916, Zentr. BL 1917, č. 25. 

Nezbytnost plné jistoty o stále trvající nemohoucnosti jednoho z manželů pro 
neplatost manželství bez předchozího roku zkušebního. 

3!1) Rep. nál. 152 (sb. 14.137). 
~O) Povinnost náhradní předpokládá i tu subjektivní zavinění; sb. n. ř. 

(1) 142. 
41), 4"1) , 43) V č.sl. republice odpadá. 
I) Rittner: §§ 4laž43. - Krainz: §94 a násl. .:.- Krasnopolski: 

81 a násl. - Neumann-Ettenreich: 65 a násl. - Bartsch: Die Rechts
stellung der Frau als Gattin und Mutter, 1900. - I3rharfmesser: Die 
Stellung der Frau nacn dem novellierten B. G. B., Gel'. H. 1917. čís. 10. 

") Ujednání, že manželé nebudou žíti v manželském společenství, je ne
platno: sb. n. ř. (10) 3797. 
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1. n Především jsou oba manželé stejně zavázáni konati 
povinnost manželskou, býti sobě věrni a slušně spolu zacházeti" 
(§ 90). K tomu přistupuje povinnost vzájemné podpory (§ 44). 
Závazky tyto nejsou tedy pouze mravními, nýbrž právními po
vinnostmi, jichž porušení může míti v zápětí účinky právní 
(rozvod, rozluku, trest). Nemohou však býti uplatňovány žalobou 3). 

2. Důsledkem své moci manželské a svého postavení pána 
domu jest muž hlavou rodiny. Má právo domácnost říditi (§ 91). 
Moc tato uplatňuje se plnou měrou též vůči manželce nezletilér 
poněvadž tato sňatkem vystupuje v osobním ohledu z moci 
otcovské nebo poručenské (§§ 175, 260). Právní moc; příslušející 
manželu v příčině jednání jeho manželky, jest mocí 4) rodino
právní, třeba jest slabší než moc otcovská nebo rodičovská; možno 
ji uplatniti jako pravé právo soukromé též soudně, avšak zřetelem 
na povahu poměru nikoliv žalobou v cestě sporu, nýbrž ke stíž
nosti strany v řízení nesporném 5). 

a) Jako hlava rodiny může manžel na manželce požado
vati 6), aby jej následovala do jeho bydliště 1), pokud on jí může
opatřiti samostatně byt a výživu 8), a pokud ona· jej může ná
sledovati bez nebezpečí pro majetek, zdraví nebo život 9). :::stejně 
může žádati, aby jemu podle svých sil byla nápomocna ve vedení 
domácnosti a ve výdělku, a aby, pokud domácí pořádek toho 
vyžaduje, sama byla poslušna 10) opatření jím činěných a posta-
rala se o to, aby opatření ta byla zachována (§ 92) 11). . 

b) Z moci manželské vyplývá dále právo manželovo pře
kaziti nesprávnou správu vlastního jmění manželkou 12), zejména 

3) Rittner: 310. - Ott: Grunh.Z. 30,318. - Karplus: Exekution 
von Personenrechten J. Bl. 1902, 121. - Krainz: 98. - Anders: Grundri~ 
26. - K r a s n o p o I s k i: 81 a ostatní literatura tam v poznámce druhé uve
dená; jinak Sb. n. ř. (10) 3797. 

4) Jinak nyní Krainz: 95. 
0) Sb. 4380, 11.669. - Bartsch: Verfahren in Ehesacnen, 377. 

Kr a s n o p o I s k i: 83; jinak Sb. 2869, 13.706. - O t t: Rechtsfiirsorgeverfahren 
97 a. j. 

U) V řizení nesporném; Sb. 7736, 7866, 11.669; rozh. z 8. dubna 1913, 
Zentr. Bl. 1915, Čí~. 385; jinak Sb. 6721, 7348, 13.706. 

,) Společné bydliště řídí se vůlí manželovou: Sb. n. ř. (13) 5218. Man
želka musí jej následovati i do ciziny: Sb. n. ř. (11) 4351; též při vyhoštění 
ze země. - Rittner: 313, pozn. 9. - Krainz: 99, pozn. 34. - Krasno
polski: 82. pozn. 2; nikoliv však, nevykáže·li vystěhovalec , že v cizině má 
trvalé bydliště . Sb. n. ř. (10) 3942. 

8) Sb. 9427, 9561. 11.273, n. ř. (10) 3942, (17) 6934. 
n) Ofner: Protokolle, 1, 73; Sb. 9427, 10.899, 13.153, 14.432, n. ř . 

.(10) 3942. 
Hl ) Manžel nemá však právo ženu tělesně trestati; Sb. n. ř. (15) 6743, 

(17) 6747. 
11) Žená nemá nároku na mzdu. - Pe i t I e r: Sb. nál. k rak. o. z. o. 

II. vyd. 1860, čís. 22; vymíněná DE bo poskytnutá odměna jest darováním. -
Krainz: !J8; jinak rozh. z 9. července 1918, Zentr. Bl. 1920, čís. 28. 

12) V příčině pochybného významu těchto slov (svtipomoc?) - Pfaff~ 
J. Bl. 1883, čís. 23; 1887, 451. 
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může manželku za podmínek zákonných dáti prohlásiti za marno
tratnici (§ 124l). Naproti tomu nemá však právo ke správě jmění 
manželčina. Správa tato mu však přísluší, pokud žena neodporuje 
(§§ 1238, 1240). Z toho naopak plyne, že manželka zásadně 
může se s plnou platností zavazovati bez spolučinnosti manželovy, 
.a že za její dluhy ručí celé jmění její. Toliko obchodnicí v.emqže 
manželka býti bez přivo!ení manžela (obch. zák. čl. 7)13), poně
vadž dluhy obchodními zavazuje svoje jmění bez ohledu na práva 
příslušející k tomuto jmění manželovi (obch. zák. čl. 8), takže 
manžela předcházejí věřitelé obchodní. 

c) Manžel má konečně povinnost zastupovati manželku 
v každém případě (§ 91) 14.). Povinnost 15), nikoliv právo. Není 
tedy oprávněn uzavírati za ni zavazující jednáni právní 16). 

3. Důsledkem manželského společenství sdílí manželka 
jméno 17), stav, bydliště (§ 92) ta), státní příslušnost (d vor. dekr. 
z 23. února 1833, Sb. z. s. čís. 2595) 19) a domovské právo (zák. 
dom. z r. 1896, § 3) 20) manžela. Tak zv. manželství k levé 
ruce, manželství morganatické, platné právo nezná~I). Jméno a 
stav manželův podrží manželka i po jeho smrti a též při roz
luce manželství ~2), kdežto neplatnost manželství ruší ovšem též 
tyto účinky domnělého manželství. 

13) Nedostávající se svolení může býti nahrazeno výrokem soudu. U v. 
zák. k obch. zák. § 6. - V příčině postavení obchodnice. Ran d a: Právo 
obchodní, 1, 61. - Staub-Pisko: Komm., čl. 6 a násl. - Komorzinski: 
St. W. B. 2, 631 a j. 

H) Doleji § 457, čís. 4. - Prochazka: Die Vertretungsbefugnis des 
Ehegatten in Rechtsstritten seiner Frau, Not. Z. 1913, čís. 52. 

15) O fne r: Protokolle 1, 72. 
16) Sb. n. i'. (10) 40407, (15) 6119, (16) 6556, 6654, 6677. - Krasno

polski: 86. - Krainz: 99; doleji § 457. 
I;) O právu manželky užívati dále svého dlvcího jmena s přídavkem 

"rodem" nebo "roz." a o ochraně proti zneužití tohoto jména. - Krai n z: 94. 
IR) Manžel může ženu v nesporném řízeni donutiti k návratu: Sb. 4386, 

7366, 7736, 11.669, n. ř. (17) 7190. - Bartsch: 1577. - Neumann-Etten
l'eich: 69. - Karplus: J. Bl. 1902, čís. 11. - Bettelheim: Not. Z. 1902, 
čís. 50; jinak Sb. ~869, 7348, 13.706. - Ott: Rechtsfiirsorgeverfahren 97. 
Opačně může i manželka vynutiti na manželu, aby se vrátil do společné 
domácnosti (pokutami): Sb. n. ř. (1) 208, (8) 3251, (11) 4323, (14) 5454. 
V cestě sporu: Sb. n. ř. (3) 1078, srovn. též Sb. 1363 a rozb. z 8. dubna 1913, 
J. Bl. 1913, čís. 29. 

IU) Naproti tomu de lege ferenda: Han a u s e k: Frauen als Zeugen, 5, čís 3. 
20) Spiegel: P. J. Vjschr. 29, 50 a násl. 

. 21) Z eill er: Kommentar 1, 2M; srovn. B o eni cke: Die Ehe znr linken 
Hand, 1915. - M ii II e r: Die Ehe zur linken Hand, 1915. 

22) Vyjádření min. sprav. ze 13. března 1871, čís. 2180 (Z. f. Verwal
tung,1871, čis.26), nál. n. s. čís. 1695. - E. Adler: Griinh. Z. 31, 80 a. 
násl. - S.: Welchen Namen bat die Ehegattin nacn erfolgter Trennung der 
Ehe zufiihren? G. Z.1913,Čís.15. - Rittner: 356. - Ulbrich: St.W.B. 
!P, 749. ....:. Kui n z: 95. - Kr a 8 no p o I ski: 142 s doklady j jiného názoru. 
- D o II in e r: 4, 250 aj.; sro vn. něm. o. z. o. § ] 577; švýcarský obč. zák., 
<31. 149. 
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lB. Účinky majetko .. právní. Manželské právo majetkové 1). 

J. Pflehled. 
§ 455. 

1. V celku stoji platné právo 2) na stanovisku práva řim
'·ského, že každý z manželů zůstává pánem svého jmění, pokud 
jinak není smluveno (§ 1237). Manželu však S) přísluší v příčině 
jmění manželčina právo správy a užívání, které připomíná zá-
konné společenství správy (švýc. obč. zák.: Giiterverbindung) 4) 
{§ 1238 a násL); toto právo může mu však býti vzato pouhým 
-odporem manželky (§ 1238) a neruší tedy manželčino právo 
-.správy a užívánÍ. K tomu nehledě, zakládá manželství toliko 
.alimentační povinnost manžela proti manželce (§ 91), vzájemné 
zákonné právo dědické (§§ 757 a násl.) a na místo práva na 
povinný díl nárok manžela, který druhého přežije, na alimentaci 
:z jmění manžela zemřelého (§ 796). Naproti tomu zřlzení věna, 
:sloučení majetku, společenství majetkové a jiné účinky majetko
právní jsou vyhrazeny ujednání. Odstraněn jest zákaz darování 
mezi manželi (§ 1246). 

2. Ujednání, smlouvy uzavřené mezi manželi nebo snoubenci 
{smlouvy manželské) nebo mezi osobou třetí a jedním manželem 
ve prospěch manžela druhého (smlouvy příbuzenské) 5) se zřetelem 
na manželské spojení za účelem úpravy manželských poměru 
majetkových nazývá náš jazyk právnický smlouvami svatebními 
(§ 1217) 6). Jich předmětem jsou majetkové poměry po čas 
manželství, anebo zaopatřeni manžela, který druhého manžela 
přežije 7). Pod~tatným předpokladem jest skutečné trvání manžel-

1) Krainz: 100 a násl. - KrasnQpolski: 88 a násl., 147 a násl.; 
Anders: §§ 25 až 60. - Ogonovski: Osterr. Ehegi:iterrecht, 1, 1880. -
Xa fka: Zur Frage einer Reform des gesetzlichen Ehegiiterrechtes des osterr . 
.A. B. G. B., G. Z. 1908, čís. 50. - Týž: Reformfragen auf dem Gebiete des 
Familiengiiterrechtes, G. H. 1910, čís. 17. 18, 20; historická literatura 
-tl Krainze: 100, pozn. 1. 

2) O. Z. o. upravuje manželské právo majetkové mezi osobními právy 
'Věcnými (hlava 28, §§ 1217 a násl.), pod titulem smlouvy .svatební, kterýžto 
název nevyčerpává ani předmět ani obsah této hlavy. 

3) Ar min: Der Mann im wirtschaftlichen Leben der Ehe nach dem 
.derzeitigen Stande des osterr. Privatrechtes, J. Bl. 1907, Nr. 4. 

4) Což není společenstvím správy. Krasnopolski: 103. 
5) To, co jednomu z manželů pro druhého manžela bylo slíbeno nebo 

.dáno, možno povšechně označiti jako "věno". Avšak věno nemusí býti věnem 
v užším smyslu (§ 1218) ani "obvěněním". Možno jím přivoditi každý jaký
koliv stav majetkový. Krainz: 103, 104 k pozu. 15a) a 15b). 

U) Srovn. Neubecker: Der Ehe- und Erbvertrag im internationalen 
'Verkehr, 19H. • 

- 1) Proti nepi-íhodnému rozšiřování pojmu a požadavku notářského aktu: 
Jud. 166 (Sb. n. ř. (8) 2919), 239 (Sb. n. ř. (18) 7615), 240, (Sb. n. ř. (l8) 
7646). Nicméně může věnování, třebas je nelze považovati za smlouvu svatební, 
přece vyžadovati formy notářského aktu, jakožto darování. Jud. 240. Srovn. 
Langer: Zur Begriffsbestimmung der Ehepakten, Ger. Z. 1919, čís. 35. 
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ství (§ 1265). To však nevylučuje, že takové smlouvy mohou. 
býti zřizovány dříve, než ještě manželství je uzavřeno. Každým 
způsobem však nabývají účinnosti teprve uzavřením sňatku 
(dvorní dekr. z 25. června 1817, sb. z. s. 1340)8). 

3. Ačkoliv jmění obou manželů zůstává právně samostatným~ 
tedy ve skutečnosti přece zpravidla manželstvím nastane smísenÍ. 
Z toho vznikají nebezpečí pro věřitele, jimž právní řád čelí 
různými opatřeními. . 

a) "K tomu, co každá strana po čas manželství nabude 9) a. 
co jakýmkoliv způsobem dostane, druhá strana nároku nemá. 
Při pochybnosti 10) se předpokládá, že nabytí pochází od muže" 
(§ 1237) ll). Tato domněnka platí jak pro poměr me~i manžely 
lnerozvedenými) b), tak i proti osobám Uet:ím 13). Zena musí 
proto svoje vlastnictví prokázati, jestliže věřitelé mužovi vedou 
exekuci na předměty, kterých manželka po čas manželství 
nabyla 14). 

b) Aby smlouvy svatební nemohly býti vymyšleny 15) nebo. 
datovány vpřed 16). je platnost 17) jejich podmíněna zřízením notář
ského aktu (zák. z 25. července 1871, č. 76 ř. z., § 1a)18). Při 
tom nečiní rozdílu, zda věnování pozůstává v pouhém přisl:íbení 

8) Zápis do knih jest však možný již před uzavřením sňatku, knih. zák., 
§§ 14, 53.'- Krainz: 100, pozn. 24; pro~i Kubasta: Z. f. osterr. Rechtsgel. 
1841, 1. 382. Srovn. S an de r: Eigentumsiibertragung a uf Grund von Ehepakten 
vor vollzogener EhescbJie!3ung, Not. z. ] 916, čís. 15. 

9) Domněnka tedy neplatí v příčině věcí, které byly přineseny do. 
manželství při jebo uzavření. Sb. 22M. Právě tak neplati co do otázky držby. 
Sb. 2522, n. ř. (9) 3342. Srovn. Krai nz: 107, 108 pozn. 39. 

10) Domněnka je vyvrácena potvrzením manžela, že věci jsou vlastnictvím 
manželčiným. Sb. 6Cl19. Rovněž odpadá u věcí. náležejících k osobní potřebě 
manželčině. § ]247; Sb. n. í. (6) 2468. Ustupuje dále při věcech nemovitých 
a právech knihovních právní domněnce , vyplývající z knihovníbo zápisu. Konečně 
odpadá při majetkovém společenství, pokud společenství sahá. Kra,inz: 107. 

ll) Praesumptio Muciana: Ofner: Protokolle, 2, 142, proti tomu (de, 
lege ferenda) Han a u s e k: Frauen als Zeugen, 3, pozn. 4, čís. 1. Platí též; 
v příčině věcí. které manželka opatřila z peně z na domácnost daných a, uspoře
ných. Sb. n. ř. (7) 2766. 

12) Sb. 172. I na prospěch dědiců a vůči nim. Proti tomu (de lege fe
renda) Han a u s e k: Das ge3etzliche Erbrecht und Pflicbtteilsrecht des Ehe
gatten, 69 a násl. 

13) Sb. 22M, 4412. 
14) H .. 8: Die Ex:ekution gegen den Ehemann, Allg. J. Z. 18, čís. 16. -

H .. : Die Unfeblbarkeit des Bagatellricht€f8, tamže čís. 15. 
15) Vědomé potvrzení nebo zajištěni věna, které muž nedostal, je na

proti tomu věnováním pro vdo~u, které dědici mužovými naříkáno býti ne
může. Sb: 14.967. 

lU) Tak zní autentické odůvodněni: K a ser e r: Ger. Z. 1871, Č. 91. 
11) Též změna nebo zrusení. Sb. 15.305, n. 1' .• (2) 473, 791, (7) 2774, 

(11) 4376; avšak právě jenom platnost smluv svatebních v technickém smyslu. 
Srovn. shora pozn. 7. Sb. n. ř. (10) 3794, (14) 5591; notáí'ského aktu se ne
vyžaduje ke zrušení svatebních smluv soudním smírem, Sb, n. ř. (5) 2102. 
K r a i n z: 105, pozn. 20. 

18) Rozsah působnosti tohoto zákona: shora § 99, pozn. 5. 
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nebo ve skutečném odevzdáni 19). Naproti tomu nevyžaduje se při 
smlouvách svatebních, vyjímaje smlouvu dědickou, formy přede
psané pro poslední pořízení, poněvadž závazky smlouvami těmito. 
založené trvají již za života, třebas se stanou splatnými teprve 
v případě úII)rtí 20). . 

c) ~ téhož důvodu jso~ smlouvy trhové, směnné, rentové 
a zápůjčkové 21), jakož i uznání dluhu 29) mezi manželi - při 
jinaké neplatnosti - vázány na akt notářský2S). Pro darování: 
mezi manželi platí právo obecné, vyžaduje se tedy notářskéhc. 
aktu toliko pro darování bez tradice 24). 

II. Zákonné manželské právo majetkové. 
§ 456. 1. Nároky alimen tačnU). 

1. Zákon (§ 91) zavazuje muže, aby po čas trvání manželství 
manželce dle možnosti, t. j. dle svých sil 2), opatřoval slušnou výživu, 

10) Sb. 10.397, 13.307, 14.854, 15.050, n. i\ (5) 1845, (17) 6875. Ull
mann: Grunh. Z. 4 . 122. - R : Not. Z. 1891, Č{s. 15. Jiného názoru: Sb. 
12.659, 14.400, 14.720, 14.935, n. ř. (1) 207, 432, (7) 2590, (ll) 4 L02, (17) 
6957, 7146. Rozh. z 18. dubna 1916, J. Bl. 1916, čís. 34. - O g o n ow s k i: 
195 a násl. - Krasnopolski: Grunh. Z. 15, 109 a násl. Po názora textu 
nastává v takovýchto případech zákonný ~tav majetkový, platí tedy na pf. věno, 
odevzdané bez notářského spisu, jako majetek manželčin, svěřený volné správě 
manželově (§§ 1238, 1239). Sro vn. Leipen: P. J . Vjschr. 1íl91,177 a násl. -
K i n d: Prager Mitt. 1884, 19 a násl. - K r a s no p o I s k i: Lehrbuch, 4, 165 
a násl. Rozh. z 21. března ] 916, Ger. Z. 1916, Cí8. 37: "Právní karakter 
provedeného odevzdání při nedostatku platných smluv svatebních jest určiti 
dle skutkových okolností odevzdání provázejících." Lze věno neformálně zří
zené požadovati zpět. Sb. n. ř. (17) 6957, 7146. Rozh. z 2l. března 1916, 
Ger. Z. 1916, čís. 37; shora § 435, pJzn. 2. Názor střední (rozdíl mezi smlou
vami manželskými a pHbuzenskými), nyní K r a i n z: 105. 

20) V příčině věna. Sb. 2500, 
21) Nikoliv též smlouvy schovacl. Sb. 15.700. 
22) Bez rozdílu právního důvodu Sb. 15.897. Srovn. též Sb. n. ř. (4) 

1630, (8) 3076, (13) 5105, 5220, (14) 5325, (16) 6734); což nebylo snad odstra
něno jakožto pravidlo průvoďnf civ. řádem soudním. Ti 1 s ch.: EinHu13 , 208. -
Krainz: 106; proti Sb. n. ř. (13) 5118, nikoliv též směnky. - Frankl: 
Formerforderniase der Schenkung, 104 a násl. - S che y: Obl. Verh., 1. 88, 
pozn. 7; jinak Sb. 13.860, 15.892, n. ř. (L3) 5105, 5220. - Roztočil: Not. Z •. 
1892, čís. 14, 1897, čís. 3. 

t3) Též pro obchody. Sb. n. ř. (7) 2784. Krainz: 106, pozn. 2il; jinak 
S t a u b - P i s k o : 2, 170 a násl.; proti věřitelům obchodnice vyžadují mimo to, 
aby byly protokolovány v obchodním rejstříku: Uv. zák. k zák. obchod. § 16, 
Srovn. Staub-Pisko: 1, 30 a násl. - Kafka: Gutergemeinschaft, 212 a·. 
násl. - Frankl: Grunh. Z. 35 705 a násl. aj. . 

24) Shora § 127. F. řIofmann: Schenkungen unter GaŤ-ten und Brant
leuten, Grunh. Z. 8 286 a násl. 

l) H u s s a re k: Die familienrechtliche AIimentation nach osterr. R., 
Grunh. Ztg. 20, 481 a nás1., 649 a násl. - Pick: Tamže, 28, 70 a nás\. -
Bartsch: Verfahl'en in Ehesachen 399 a násl. - Lossl: Recht auf Unter
halt 1902. - L a st: Anspruchkonlmrrenz, 23 a násl.: 60 a nás1. - R. Flesch: 
Die offentlichrechtliche Natur der Aliml'ntationspflicht der Ehegatten , J. Bl. 
1908, čís. 38. - J. Poll en z: Die privatrechtliche Natur des Alimentations, 
anspruches der Ehegatten nach § 91 A. B. G. B., tamže 1909, čís. 34. . 

2) Hussarek: 55i; srovn Sb. n. ř. (4) 1662. 
bl a y r, Soustava ob ě . práv,. 3 
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a) Předpokladem nároku jest toliko, aby zde bylo platné 
manželstvP). Lhostejno je, zda žena toho potřebuje"'). Zásadně 
mTJže však žena žádati výživu toliko v domácnosti mužově, pokud 
lnanželské společenství nebylo skutečně zrušeno dohodou 5) anebo 
:svémocí 6) nebo zaviněním 7) manžela. Manželka nemá nároku na 
'V'ýživu 8), opustí-li dům manželův svémocně bez naléhavého dů
'Vodu. Nárok nezaniká ani uvalením konkursu na jmění mužovo 
(§ 1260). Obecný dlužník musí naopak výživu ženy opatřiti ze 
svého výdělku. Rovněž může správce podstaty s přivolením vý
boru věřitelů poskytnouti nutnou výživu dlužníku a jeho rodině. 
(Konk. řád § 5.) Nehledě k tomu nelze proti konkursní pod
statě uplatňovati zákonitou výživu, nýbrž toliko nárok na plat 
vdovský anebo na úroky z věna (§ 1260) 9). , 

b) Manželce přísluší slušná, stavu přiměřená výživa 10), a to 
:zpravidla opatřením naturálním. Ve formě peněžité náhrady jest 
--výživu poskytovati jen tehdy, jestliže společná domácnost byla 
zrušena, aniž zanikl nárok alimentační. Za okolností může dokonce 
nastati nutnost, aby - ač se vede domácnost společná - muži bylo 
uloženo poskytování peněžité renty k úhradě potřeb manželky ll). 

c) Nárok alimentační lze uplatňovati v řízení nesporném U) 
:aneb pořadem práva žalobou 13). Již mezi sporem lze manželce 
'!prozatímně přiřknouti alimentaci, aniž třeba osvědčiti, že je 
.ohrožena. H), 15). Praxe mimo to připouští možnost činiti nárok 
ma prozatímní alimentaci v souvislosti s nárokem na opětné za
hájení společné domácnosti v řízení nesporném 16). 

3) Byť i manželství v cizině uzavřené dle tuzemského práva je ne
-plfpustné. Eb. n. ř. (14) 5545. 

4) Nárok není toliko subsidiérní povahy: Sb. 14.486; rozh . z 20. února 
1917, Zentr. Bl. 1917, čís. 260; z 2. října 1917, Ger. H. 1917, čís. 45. Hus
s arek: 549. - Lossl: 69, po zn. 84. 

5) Sb. 4590, 8433, 12.455, 14.579, n. ř. (5) 1840, sro vn . též čsl. nál. 
' .:I: 19. dubna 1921 . Pro Arch. 1921, čís . 13, str. 447 a čís . 16, str. 560, Čí~. 5. 

6) Sb. 2148, 6683, BOlO. 
, ) Sb. 1712, 2635, 3335, 8688, n . ř. 2296 , 5525. 
'8) Sb. n. ř. (1) 208, 340, (5) 1840. Hussarek: 550. - Lo ss l: 73, 

llozn. 95. 
9) Schrutka: Die aus dem Gesetze entspringenden Unterhaltsanspriiche 

im Konkurse, G. Z. 1916, čís. 17. 
'0) Sb . 6711>. - Hussarek: 663. - Lossl: 75. 
ll ) Nál. n. s. z 1. záfí 1921, B. J. Z. 1921, čís. 107. Pro splatnost renty 

takové platí ve sporu § 1418 (měsíčně napřed). Sb. n. ř. (7) 2820. 
12) Sb. n. ř. (13) 5170. L o s s I: 37; proti tomu Sb. n. ř. (17). 6845. 
13) Sb. 290, 15.175, n. ř. (3) 1078, (7) 282,), (17) 6845, (18) 7258. -

Ott: Rechtsfiirsorgeverfahren 97. Další doklady u Krasnopolskiho 94, poz;n. 7. 
- Každým způsobem pro příspěvky v penězích nebo v peněžité hodnotě: 

.Jud. 253 (rozh. n. s . Č. 1815). 
14) Sb. n. ř: (3) 1177. 
15) Rozh. n. S., čís. 1758. 
tG) Sb. n. ř. (1), 208, 340, (3) 1078, (17) 7190. - Bet tel h e i ID: 

:Not. Z. 1902, čís. 50; naproti tomu nemůže manželka požadovati alimentaci 
rna místo opětného zahájení manželského společenství. Sb. n. ř. (17) 7024. 
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2. Důsledkem povinnosti manžela, starati se o vydržování 
domácnosti, jest též ručení manželovo za nutné nákupy z toho 
vznikající, činěné manželkou, t. zv. kliční moc manželky 11). 

3. Zákon (§ 91) mluví toliko o alimentační povinnosti 
manžela proti manželc~. Návrh, aby ~anželka byla povinna 
k výživě manžela, který bez viny zchudl, byl dokonce výslovně 
zamítnut 18). Přes to jeví se též alimentační povinnost manželky 
vůči muži odůvodněnou 19). Povinnost tato nalézá snad dokonce 
zákonné opory v zákonném závazku, poskytovati si vzájemně 
pomoc (§ 44), a plyne ze zpětného závěru z oboustranného ná
roku alimentačního manžela žijícího proti pozůstalosti manžela 
d.říve zemřelého . (§ 796). 

§ 457. 2. Manželovo právo sprá vy l). 

1. "Dokud manželka tomu neodporovala 2), platí právní 
d.omněnka, že svěřila muži jako svému zákonnému zástupci správu 
svého volného jmění" (§ 1238). Svobodným jměním, "parafernem", 
jest jmění ženino vyjímajíc případné věno 3). Manželovo právo správy 
může trvati bez vůle a vědomí manželky (§ 1034, 2). Není po
vahy smluvní"') a není proto vázáno na akt notářský. Předpo
kládá však způsobilost manželovu k právním jednáním. Odpadá 
tudíž, je-li manžel nezletilý nebo pod opatrovnictvím. Je-Ii 
manželka nezletilou nebo pod opatrovnictvím, tedy přísluší správa 
jejího jmění v prvé řadě otci, poručníku neb opatrovníku (§ 175, 
260). Ponechá-li v takovémto případě soud správu manželovi 
(§ 260), tedy má manžel postavení opatrovníka. 

li) Sb. n. ř. (9) 3590. - Hussarek: 659 a násl. - Wellspacher: 
Vertrauen, 264 a násl. - O ručení manžela jako samodlužníka z nákupů 
manželky pro domácnost nutných; Sb. 10.603, n, ř. (9) 3611, (10) 3827, 3884; 
manželka ručí toliko, převzala·li spoluručení. Sb. 16.006, n. ř. (16) 6677; jinak 
n. ř. (9) 3590, (16) 6246; srovnej K I Ilon g: EX8zindierungstypen 1915, 16. -
Neubauer, Einige ebegiiterrechtliche Fragen, Ger. H. 1907, čís. 50. 

18) O fn e r: Protokolle, 1, 74, stejně pro platné právo. Sb. 3653, 9607. 
- Schwadz: Excurse uber biirgerliches Recht . Ger. H. 1891, čís. 29. -
Rittner: 315, pozn.17. - Anders: Grundri13 36. - Lossl68. - Kl asno
polski 97. ~ Neumann-Ettenreich: 77 a j.; zprostředkovací pokus 
u H u s s a r k a: 528 a násl. 

ID) Krainz: 109. - Stross: J. Bl., 1888, čís. 31. - Armin , J. Bl., 
1907, čís. 4. - Han a u sek: GesetzlicbesErbrecht des Ehegatten, 62, pozn. 8:l aj. 

1) Kra s n o p ol ski: 99 a násl. - And ers: GrundriJ3, § 28. - Krai n z: 
128 a násl. - O g o n o w s k i: 401 a násl. 

2) Odporovati lze též mlčky: Sb. 3564; n. ř. 2224, 2332. Praxe při
pouští mimo to soudní vypovězení správy; Sb. 12.734, 12.997, n. ř. (9) 
3454, (10) 4000, ~elikož odvolání vůči třetím osobám nepůsobí, když jim bez 
jejich viny zůstalo neznámo; §§ 12B9, 1 a 1026. - Wellspacher; Vertrauen 
259 a násl. Avšak bez lIčení; Sb. 15.255. Vůbec nevyhlašuje se odpor veřejně 
~diktem; Sb. n. ř. (8) 3180. 

3) 1 jmění podrobené společenství majetkovému jest jměním volným; 
Sb. 14.668. I při společ(.nství majetkovém mezi živými; Sb. n. ř. (1) 2407; 
Srovn. též n. ř. (1) 4719. 

4) Vzdor §u 1238. - Pfaff; J. Bl. 1887, čís. 38, 450. 
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2. Pro správu manželovu platí obecné zásady o správě 
cizího majetku. Manžela jest posuzovati jako jiného zmocněnce. 
Jest vdak jako správce zproštěn povinnosti klásti účet. Není-li 
jiné dohody, ručí toliko za neztenčené zachování kmenového 
jmění, nikoliv též za jeho výnos (§ 1239) 5). Na druhé straně 
nesmí však účtovati náklady správy, které by dle zásad řád
ného hospodařeni bvly měly býti uhrazeny z důchodů (§ 1~39). 
Pro výdaje dále jdoucí však může požadovati náhradu, jestliže 
jest s to prokázati nedostačitelnost důchodů 6). Zpravidla pokládá 
se tedy účet až ke dni zrušené správy 7) za spraveny (§ 1239). 
Z toho může vznikati výhoda pro muže. Nicméně lze mluviti 
toliko o právu správy, nikoliv též o právu užívacím 8) 9). 

3. S manželov.ým právem správy souvisi jeho zákonné právo. 
zástupčí (§- 1034). Toto tyče se správy volného majetku manžel
čina, pokud manželka neodporovala (§§ 1238 až 1249) 10) a má. 
tedy bez zvláštního zmocněni místo v oněch věcp.ch, které spa
dají do rámce správy cizjho jmění (§§ 1029, 1009) ll). Důsled
kem zvláštní povahy manželova práva správy jest (§ 1239) toto
právo zástupčí co do užitků neomezeno, co do kmenového jměnl 
omezeno na jednání taková, kterými jmění to ve svém trvání 
není ohroženo i~). Dle toho zahrnuje právo zástup čí v příčině 
užitkll též taková jednání, ke kterym jinak (§ 1008) jest třeba. 
zvláštní plné moci 15). Naproti tomu je muž povinen zastupovati, 
ženu v právních věcech všeho druhu (§ 91) H), jestliže žena. 
toho žádá . . 

5) Sb, 15.009. Manžel není proto povinen klásti účet o 'úrocích z jeh(). 
vlastního dluhu: Sb. 9060. 

U) Ogonowski: 405 a násl. - Krainz: 130, Sb. 13.259,. n. ř. (8)· 
3265; rozh. z ll. ledna 1916, Zentr: Bl. 1916, čís. 169. 

,) Od okamžiku výpovědi svobodné správy jest. manžel zavázán též. 
klásti účet o důchodech: Sb. 14.868. 

8) Krainz: 130. - Krasnopolski: 103. - Ogonowski: 405; proti 
Zeiller: 3, 617. 

9) Vnucenou správu mohou vymoci toliko věřitelé manželčini nikoliv 
věřitelé mužovi. Užitkv náležejí do konkursní podstaty manželky, nikoliv do
konk. podst. mužovy. - Ullmanu: Grunh. Z. 4,91. - Krasnopolski~ 
tamže, 15, 101. 

JO) Odpor může směřovati též jen proti jedinému jednání. Sb. n. ř. (10) 
4047; na druhé straně za okolností (nájem bytu) ručí oba man?dé solidárně?' 
Sb. n. ř. (l3) 6246 a k tomu Sch6ndorf: Zentr. Bl. 1916,276. 

ll) Příklady: Sb. 1477, 2053, 4034, 7556, 10.356, 15.889, n. ř. (5) 2049, 
(16) 6556, (17) 6877. 

12) Příklady: Sb. 383, 1477, 3267, 4034, 9019, 15.889, n. ř. (5) 2049, (lO} 
3761, (13) 5145. 

13) K této. sporné otázce: jednak Krasnopolski: 100 a násl. -
'Schindler: Z. f. ost. Rechtsg. 1841, II, 92 a j. na druhé straně Ofner, 
Protokolle, 2, 142. - Dolliner: 2,258; Sb. 3267, 7104, !J019, 14.628, n. ř. 
(10) 3761, (13) 5145, (16) 6644, 6656; srovn. Krainz: 132. 

14) Proti vůli ženy nemůže man~el - s ní společně spor vedoucí -
podati opravný prostředek za ni: Sb. n. ř. (10) 4047. 
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4. Bylo-li muži právo správy vyhrazeno zvláštní smlouvou, 
tedy jest smlouva ta smlouvou svatební, pravidelným způsobem 
-<ldvolatelnou ("smlouva o správu"). V takovémto případě má 
muž pevné pl:ávo správy požívací, které zásadám příkazu ne
podléhá. Avšak i toto právo může k návrhu ženy muži býti 
~dňato, hrozí-li zjevné nebezpečí pro ne ztenčené trvání majetku 
(§ 1241). Vyhradila-li žena muži výslovně požíváni výnosu svého 
majetku, požívala-li však výnosu sama, není sice povinna klásti 
muži o tom počet (§ 1240) 15), avšak v takovémto případe může 
muž kdykoliv vztáhnouti na sebe požívací právo jemu postou
pené (§ 1240) právě tak, jako může učiniti žena v příčině mužova 
práva správy. 

III. Smluvní majetkové právo manželské. 
(Smlouvy svatební.) 

1. Věno 1). 
§ 458. a) Pojem. Předmět. Zřízení věna. 

1. "Věnem jest jmění, které manželka nebo za ni někdo 
-třetí mužovi odevzdá n~bo přislíbí k ulehčení nákladu spoje
ného s manželským společenstvím" (§ 1218). Věno stejně jako 
římská "dos" vzniká z úvahy ekvitní, že žena, zůstávajíc -
není-li jiného ujednání - i v manželství výhradnou vlastnicí 
přineseného majetku, má přiměřenou částkou přispívati k úhradě 
nákladu manželstvÍ. 

2. Předmětem věna může býti vše, co lze zciziti, nebo 2) čeho 
lze užívati. (§ 1227): Věci movité nebo částky peněžní, odstup 
lneb poukaz pohledávky, zřízení služebnosti, osvobození od ome
'zení vlastnického, prominutí dluhu a pod. Věnování musí však 
nastati pro muže 3) za účelem trvalého ubražování nákladů man
:želství 4). Tím liší se věno od výbavy, kterou žena do manželství 
.přinese. Výbava slOUŽÍ k prvému zařízení domácnosti a neode-

15) Jinak, jestliže spravuje jmení mužovo. Neboť není zákonného práva · 
;správy ženy v příčině zvláštního majetku mužova; Sb. 390. - Pfaff: J. Bl. 
1887, čís. 38. - Krasnopolski: Griinh. Z. 9, 581 proti Ogonowski: 
402 a násl. 

1) Kr a sno p o ls ki: 153 a násl. - A nder s: GrundriJ3, §§ 34 až 40. -
Erainz: 118 ~a násl. - Ogonowski: 162 a násl. 

2) Zákon (§ 1227) praví na". Tedy D!t př. není věnem právo bytu (t) : 
.Sb. n. ř. (4) 1651. Proti tomuOgonowski: lS9. - Krainz: 121, pozn. 18. 
- Krasnopolski: 162. 

3) Věnování ženě neni věnem, třebas se stane zřetelem na nastávající 
sňatek anebo i k tomu účelu, aby za věno sloužilo. - Bežek: Not. Z. 1902, 
:84. - Krainz: 118. - Krasnopolski: 153; Sb. n. ř. (4) 1651, (16) 6723, 
..(17) 7118. 

4) Věno slíbené avšak ještě nevyplacené, nelze proto požadovati po 
.:rozvodu anebo po smrti jednoho z manželů: Sb. n. ř. 2730, 4406, 6723. Ža
lobce nemusí však prokázati, že manželství trvá v době žaloby: Sb. 4005. 
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vzdává se muži ~). V ýbavě odpovídá vý bavení mužovo, obsahu
jící vše to, čeho je třeba k založení, k prvnímu zařízení řádnéh~ 
manželství 6) a co je muži věnováno k tomuto účelu u příleži
tosti sňatku 7). 

3. Věno může býti zřízeno odevzdáním nebo přislíbením 
(§ 1218), tedy tím, že příspěvek ihned se poskytuje (dotis datio), 
anebo smlouvou dlužní (dotis promissio) anebo poskytnutím jaké
koliv jiné výhody majetkoprávní právním jednáním mezi živými 
nebo na případ smrti. 

a) Zřízení věna jest darováním ženě, jestliže zřizující k tomu 
není povinen anebo překročí-li míru svého závazku 8). Vůči muži 
jest zřízení věna sice bezúplatným opatřením 9), nikoliv však 
darováním 10), a to ani ne tak proto, že muž věnem není obohacen, 
anebo poněvadž přejímá vzájemný závazek ll), nýbrž proto, že 
zákon posuzuje věno jako právní útvar od darování se různící H). 
Význam tohoto rozdílu vyčerpává se ovšem, jelikož věno 13) nyní 
(zákon z 25. července 1871, čís. 76 ř. z.; jinak § 943) jest 
vázáno na formu notářského aktu, v neodvolatelnosti věna (§ 947 
a násl 14). . 

b) Věno může' býti zřízeno z majetku manželčina neb() 
z majetku jejích rodičů, nebo z majetku kterékoliv osoby třetí. 
Zřídí-li je žena z vlastního majetku, potřebuje k tomu, je-li ne
zletilou nebo opatrovankou, souhlasu manželského otce neb() 
poručníka nebo opatrovníka a schválení soudu (§ 1219), nejde-li 
o některý z výjimečných případů, ve kterych i nezletilec může 
samostatně se zavazovati (§§ 151, 246). Slíbí-li rodiče nezletilé 
nevěsty ženichovi věno, tedy platí, má-li nevěsta dostatečnéh() 
majetku, v případě pochybnosti domněnka, že věno bylo zřízen~ 
z majetku nevěstina. Smlouva vyžaduje však schválení vrchno-

5) W i e n : Zum Begriffe der Ausstattung, Ger. H. 1896, čís 25; Sb. 6611. 
14.371, 15.992, n. ř. (3) 906. Dcera nemůže požadovati výbavu vedle věna: 
Sb. n. ř. (15) 5918. 

li) Sb. n. ř. (3) 911, (11) 4261. Výbava nemá stejný význam jako za. 
opatření: Sb. n. ř. (8) 2999, 

7) Slib výbavy daný synu nebo vnuku není smlouvou svatební: Jud. 
240 (shora, § 455, pozn. 7). 

8) Jud. 239 (shora. § 455, pozn. 7); srovn. též Sb. n. ř. (5) 1801, (lO} 
3794, (16) 6333. - Kr ai n z: 120 a násl. 

9) Ogonowski: 173 a násl. 
10) Sb. 1631, 3636 4005, 5983, 6545, 15.478; jinak 9908, 10.838, 12.858, 

n, ř. (10) 3664 (pro přislíbení renty při sňatku nevlastní dcery). 
ll) Tak: Bežek: Not. Z. 1902. 85. - Krasnopolski: 1M násl. aj. 

Obohacení není rekvisitem darování: shora, § 126, čís. 1 cl. Muž nepřebírá 
vzájemné plnění. Břemeno s darováním spojené nevylučuje však povahu 
darování: § 126 čís. 2 dl. 

12) Ogonowski: 177 a násl. - Krainz: 119 a násl. 
13) Ovšem na rozdll od darováni nejenom promissio dotis, ale i dati() 

dotis: shora, § 455, čís. 3 b); naproti tomu nikoliv přislíbení věna dceři se 
strany rodičů: Sb. n. ř. (17) 7118, 7146. 

14) Sb. 6680, 15.478. 
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poručenského 15). Vyplatili-li rodiče věno bez tohoto schválení,. 
tedy se naopak předpokládá, že zřídili věno ze svého vlastníh() 
jmění. V tomto případě nemají tudíž proti dceři náhradníh() 
nároku (§ 1224). 

c) Muž má právo žaloby na poskytnutí věna jenom tchdy, 
vymínil-li si věno v zákonité formě 16). Tak státi se může před 
uzavřením sňatku nebo po něm 17). Avšak nestalo-li se tak před 
uzavřením sňatku, tedy jest míti za to, že se zavázal výlučně. 
sám k uhrazování nákladů mauželstvÍ. Nemůže tedy již od man
želky požadovati příspěvků (§ 1225, 1). Věno zřízené před uza
vřením sňatku je - pokud opak není sjednán - splatno přÍ' 
uzavření sňatku (§ 1225, 2). 

§ 459. b) Zákonná povinnost dotačnfi). 
1. nNemá-li nevěsta vlastního jmění postačujícího na prl

měřené věno, jsou rodiče nebo dědové a báby v témž pořádku, 
v jakém jsou povinui děti živiti a zaopatřiti, zavázáni dáti 
dcerám neb vnučkám, vdávají-li se, věno jich stavu a majetku 
přiměřené anebo k věnu takovému poměrně přispěti. (§ 141 
a 143.) Dcera nemanželská může žádati věno jenom na své 
matce" (§ 1212) 2). I platné právo prohlašuje tudíž určité osoby 
za povinné poskytnouti věno 8), a sice považuje povinnost tutO' 
ako výron rodičského závazku zaopatřovacího. Povinnost tato' 

nastupuje proto' jenom podpůrně, pokud nevěsta nemá vlastního. 
postačitelného jmění. Z téhož důvodu však nastupuje na druhé
straně též ve prospěch dcer legitimovaných nebo přisvojených,. 
avšak legitimace per rescriptum principis a přisvojení dítěte ne-
rozšiřuje závazek ten na rodiče osoby legitimující nebo adoptu-
jící (§§ 162, 1~3). Mimo to povinnost může býti zcela vyloučena:. 
smlouvou adopční (§ 184). Děti adoptované podrží však nárok 
na věno též proti svým vlastním rodičům, dědům a babičkám 
(§ 183). Smluvní závazek rodičů adoptivních však předchází '). 

1$) Pro nezletilou dceru zřízené smlouvy svatební vyžadují vždy schvá
lení opatrovnického soudu třebas smlouvami těmi se nakládá vlastním jměním 
dceřiným: Sb. n. ř. (13) 5065, 

I") Sb. 992, 4005, 6545. 
11) Proti tomu není § 1225. Slova "před uzavřením sňatku" jsou zby

tečna. - Krainz: 121, pozn. 208021; srovn. Ofner: Protokolle, 2,138.
Z e i II e r: Kommentar, § 1225. 

1) K ras no p o ls ki: 156 a násl. - And ers: Grundri13, § 39. - Krainz-:, 
193 a násl. - Ogonowski: 2M a násl. - Ebert: Může cizinec v Rakousklll 
bydlíCí býti přidržán rak. soudy k dotování své dcery? P. J. Vjschr. 1891. 
172 a násl. 

2) Dole § 486, čís. 1 b) r na konci. 
3) Osoba ke zřízení věna povinná nemůže slib věna odvolati pro nevděk.: 

Sb. 6680; shora § 458, čís. 3 a) na konci. 
4) Ogonowski: 263. - Krasn opolski: 158. - Krainz: 19T. 

pozn. 32; jiného mínění (solidární povinnost dotační obou částí). Elli nger: 
Kommllntar, § 1220. (Dceřino právo volby mezi rodiči vlastními a adopčními). 
Nippel: 7,554. 
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"V každém případě jest nárok· ten nepromlčitelný (§ 1481), ne .. 
I1Iděditelný 5) a nelze jej postoupiti 6). 

2. "Věno" náležející dcerám nebo vnučkám 7) na základě 
zákonné povinnosti dotační není však věnem v technickém 
smyslu 8). Nárok omezuje se naopak na kapitál postačující 
k věnu 9), jehož určení v ohledu manželsko-majetkoprávním jest 
vyhrazeno svatební smlouvě svéprávné nevěsty nebo manželky 
s mu7.em: Jinými slovy, povinnost dotační jest nezávislá na 
majetkovém stavu, pro který se manželé rozhodnou. Proto může . 
na jedné straně povinnost dotační býti splněna, než ještě vúbec 
ide o určité manželství. Na druhé straně může manželkou býti 
uplatňována také ještě po uzavření sňatku 10), pokud manželka ll) 
mlčky nebo výslovně toho se ·nevzdala. Vzdání se práva dědic
kého (§ 551) samo o sobě tohoto nároku nezbavuje. 

3. Objem povinnosti dot~Čp.í jest nejasný. Znění zákona po
nechává pochybným, zda rozhodujE) stav a jmění nevěsty nebo 
stav a jmění rodičů, lze však míti za to, že rozhoduje stav a 
jmění rodičů (arg. § 1231)12). Stav a jmění mužovo přicház~jí 
v úvahu nanejvýše teprve v druhé řadě 13). Pochybno je dále, 
jaký má účinek, jestliže osoba nejblíže zavázaná jest nemajetná 
anebo aspoň méně majetná než osoba zavázaná v druhé řadě. 
Vylučuje povinnost její přes to povinnost osoby vzdálenější, je 
osoba nejmajetnější ke zřízení věna zavázána anebo mají všechny 

~) Sb. 14.897; rozh. z 20. února 1917, Not. Z. 1917 čís. 39. Zentr. Bl. 
1917, čís. 278. Naproti tomu lze nárok uplatňovati i proti pozůstalosti otcově: 
Sb. n. ř . (9) 3576. Nárok ze smluvního přislíbení věna přechází též na dědice 
ženiny: Sb. 8756. 

ti) Krainz: 197. - Krasnopolski: 159. Sb. 14.897: rozh. n. s. 
čís. 1868; jinak n. ř. (10) 3576. 

,) Sb. n. ř. (10) 3849. 
~ ) Pfaff-Hofmann: Kommentar, 2, 455 a násl. Sb. n .. ř. 37940. Proto 

doporučuje Krainz: 1940, název "svatební výbava". 
li) Dle okolnosti též renta. Sb. n. ř. (9) 3314; Not. Z. 1918, čís. 15. 
1fI) Sb. 12.976, 13.1)24, 14.716, n. ř. (8) 2966 {Rep. nál. 178), (10) 3849, 

(16) 6402; taktéž doplnění věna nedostačitelného: Sb. n. ř. (10) 3849, (12) 
473R, jinak (14) 5350; nikoliv však po smrti mužově: Sb. n. ř. (11) 4406; 
shora, § 458, pozn. 4; srovnej Eisinger: Kdy jest zákonný nárok na výbavu 
splatný? B. J. h. 1922, čís. 3. . . 

ll ) Muž nemá nároku takového (shora, ~ 458, čís. 3 c) a nemůže se ho 
proto také s účinkem vzdáti : Sb. n. ř. (7) 2686, (15) 5918, (16) 6402. Tak vý
.slovně: Západoltal. obč. zák. 3, § 319; jiného názoru Zeiller: 3, 590. Střední 
názor u Ogonowskiho: 269; proti tomu Krainz: 1940, pozn. 6. 

12) Srovn. Ofner: Protokolle, 2, 135. - Krainz: 195 . . - Krasno
p olski: 158. Dodatečné změny ve stavu majetku nerozhodují: Sb. n. ř. (12) 
4738. Pro rozsah a povinnost rozhoduje .jedině doba sňatku nebo doba pozděj
šího uplatnění nároku: Sb. n. ř. (12) 4738, (14) 5350; rozh. z 31. srpna 1921. 
Zentr. BI. 1921, čís. 130. 

13) Rozh. z 14. června 1~16, Not .. Z, 1918, čís. 25. - Krasnopolski: 
158, pO?ln. 6 - Krainz: 195, pozn. 11 a j.; proti tomu Ogonowski: 264 
a násl. a Sb. n. ř. (14) 3350. Sb. 3t 
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-poměrně ' přispěti k přiměřenému 14), průměrnému (5) věnu? 
~mezovati povinnost tu na osobu nejblíže l'lavázanou má snad 
pro sebe literu zákona lG), je však nejméně ekvitní, Naproti 
"tomu nedostává se v zákoně předpisu pro to, aby povinnost 
·dotační byla ukládána právě osobě nejmajetnější. Pro poměrné 
rozdělení mluví jak analogie (§ 670) 17), tak ekvita 18). 

4. Jako výron povinnosti zaopatřovací odpadá závazek 
-dotační, kdyŽ a pokud nevěsta nebo manželka má vlastní jmění 
postačitelné (§§ 1220, 1231). Odpadá tedy: 

a) nemají-li rodiče neb staří rodiče sami potřebného jmění 19). 
~ tom rozhoduje soud k žádosti snoubenců po předchozím nikoliv 
přísném vyšetření stavu majetkového (§ 1221 v řízení nespor
ném 20). Nárok z daného určitého slibu však jest uplatňovati 
~estou sporu »1); 

b) jestliže dítě, též zletilá dcera 22), se provdá bez vědomí 
nebo proti vůli rodičů nebo prarodičů 2S), a uzná-li soud důvod 
nesouhlasu 24), třebas i rodiče nebo staří rodiče dodatečně ke 
'Sňatku při volí (§ 1222) 25); 

c) jestliže dítě, které už jednou věno dostalo, uzavře druhé 
manželství, třebas se i majetkové poměry rodičů mezitím zlepšily 
(§ 12;ť3). 

5. Povinnosti dotační proti dceři nebo vnučce odpovídá 
:povinnost zříditi výbavu synovi nebo vnukovi. Povinnost tato 
:podléhá proto též , stejným předpisům (§ 1231) 26). 

14) Zřetel bráti jest též na dluhy (Sb. n. ř. [13J 5256) a na jinaké po
třeby zavázaného a jeho příslušuíků, zejména na zaopatření ostatních dětí 
(zák. Jos. 3, § 5::S); srovn. také Sb. n. ř. (16) 6633. Proto nemá zpravidla 
míra povinného dílu (v době sňatku) býti překročena; Sb. n. ř. (13) 4930, 
(16) 6402; jinak (16) 6633. 

15) Tak dříve i Krainz: 24, 516, který nyní (195 a násl.) má za to, 
že mají rozhodovati poměry povinnika nejlépe postaveného. 

lU) Pro to Krasnopolski: 158. 
11) Pfaff-Hofmann: Kommentar, 2,461. pozn. 37. 
18) Srovn. již Ofner: Protokolle 2, 135; Krainz: 195 a násl. 
19) Nebo důchod: shora, pozn. 9; rozhodná doba: shora, pozn. 12. 
20) Rep. nál. 178 (Sb. n. ř. [8J 2966); právo stížnosti přfsluží též 

-manželu: Sb. n. ř. (14) 5360. Šetření četnictvem není pifpustno: Sb. n. ř. 
(15) 5918. 

21) Sb. n. ř. (18) 7687. 
22) Sb. n. ř. (9) 3344. 
23) Sb. n. ř. (9) 3344. Jinými slovy: Proti vůli toho, od něhož se věno 

požaduje: Cod., Theres., 1, 3, 175. 
"4) Totéž platí o sňatku bez vědomí rodičů: Krainz: 196, pozn. 23, 

proti Stubenrauch: 2~, 521. Důvody neschválení: Sb. 6110. Eízení ne
.sporné: Sb. n. ř. (18) 7687. 

25) Nastane ztráta tím, že dítě dopustí se důvodu pro vydědění? Kladně: 
Sb. n. ř. (9) 3344. - Krainz: 197, pozn. 28. 

26) Výbava není darováním, PQkud nepřesahuje míru zákonné povin
nosti: Jud. )!40 (shora § 455, pozn. 7). Nárok lze uplatňovati i po uzavřeném 
.s'ňntku: Sb. 14,879, n. ř. (3) 911, (4) 1484; v řízení nesporném: Sb. n. ř. (7) 
2826, Rozsah: shora, § 458, čís. 2 na konci. 
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§ 460. c) Právní účinky věna. 

1. V pochybnosti považuje se věno za vlastnictví manželky, 
manžel za uživatele 1). Tak je tomu zejména, pozůstává-li věno 
ve věcech nemovitých, v právech anebo v movitostech, kterých 
lze užívati šetřením substance (§ 1228). Požívací právo manželovo. 
vztahuje se též na přírůstek a na jinaké rozmnožení přinesených 
věcí (§ 1227)2). Právo to jest pravou služebností a vyžaduje 
proto v příčině věcí nemovitých knihovního zápisu (§ 481). 
PráTo to předchází pozdějším dluhům manželčiným 3). 

, 2. Manžel může však nabýti také plného, neomezeného. 
vlastnictví k věnu. V takovém případě přejímá též jeho ne
bezpečí. To nastane, skládá:li se věno z hotových peněz anebo 
z jiných věcí spotřebitelných (§ 1227), zřídí-li se věno odstupem 
pohledávek 4) anebo jestliže manžel "převzal věno za určitou 
cenu a zavázal se toliko k vrácení této částky peněžní" (§ 1228). 
Skládá·li se věno z peněz nebo z jiných věcí spotřebitelnýchr 
nastane nevlastní právo požívací. Manžel je vlastníkem, jsa za
vázán vrátiti svého času hodnotu 5). Jsou-li odstupovány pohle
dávky, může manžel je vybrati a dluhuje jen částku pohle
dávání 6). Převezme-li se věno za určitou cenu, tedy jde o koupil 
se současným ustanovením trhové ceny jakožto věna. Odhad mohb 
se však státi také jen k tomu účelu, aby předem určena byla 
náhradní povinnost při vrácení věna (dos venditionis causa - dos. 
aestimationis causa aestimáta) 7). 

3. Jako vlastnice věna jest manželka již dostatečně chrá
něna. Stal-li se však vlastníkem věna muž, takže manželce pří
sluší toliko osobní právo požadovati svého času navrácení věnar 
tedy může zřizovatel věna~) anebo manželka 9) při odevzdání lO)r 
anebo nastane-li později nebezpečí 11), požadovati od muže při-

1) Proto náležejí mllži neb jeho věřitelům úroky pohledávky dotačnf 
v knihách zapsané, kteréžto úroky byly převzaty od nabyvatele nemovitostí: 
Sb. 4343, 11.768, 12.515. 

2) Manžel jest však také jenom poživatelem nikoliv vlastníkem pří
růstku. - Ober: Protokolle, 2, 138 a násl. I když celé jmění ženino bylo 
zřízeno jako věno, nevztahuje se to na požfvací právo, kterého žena po pří
padě nabude. Sb. 3378, n. ř. (4) 1651. 

3) Sb. 11.359: Výjimka obch. zák. čl. 8; shora, § 454, čís. 2b) na koncL 
4) Totéž platí o státních papírech slosovatelných: Sb. 7125. 
5) Shora, § 250. Hodnotu, nikoliv věci in genere. - Krainz, 123, 

pozn. 8, proti Kr as no p ol ski: 173. . 
0) Sb. 11.359 (pohledávky hypothekární), n. ř. (15) 5744 (nároky z po

jistek životních aj.) 
1) Ofner: Protokolle, 2, 139. - Ogonowski: 302 násl. Sb. 59, n. ř_ 

(15) 5744; na druhé straně Sb. 120. 
8) Sb. 6680. 
9) Sb. 2216. 
10) Žaloba na zajištění předpokládá důkaz, že věno bylo odevzdáno: 

Sb. 7566; jinak 12.926. 
11) Nezletilá žena i bez dalšího podnětu: t'b. 7402. 
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měřené zajištění (§ 1245) 12). Tím však není mnoho dosaženo. 
Při odevzdání lze zajištění žádati jenom tehdy, bylo-li vymíněno 
při zřízení věna. Zákonný zástupce manželky nesvéprávné ovšem 
může z jejího jmění 13) poskytnouti věno bez zajištění toliko se 
schválením poručenského úřadu (§ 1245) 14). Odpírá-li však muž 
poskytnouti zajištění, zbývá toliko možnost odepříti zřízení věna 
nebo sňatek 15). I zajištění 16) poskytnuté v případě nebezpečí 
málo uspokojuje. Neboť podléhá odpůrčímu právu věřitelů man
želových (konk. ř. § 29, čís. 3; odpůrč. ř. § 3, č. 3). Uvalí-li se 
dále po čas trvání manželství konkurs na jmění manželovo, 
může manželka, která není vlastnicí věna aniž chráněna právem 
zástavním, uplatňovati svoji pohledávku toliko jakožto věřitelka 
konkursní a nemůže ani žádati zaplacenP7), nýbrž pouze zajištění 

. konkursního podílu jí náležejícího pro případ zrušení manželství 
(§ 1260) 18. Ihned žádati může pouze požívání věna, úroků kon
kursního podílu, připadajícího na věno, pakliže nezpůsobila pro
kazatelně majetkový úpadek manželův a pokud nemá nárok na 
plat vdovský (§ 1260) 19). Při rozvržení nejvyššího podání jest 
věno zástavním právem zajištěné považovati jako na lhůtu vá
zanou, nezúročitelnou pohledávku manželčinu (ex. ř. § 223)20). 

4. Důkaz, že muž věno skutečně dostal, provádí se vůči 
muži nebo jeho dědicům především písemným nebo ústním stvrze
ním příjmu. Důkaz tento měl však, aby byly zamezeny pod
vodné úmluvy manželů, již podle o. z. o. (§ 1226) stačiti proti 
věřitelům a konkursní podstatě mužově jenom tehdy, byla-li 
stvrzenka vydána ještě před zahájením konkursu. Avšak i to bylo 
ještě málo. Právo konkursní (konk. ř. § 55, ř. vyrovn. § 25) omezuje 
proto průvodní moc takovéhoto prohlášení ve prospěch ženy neb ve 
prospěch jejích právních nástupců vůči věřitelům a vůči konkursní 
podstatě manželově na ten případ, že prohlášení to nastalo již v době, 
kdy věno bylo přijato nebo nejpozději do dvou roků přede dnem 

12) O g o n o w s k i: 28S a násl. - G e II e r: Die Sicherstellung des 
Heiratsgutes, Ger. H 1882, čís. 17 až 23. - E. W e i SB: Pfandrechtliche 
Untersuchungen, 2, 108 a násl. 

13) Sb. 14.479, n. ř. (1) 371. 
14) Krainz: 124. 
15) Zeiller: Kommentar, 3, 624. - Krainz: 124, proti tomu Ogo

no w s k i: 291 a násl.! Sb. 6680, n. i'. (2) 695. 
16) Výkon: Sb.n. ř. (16) 6539. - R. ~chneeweiBs: J.Bl.19C9, čís. 20. 
11) Ujednání, že věno v případě konkursu bude vráceno, je neplatné, 

nevylučuje však právo na zajištění v konkursu: Sb. 1834; srovn. též n. ř. 
(6) 2401. . 

1~) Nárok jest uplatniti žalobou likvidační: Sb. 5916; směřuje jen na 
zajištění (složení) konkursní kvoty na věno připadající: Sb. n. ř. (6) 2401. 
Avšak se svolením ženy lze muži kvotu tuto ponechati: Sb. n. ř. (!J) 3500. 

19) Se svolením muže může býti vydáno též věno samo: Sb. n. ř. (9) 3422. 
20) Manželka naproti tomu nemůže za trvajlclho manželství při rozvrhu 

nejvyššího podání žádati zaknihované věno nebo úroky jeho jako takové: Sb. 
7860, 13.361, 15.160, 15.234, n. ř. (5) 1877, (8) 2938, (15) 5742, (18) 7506; 
leč s přivolením manžela: Sb. n. ř. (2) 457. 
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'Zahájení konkursu a že doba zřízení je vůči věřitelům nebo 
podstatě prokázána. Datum sQukrowé listiny samo o sobě tento 

·důkaz neposkytuje. Dalším ztíženfm je, že průvodní moc pís_em
ného prohlášení takového druhu je nyní (z 25. července 1871, 
<čís. 76 ř. Z., § 1, lit. c) 21) podmíněna zřízením notářského aktu, 
a to bez ohledu na to, bylo-Ii prohlášení takové vydáno osobám 
jin.ým než manželce, a bez ohledu na to, má-li býti důkaz pro
veden ve prospěch manželky neb osob jiných. Všechna tato 
omezení neplatí, jestliže důkaz o tom, že manžel věno přijal, 
jest proveden nikoliv stvrzenkou manželovou, nýbrž způsobem 
jiným 22), 23). 

2. Dar jitřní. 1) 

§ 461. 

1. Dar jitřní jest ndar, který muž manželce prvého jitra 2) 
.dáti slíbí" (§ 1232). '1'oto věnování, kterého se čím dále tím 
méně užívá a které německému o. z. jest již cizí, múže býti 
myšleno jako zaopatření pro při pad vdovství anebo jako dal' po 
<čas manželství platný, na které žena nabude ihned pevného, 
'Zděditelného práva . . Naše právo převzalo dar jitřní ve starší 
podobě darování. Jako smlouva svatební potřebuje dar jitřní 
ke své platnosti notářského aktu a zaniká zrušením smluv 
'Svatebních 3). Jako darování remuneratorní podléhá pravidlům 
() darovaní 4). 

2. Byl-li dar jitřní nslíben" a vzejde-li pochybnost, pokládá 
se za to, že v prvních třech letech manželství byl již odevzdán 
(§ 1232). Toto pravidlo ukládá věřitelce, manželce, která žaluje 
teprve po uplynutí této tříleté lhůty, důkaz, že dar jitřní nebyl 

21) Nebylo zrušeno civ. ř. s. (§ 272): UV. zák. k civ. ř. S., čl. VII, čís. 2, 
- Randa: Not. Z. 1902, čís. 15 a Handelsrecht 114, pozn. 181 a). - Rin
telen: Handbuch, 353, pozn. 3. - Mayr: Festschrift l!Jll, 1,416, pozn.319, 
proti Ti 1 s c h, EinfluJ3 2H3. 

22) Svědky: Sb. 10.912; doznáním: Sb. 12.659. 
23) Sb. 10.912,12.926,14.935.14.937, n. ř. (2) 630, (11) 4102. - Krainz: 

128. - Krasnopolski: 170, pozn. 1; jinak Sb. n. ř. (5) 1824. - Roz
toči!: Not. Z. 18!J4, čís. 18 až 20 (srovn. též čís. 34); 1900, čís. ll; 1902, 
čís. 51. - Bartsch a Pollak: Komentář ke konk. ř., § 55, pozn. 5 

1) Krainz: 132 a násl. - Krasnopolski: 184. - Anders: Grund
riB, § 45. -:. Ogonowski: 318 a násl. - R. Bartsch: Eheliches Giiterrecht 
in Erzherz. Osterr., § 7. - Voltelini: Zur Geschichte des ehelichen Giiter
rechts in Tirol, 21 a násl. 

2) Prvého jitra "dáti" anebo prvého jitra nslíbí"? K tomu Krainz: 
133. pozn. 6. Doba dání nebo slibu v ostatním nic nemění na povaze daru 
jitřního. Přichází v úvahu toliko pro domněnku § 1232, 2. Kr a i n z: 133. 

3) Sb. n. ř. (4) 1590. 
4) Odvolatelnost: Sb. n. ř. (11) 4143. Dar jitřní není zúročitelný': 

Sb. 4343. . 
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odevzdán, ač dar jitřní zpravidla se požaduje a dává 5) teprve 
po smrti mužově. Domněnka tedy mluví spíše pro opak 6). 

3. Společenství statků 1). 
§ 462. 

1. ~polečenBtví statků dle našeho práva nastává, ač i dnes. 
ještě zejména ve stavu selském je velice rozšířeno 9), toliko na 
základě smlouvy. Smlouvou o společenství statků jest ostatně
jen taková smlouva, která má za předmět společenství statků, 
jmění obou manželů, ne toliko, určitý statek anebo několik 
zvlášť určených částí majetkových anebo pouze jmění jednoh(} 
z manželů. Společenství statků nemusí však býti všeobecné, ne
musí zahrnovati jmění přinesené (nynější) a jmění, kterého 
jakýmkoli způsobem v manželství bude nabyto, celé budoucí 
jmění. Může jako společenství zvláštní zasahovati také jenom 
jmění přítomué anebo jenom jmění budoucí. 

a) Všeobecné společenstevní jmění nastává jen tehdy,. 
jestliže ve smlouvě je za společné prohlášeno nejenom přítomné, 
nýbrž i veškeré budoucí jmění obou manžel.i, zejména i jmění, 
kterého manželé teprve nabudou. Prohlášení o společenství, 
znějící na celé jmění, jest vztahovati toliko na jmění přítomné, 
prohlášení, které prostě uvádí též jmění budoucí, jest vztahovati 
toliko na jmění, získané úplatně nebo bezplatně mezi živými, 
ne též na jmění zděděné (§ 1233, 1177) S). 

b) Má-li se společenství statků jakožto zvláštní vztahovati 
toliko na jmění přítomné anebo toliko na jmění budoucí, tedy 
musí - za účelem usnadnění důkazu pro budoucí vypořádání 
při jinakp. neplatnosti smlouvy - majetek jedním neb druhým. 
dílem přinesený b}Tti řádně popsán a zaznamenán (§§ 1233, 
1178). Inventář 4) zahrnuje v každém případě toliko jmění pří
tomné, poněvadž z toho se podává samo sebou stav jmění budou
cího. Proto netřeba ho od případu k případu obnovovati 5). 

5) O fn e r: Protokolle, 2, 601. 
6) Proto dar jitřní, obvyklý ve stavu selském, není darem jitřním ve

smyslu zákona, neboť zpraviďla se zajišťuje hypotekárně zároveň s věnem a. 
obvěněním. Krainz: 134. 

1) Krainz: 113 a násl. - Krasnopolski: 185 a n~~l. - Anders: 
Grundril3, § 47. - ·Ogonowski: 376 a násl. -- Bežek: Uber: die Giiter· 
gemeinscbaft in der Praxis. Not. Z. 1893, čís. 35. - Plac hy: Uber eheliche
Giitergemeinschaft, tamže 1894, čís. 23 až 26. - Kafka: Die eheliche Giiter
gemeinschaft /luť den Todesfall, 1906. 

2) M. Rei ch: Das Ebegiiterrecht ..... Not. Z. 1911, čís. 25, 26. 
3) Důvody této právní zásady jsou dílem domnělá vůle stran, dílem jsou. 

povahy historické. Ba rt s ch: Eheliches Giiterrecht, 89 a násl. 
4) Jakožto poustatná součást smlouvy svatební je inventář vázán na. 

formu notářského aktu. Ogonowski: 384 a násl. - Krainz: 115; jinéh() 
názoru Kafka: 207 a násl. Srovn. též Kaserer: Ger. Z. 1871, čís. 91. 

5) Neúplnost inventáře nečiní smlouvu neplatnou. Sb. n. ř. (12) 4525. 
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c) Jak při všeobecném, tak při zvláštním společenství 
statků je možný statek zvláštní a statek vyhrazený. Statkem 
zvláštním je, co podle své povahy anebo podle předpisu práv
ního ze společenství je vyloučeno; statkem vyhrazeným je, co 
bylo zvláštním ujednáním vy hrazeno 6). 

2. Podle svého právního účinku může manželské společenství 
statků býti míněno teprve na případ smrti anebo nastati již mezi 
živými po č\as trvání manželství. "Společenství statků mezi manžely 
rozumí se zpravidla jen na případ smrti" (§ 1234, 1). Tím není 
řečeno, že by zákon znal pouze manželské společenství statků 
na případ smrti 7), kteréžto společenství ovšem za okolností (§§ 1236, 
1262, 1266) dle zákona samého také již za života obou manželů 
účinky jeví ~). Avšak společenství statků mezi živými neznamená 
naproti tomu samostatný stav majetkový, nýbrž přistupuje toliko 
doplňujícím způsobem jako rozšíření těchto účinků, má-li spole
čenství statků dle smluv svatebních nastoupiti v účinnost ihned 
sňatkem 9). Vůli, že společenství statků má býti založeno již 
mezi živými, nutno však ve smlouvě výslovně prohlásiti 10). 

a) Všeobecným společenstvím statků) mezi živými stanou 
se věci, práva a dluhy (§ 1235) obou manželů společnými, vy
jímajíc zcela osobní a nezcizitelná práva ll), jichž výnos však 
rovněž spadá do společenství 12), takže tu není rozdíln mezi 
společným a mezi zvláštním majetkem (§ 1235 a 1202). 

a) Všechna práva stanou se společnými. Každý z manželů 
má tudíž proti druhému manželu osobní právo na přiznání spolu
vlastnictví vkladem při nemovitých věcech a knihovních právech 13), 
odevzdáním při věcech movitých 14). Pokud společenství trvá, ne-

6) K pojmu a terminologii statku zvláštního a vyhrazeného. Kafka: 
181; 236; 280 a násl. - Krainz: 115, pozn. 7. - Krasnopolski: 191, 
pozn. 1. Věno nebo obvěnění, zřízené vedle všeobecného společenství statků, 
nespadá do společenství: Sb. 67, 1540, 11.235. Rozh. nejv. soudu, čís. 1874. 

,) Třebas bylo úmyslem redaktorů, aby každé manželské společenství 
pusobilo toliko jako společenství na případ smrti. Kafka: 162 a násl. -
We II s pac her: Vertrauen, 259, pozn. 3; 261, pozn. 8; 265. 

") Doleji, § 472, čfs. 3. 
n) O. z. o. nemá zvláštního předpisu pro společenství statků mezi živými. 

Kafka: 169 a násl. - Wellspacher: Vertrauen, 258 a násl. - Krasno
polski: 189. - Krainz: 116. Otázka, které právní normy mají tedy platiti 
v příčině tohoto společeuství statků mezi živými, je proto pochybná. Erovn. 
OgoDowski: 397 a násl. - Kafka: 153 a násl.; Hi9. - Wellspacher: 
Vertrauen, 158, 259 a násl. - Kr ai n z: 11,6 a násl. - Kr a s n opol ski: 189 
a násl., pozn. 6 a 7. 

10) "Výslovně". Což je otázkou výkladu. Kafka: 178, Sb. 6981,13.966 aj. 
ll ) Rodinná sveřenství, výměnky: Sb. n. ř. (9) 3572. Práva autorská? 

Rabel: Griinh. Z., 27, 164. - Kafka: 231. 
U) Kafka: 234, 237 a násl. - Krainz: 116. 
13) Sb. 1635, 10.046, 14.451. 
H) V příčině později nabytých věcí movitých a nehmotných platí do

mněnka, že nabývající manžel smí nabývati zároveň též jménem druhého 
manžela na tak dlouho, dokud opak není prokázán; není tedy třeba tradice. 
Krainz: 116. 
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muzežádný z manželů žádati rozdělení (§ 831) 15), amz muze 
podíl svůj zciziti bez souhlasu druhého manžela 16). Tento závazek 
však sám o Bobě postrádá věcného účinku. Zcizení nelze vůči 
()sobě třetí, která má postavení řádného nabyvatele, bráti 
v odpor 17). Tato osoba třetí může se domáhati rozdělení 18). Je-li ' 
však zápověď rozdělení zapsána ve veřejné knize, působí též 
proti třetím osobám (§ 364 c) 19). Jako takový zápis zápovědi 
-dělby musí však s ohledem na povahu manželského společenství 
statků stačiti již pouhý zápis tohoto společenství 20). 

(J) Dluhy jsou společné. Nastává společné ručení 21). Ne
()mezené společné ručení, pokud jde o závazky společně převzaté 
:aneb takové, které převzal manžel jako správce společného statku 
(§ 1238) nebo na jeho prospěch (§ 1235 na konci) 22). Manžel 
ručí toliko omezeně za dluhy manžela druhého, jde-li o dluhy, 
které se týkají tohoto druhého manžela osobně, ručení je ome
zeno jen na exekuci na společný majetek 2S). .Po zrušeném 
společenství ručí jeden manžel za dluhy druhým manželem dříve 
učiněné tak jako dědici s výhradou, pokud stačí podíl majetkový 
jemu ze společenství připadlý 24). Mezi manželi, mezi nimiž trvá 
všeobecné společenství statků, nemohou smlouvy o dluzích vůbec 
s účinkem býti uzavřeny 25), leč by jimi měl býti založen majetek 
vyhrazený 26). 

r) Správa společného majetku přísluší muži, dokud žena 
neodporuje (§ 1238)27) Vznese-li odpor, tedy nastane správa 
společná ~8). Nikdy však nemůže soud proti vůli jednoho z man
želů ustanoviti správce majetku. To rovnalo by se zbavení své
právnosti. I pro určité věci, které jsou ve spoluvlastnictví obou 
manželů, může takovýto správce býti ustanoven toliko v naléha
vých případech nebo při nebezpečí újmy (arg. § 1241)29) . 

. 15) Ogonowski: 398. - Krainz: 116. Sb. 5746,10.046, 11.783; 
jinak 51$97. 

1U) B e ž e k: Not. Z. 1893, čís. 28, 35; jinak Anonymus: Tamže, 1901, čís. 43. 
11) Sb. 5897, 6158, 6297, 9489. . 
18) Gierke: Deutsches Privatrecht, 2, 387, pozn. 51. - Krainz: 117; 

jmak Sb. 11.783. - Randa: Eigentum, 248. 
19) Shora, § 191, pozn. 22. 
20) Srovn. dole, § 472, čís. 3 a; něco jiného má na zřeteli § 1236, který 

<ločasnému výhradnému vlastníku odnímá právo zcizovací s ohledem na budoucí 
společenství na případ smrti v příčině polovice, která pak bude náležeti dru
hému manželu. 

21) Krainz: 117; jiného míněni Mages: Gesamtschuldverhaltnisse, 65 
a násl. Sb. 12461, 15.042, 16.065. 

22) Sb. n. ř. (9) 3341. 
23) Sb. n. ř. (7) 2803; rozh. z 12. března 1907, Ger. Z. 1907, čís. 33. 
2~) Sb. n. ř. (4) H64, (7) 2803. 
25) Sb. 11.975. . 
2") Sb. 15.350. 
21) Sb. 1477, 14.868. 
2~) O g o no w ski: 398. 
29) Sb. n. ř. (6) 2407; srovn. též Sb. 14.557, n. ř. (12) 4719. 
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b) Zvláštní společenství statků vytváří tři souhrny majet
kové, a to: majetek společný, zvláštní majetek mužův a zvláštní 
majetek ženin. Pro majetek společný platí obdobně zásady, platnéo 
pro všeobecné společenství majetku. Za společné dluhy ručí 
všechny . tři souhrny majetkové. Za dluhy každého z manželů. 
ručí toliko jeho majetek zvláštní a jeho podíl na majetku spo
lečném 90). Okolnost, že zde jsou různé souhrny majetkové, do
pouští též" aby manželé mezi sebou uzavírali platné smlouvy. 

Hlava třetí: O zakončení manželského společenstvL 

A. Důvody zakončení. 
§ 463. 1. ROl/;vod od stolu a lože l ). 

1. "Manželúm není nikterak dovoleno, aby o své ujme 
třebas se o tom sjednotili - zrušili svazek manželský; nechať: 
již tvrdí neplatnost manželství anebo nechať míní provésti roz
luku manželství anebo i jenom rozvod od stolu a lože" (§ 93). 
Zijí-li manželé skutečně rozloučeně, může každý z nich bez ohledu:. 
na ujednání opačné, tudíž neplatné 2), domáhati se opětného za
hájení manželského společenství 3). Manželé mohou však soudně 
žádati o rozvod manžels'tví, o zrušení manželského společenství 
při dále trvajícím manželství 4). Tento rozvod jevÍ se jako. 
"ochrana a zároveň jako oslabení zásady nerozlučitelnosti man
želství, které káží důvody jak etické tak právní" 5). Soudní ro?:
vod nenastává nikdy z moci úřední, vždy jen na žádost manželů 
a to buď dle dohody neb bez dohody 6) a to v prvém případě 7) 
usnesením okresního soudu (jur. nor. § 114)8) v řízení nes por-

30) Výjimka v příčině obchodnice, obch. zák. čl. 8. 
I) Bittner: § 44. - Bartsch: Verfahren, 8 až 135. - Krainz: 71 

násl. - Krasnopolski: 105 a násl. - Anders: Grundril3, § 22. - Unger: 
Bechtliche Natur der Scheidung von Tisch und Bett, 1910, 17 a násl. -
Reissmann: Reíorm des Scheidungsrechtes, P. J. Z. 1921, čís. 8. 

2) J. Hofler: Jsou ujednání učiněná při mimosoudním rozvodu platn&. 
a žalovatelna? Pro Mitt. 1874, 68 a násl.; Sb. n. ř. (3) 906, (5) ]840 (6) 2368; 
naproti tomu platí slib renty na dobu skutečného rozvodu: Sb. 4590, 6480, 
B433. Avšak není platna smlouva alimentační uzavřená za účelem trvalého
skutečného rozvodu: Sb. n. ř. (fJ) 1840, (13) 5089. 

3) V řízen! nesporném: Sb. 10.638, n ř. (1) 208, (8) 3251, (11) 4323; 
i nejdříve prozatímním opatřením? - Kr ai n z: 72, pozn. 7 s doklady pro
a proti 

. 4) Naše mluva právní užívá výrazu "rozvod a rozluka" ve smyslu právě-
opačném jako právní mluva v Německu a ve Švýcařích. Výjimkou: Rozvodí 
ve smyslu úplné rozluky svazku manželského: § 134, 2. 

~) AD der s: GrundriJ3, 29. 
6) Historické údaje: Krainz: 72, pozn. 11. 
') Jednostranné zpětvzetí společDé žádosti za rozvod působí, žo řízení 

se zastavuje: Sb. 5426; dole § 465, pozn. 22. 
~) Účinek rozvodu počíná teprve dDem usnesen!: Sb. n. ř. (6) 2403. -

Fa chi ni: Usnesen! o rozvodu maDželství po rozloučení manželství smr.tf: 
jednoho z manžeh'l.? Ger. Z. 1905, čís. 18. 
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něm, bez dohody v cestě procesů rozsudkem sborového soudu· 
(jur. n. § 50). Při rozvodu dohodou (dobrovolném) 9) 10) musí ll) U) 
(dle čsl. zák. manž. § 27) soud provésti v obdobích po osmi 
dnech tři pokusy smiřovací (zák. z 31. prosince 1868, čís. 3 ř. z. 
z r. 1869) 13). 

a) Souhlasný dobrovolný rozvod .musí býti povolen bez 
dalšího vyšetřování pohnutek a majetkoprávního ujednání U), 
prohlásí-li manželé soudu, "že o rozvodu svém jakož i o podmín
kách stran jmění a výživy navzájem se dohodli" (§ 105). Jen 
pokud přicházejí v úvahu práva nezletilých dětí, jest soud vázán 
dáti si předložiti dohodu a způsobiti přiměřené změny, vznika
jí-li obavy. Je·li jeden z manželů sám nezletilý nebo nEsvéprávný, 
může sice sám pro sebe k rozvodu přivoliti, dohoda majetko
právní 15) však vyžaduie schválení zákonného zástupce a soudu 
poručenského (§ 106). Nedošlo-li k udánlivé dohodě o dalším 
trvání nebo zrušení smlnv svatebních, tedy trvají smlouvy sva
tební jakož i nárok manželky na výživu dále 16). V žádném 
případě však nelze změniti rozvod dobrovolný v rozvod bez 

9) O fn e r: Protokolle, 1, 127. 
10) Zák. z 1. dubna 1921, čis. 161, Sb. čl. V, čís. 2. Soud má však 

možnost mezi procesem provésti smír z moci úřední: Civ. f. s. § 304, výnos . 
min. sprav. z 25. dubna 1921, Věstník min. čís. 11, Č. 6. (E. W e i s s: Dia, 
ZivilproceJ3gesetzgebung, 27 a násl.). . 

" ) I tehdy, lze·li předvídaii bezvýslednost, Sb. 13.353; smiřovací po
kusy musí odpadnouti jedině tehdy, jsou-li skutečně neproveditelny, na pl'. 
proti osobě na duchu choré (anebo proti choti, který pro válečnou službu ne-o 
může se dostaviti 1) Neboť smiřovací pokusy dle svého účelu a obsahu (§ 104)1 
jsou možny toliko mezi manželi. - Kr ai n z: 73; jiného názoru (zastoupení) ~ 
Eisinger: . Not. Z. 1915, čís. 20. - Sehur: J. Bl. 1912, čís. 22; rozh.. 
vrchn. zem. soudu v Č. z 3. dubna 1912, tamže, Sb. 8484, 10.233, 15.229; 
naproti tomu neni třeba, aby oba manželé se dostavili zároveú, a mohou proto 
smiřovaci pokusy býti provedeny též soudcem dožádaným a na různých místech: 
Sb. n. ř. (2) 52!, (16) 6f)!l9. 

12) Pro Čsl. odpadá. 
13) Nedostaví-li se žalobce ke smiřovacímu pokusu, nařízenému na zá

kladě žaloby o rozvod, znamená to, že UP()Ušti od žaloby: Sb. n. ř. (15) 5828, 
(16) 6243. - Krainz: 73; jinak rozh. mor. slez. vrch. zem. soudu z 1. záři 
1911, J. Bl. J911, čis. 43. - Lenhoff: Zentr. Bl. 1910, 637. 

B) Stačí prohlášeni třeba nepravé, že k takové dohodě došlo: (arg. 
Josefínský patent manž. § 46; Josefínský obč. zák. § 101). - Do·Jliner: 3, 
34 a násl. - Bartsch: 17. - Krasnopolski: 107. - Krainz: 74jjinéh() 
míněni Rittner: 327. - Pollak: ZivilprozeJ3recht, 672 a j. Výchovu děti: 
lze vyhraditi pozdější dohodě: Sb. n.ř.(4) 1397. - Nebeský: Not.Z.1917,. 
čís. 9. Otázku zavinění jest pi'i dohodě manželů každým způsobem vyloučiti,. 
- Bachrach: J. Bl. 1921, čís . I. 

15) Dohoda tato vyžaduje jakožto smlouva svatební zásadně notářského 
aktu. Může však nastati též soudním smirem. Sb. n. ř. 2102. - Krasno
polski: 152. - Neumann-Ettenreiah: 91, jiného mínění. - Bežek: 
Not. Z. 190~, 93. 

16) Dolliner: 3,4),44. -- Hussarek: Griinh.Z.20,679.-Krasno
pols 'ki: 121); jiného názoru (dle analogie rozvodu bez dohody jest dodatečně 
vyšetriti otázku viny): Sb. n. ř. (5) 18U7. - Krainz: 75. - Neumann
Ettenreich: 108. 

May 1', Soustava obč. práva. 4 
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dohody 17). Naproti tomu můŽe dohoda změnou okolností zcela 
neu částečně pozbýti účinku 18). Stejně nevylučuje dohoda o roz
vodu pozdější žalobu o rozluku manželství 19). 

b) Rozvod bez dohody jest přípustný toliko ze spravedlivé 
příčiny (§ 107). 

ex) Zákon (§ 109) neuvádí důvody rozvodu způsobem vy
čerpávajícím 20). Zákon uvádí tyto důvody: 

aa) Cizoložství. Je důvodem rozvodu nejen tehdy, je-li 
'zjištěno trestním rozsudkem 21), stačí provede· li se důkaz v řízení 
rozvodovém samotném 22). 

bb) Odsouzeni pro zločin. Na tom nezměnila nic tak zv. 
trestní novela z 15. listopadu 1867, čís. 131 ř. z., § 6 23). 

ce) Zlomyslné opuštění 24), třeba uprchlý manžel dobro-
volně se vrátil !5). . 

dd) Nepořadný život, čímž značná část majetku žalujícího 
manžela anebo dobré mravy rodiny se vydají v nebezpečí ~6). 

ee) Nebezpečné úklady o život nebo zdraví žalobce 27). 
ff) Kruté nakládání 28) anebo "podle poměrů osob" velmi 

11) Sb. 1987, 12.071, 12.072, n. f. (5) 1967, (12) 4495, stejně není pří-
pustný opak: Sb. n. ř. (11) 4245, sro vn. Krainz: 75, pozn. 27. 

lH) Jud. 244 (rozh. nejv. soudu, čís. 1678); Sb. n. ř. (ll) 4167, (15) 5798, 
5837, 6053, (16) 6452. - Hussarek: Griinh. Z. 20, 674 a násL 

19) Sb. n. ř. (13) 5215, (14) 5333, (16) 6437, avšak ujednání učiněné při 
rozvodu, kterým manželé vzájemně svolují, aby manželství svého času bylo 
rozloučeno, jest neplatné a nezávazné, náL nej . s. z 21. září 1921, B. J. Z. 
1921, příL čís , 120; viz též dole § 465, čís. 11, 3 a). . 

20) Zeiller: Kommentar 1, 284. - Rittner: 329. - Hussarek; 529; 
560 pozn. - Bartsch: 61 a násl. - Krainz ; 75. - Krasnopolski: 109. 
Sb. 2105, 6855, 7031, 10.109,11.738; jiného mínění Krainz: 76, pozn. 31. 

2, ) Pro to ovšem se zdá mluviti znění zákona; Wierer: Ehebrucb 
als Scheidungsgrund, J . Bl. 1892, čís. 13. - Krasnopolski: 110. 

22) Jud. 224 (Sb n. ř. (18) 7422) stejně Sb. n. ř. (l4) 5451, (16) 6642 
a j. - Ri ttner: 331. - J. S chw art z: Ger. H. 1893, ČíR.44. - Bartsch: 
55. - Krainz: 76. ' 

2~) K r a s n o p o I s k i: 110, pozn. 4; stačí též odsouzeni cizozemským 
soudem: Sb. n. ř. (16) 6133. 

2 ~) Sb. 15.229, n. ř. (17) 7026; Odepření opětného zahájení manželského 
společenství rovná se opuštění : Sb. 7031, n. ř . (8) 3125. Naproti tomu neni 
zlomyslným opuštěním, jestliže manželka z dostatečné příčiny manželský domicil 
opustí anebo návrat odpírá : Sb. n. ř . (18) 7293; náL z 18. ledna 1916 Zentr. 
Bl. 1916, čís . 167; z 16. dubna 1918, tamže 1918. čÍ3. 282. Stejně nikoliv, 
bylo·li vyloučení manželského společenství dříve sjednáno, Sb. n. ř . (10) 3797. 

25) O f ne r: Protokolle, 1, 133. 
21;) Příklady; Sb. 4077 (avšak 10.730), 5366 n. ř . (11) 4394. 
21) Což předpokládá jednání směřující ku provedení, Sb. n. ř. (13) 6191. 
28) Není třeba těžkého ublížení ve smyslu tr. zák: Sb. 4432, n. ř . (17) 

6747; nestačí však každá násilnost v domácím sporu: Sb. n. ř. (15) 6143, 
. 6191. Za okolností však již jedno jediné zlé nakládání: Sb. 14094. 
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citelné opětované ublížení 29), tedy za okolností i pouhé slovní 
urážky BO). 

gg) Trvalá vada tělesná spojená s nebezpečím nákazy Sl). 
Zavinění se nevyžaduje. Zaviněná vada tělesná může naopak 
bez ohledu na nebezpečí nákazy býti důvodem k rozvodu jakožto 
výsledek nepořádného života S:l). Totéž platí o vadách, které při 
uzavření sňatku úmyslně byly zatajeny S8). 

fl) Rozvod bez dohody možno žádati, třebas se v manželství 
pokračuje, když jeden manžel se dozvěděl o důvodu rozvodo
vém Sl); může jej žádati též manžel, který rovněž sSl dopustil 
důvodu rozvodového 35). Návrh jest učióÍti žalobou 86). Rízení jest 
sice zvlášť upraveno (dvor. dekr. z 23. srpna 1819, Sb. z. s., 
čís. 1595 a nař. min. sprav. z 9. prosince 1897, čís. 283 ř. z.), 
jest však dle dnešního zvyku soudního obyčejným řízením před 
soudy sborovými 87). I pro řízení průvodní platí v celku obvyklé 
zásady (doznání a výslech manželů). V roz~udku nutno vyslo
viti, zda jedna 88) a která strana na rozvodu má vinu, po pří
padě zda žádná strana nemá vinu (dvor. dek. § 12; nař. § 6)59). 

2") Sb. n. ř. (17) 6747, 7026, 7072; rozh. z 19. února 1918, Zentr. Bl. 
1'918, čís. 140, sem nespadají však spílání nebo zlé nakládání druhou částí 
vyvolané: Sb. n. ř. (lU) 372~, (14) 5631; rozh. ze 4. prosince 1917, Zentr. Bl. 
1918, čís. 139. Každé jednotlivé ublížení musí býti citelné: Sb. n. ř. \16) 6701. 

JO) Rozh. z 9. února 1917, Zentr. BI. 1917, čís. 117; ze 16. října 1917, 
Gel'. H. 1917, čís. 49. 

Jl) Stačí již vzdálená možnost: Sb. n. f. (12) 4732; jinak Sb. n. ř. (12) 
4566; proti tomu K r a i n z: 77, pozn. 51. 

32) O fn e r: Protokolle, 2, 347. 
33) Sb. 2105, 7031; n. ř. (17) 6747, (18) 7617. - Krainz: 78. 
34) Sb. 4399, 5907, 14.136. Sbírka 145. - Rittner: 332. - Krainz: 

78; jiného mínění Dolliner: 3, 68. - Krasnopolski: 111; sro vn. P. Klein: 
Zum Begriff der Verzeihung atd., Zentr. Bl. 1916, 119. 

35) Rozh. z 30. ledna 1917, Ger. H. 19.7, čís. 9. - Rittner: 332 aj. 
Proto může i žalovaný protižalobou žádati rozvod z viny žalobce; Sb. n. i. 
(10) 406U; rozh. z 22. února 1921. Zentr. Bl. 1921, čís. 31. - Neumann
Ettenreich: 101. - Krainzj 78; jinak Sb. n. ř. (1) 128. 

:lij) Žalobu podati a provésti bez zákonného zástupce může i manžel 
nezletilý nebo (neúplně: Sb. n. ř. (13) 4973, svéprávnosti zbavený: min. nař. 
z 9. prosince 1897, § 4; Sb. n. f. (10) 3790; rozsudek o rozvodu na základě 
důvodn rozvodového daného žalobcem, když důvod žalobcem uvedený na 
straně manžela žalovaného dán není a žalovaný žalobu nepodal? Judizium 
duplex? rozh. 'I 3. července 1917, Zentr. Bl 1917, čís. 232 a z 19. února 1918, 
tamže 1918, čís. 140; proti roz. z 30. dubna 1918, Ger.H. 1918, čís. 24; sro vn. 
shora § 152, pozn. 3 j možnost pokračovati v řízení po smrti jednoho z man
želů: § 759, 2 j jinak dřívější praxe: Sb. 7806, 13.138. 

31) Proto může žena se žalobou o rozvod spojiti žalobu o výživu Sb. n. ř. 
(3) 1006, (11) 4422, (14) 5620. Rízení nemá již povahu vyšetření z moci úřední; 
srovn. Feistmantel: Verfahren in Ehestreitigkeiten, Not. Z. 1907, čís. 40 
až 44. - Hor a: Gel' H. 1916. čís. 23. 

38) Epilepsie jako důvod rozvodu nezakládá vinu nemocného manželI/. 
na rozvodu: Sb. 210'). 

39) Rozsudkem možno vysloviti rozvod z obapolného zavinění, třeba 
bylo o rozvod žádáno pouze pro zavinění jednoho manžela: Sb. n. ř. (17) 674'{. 
Nelze žádati, aby důvod k rozvodu v rozsudku byl výslovně uveden: Sb. 8933. 

4* 
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2. Již mezi řízením o rozvod musí soud někdy učiniti 
opatření prozatímní (ex. ř. § 382, čís. 8) 40). Na př.: Povoliti 
oddělené slušné bydliště 41), je-li jeden z manželů dalším spolu
žitím ohrožen 42), a vyměřiti prozatímně výživu manželce (§ 107) 43). 
Jsou-li tu nevyrovnané nároky majetkové, musí se soudce po
kusiti o smír, a nepodaří-li se smír, odkázati sporné strany na. 
pořad práva, prozatím však manželce a dětem vyměřiti slušnou. 
výživu na náklad manžela (§ 108, 117) (4). 

3. "Rozvedení manželé mohou se opět spojiti; spojení to 4.5} 
jest však oznámiti 47) řádnému soudu 46). Chtějí-li manželé po. 
takovém spojení zase býti rozved~ni, jest se jim zachovaSi právě' 
tak, jako je nařízeno v příčině prvého rozvodu (( (§ 110). Rádným 
soudem jest soud, který rozvod vyslovil, nebo okresní soud by
dliště manželova (jur. nor. § 114). Sporným jest právní význam 
neoznámeného opětného spojení. J edni 48) přiznávají takovémut() 
spojení toliko výslovně uznaný (cl vor. dekr. z 15. června 1838, 
Sb. z. s. čís. 39) účinek domněnky manželského původu pr() 
dítě v přiměřené době po tom narozené (§ 138). Jiní shledávajÍ; 

40) Rintelen: Einstw. Verfiigung, § 46. - Krasnopolski: 114; tam 
viz i další literaturu k otázce, zda takováto prozatímní opatření podléhají nyni 
v každém směru zásadám ex. ř. nebo prostším podmínkám o. z. O. 

4 1) Heller: Gel'. H. 1887, čís. 7, Sb. 11.391, n. ř. (5) 1892; již i před 
podáním žaloby o rozvod: Sb. n. ř. (13) 4995; sro vn. též nahoi'e § 456, pozn. 
5 až 8. I ve prospěch manželky na rozvod žalované: Sb. 15.377. Třebas S~ 
pokračuje v manželském spolužiti : Sb. 43!:J9. 

42) Ohrožen je, kdo je ohrožen v právním statku, jehož porušení je
důvodem rozvodu t. j. kdo má právo žádati rozvod. Musí tudíž ověřiti jenom 
důvod rozvodu, nikoliv též mimo to zvláštní nebezpečí: Sb. n. ř. (5) 1892; 
rozh. z 27. března 1918, Ger. H. 1918, čís . 17; pí'íklady: Sb. 10.747, n. ř. (ll ) 
4269; srovn. Krainz: 80, pozn. 73. 

43) W o hl: Ger. H. 19J3 čís. 36; Sb. 5090. Tato prozatímní alimentac& 
jil nezávislá na otázce viny; Sb. 6563, 9107. Přestává však právní mocí roz
sudku, kterým žena je uznána za provinilou: Sb. 2606; dole § 467, čís. 1 c), 
na konci; naproti tomu může zajištění prozatímní výživy se státi ještě p<> 
rozsudku; Sb. n. ř. (13) 5170. 

44) Sb. 2606, i tehdy, je-li uznáno na rozvod z oboustranného zaviněni 
anebo jen ze zavinění ženina? Sb. 1702, 1842,2606,9107,13.369. - Krasno-· 
polski: 116. 

45) Oběma manžely: Sb. 10.432, n. ř. (5) 1928. 
40) Oznámení u soudu trestního nestačí: Sb. 12.006. 

. 41) Soud oznámení takové na vědomí nebéře, aniž rozhoduje o platnosti 
a účincích takového oznámení v iízením nesporném: rozh. z 26. září 1916, 
Ger. H. 1916, čís. 49. Naproti tomu má oznámení zákonné účinky i tehdy, 
jestliže opětné spojení skutečně se neprovede anebo dokonce smluvně byl<> 
vyloučeno. Rozh. z 11. ledna 1921 P. J. Z. 1921, str. 28. 

4H) Dolliner: 3, 192, - Rittner: 336. - Bartsch: 456; Sb. 4882, 
5560, 12.006; n. ř. (5) 1928, (8) 1300, (13) 5052, (15) 6080; rozh. z 27. března. 
1918 J. Bl. 1918, čís. 35. 

4") Scherer: 2, 583" pozn. 23. - Neumann-Ettenreich: Welche
Folgen atd., Ger;. Z. 1895, čís. 20. - W o rel: Ger. H. 1906, čís. 3. - K r a i n z ~ 
83. - K r a s n o pol s k i: 122 a násl. - And e r 8: Grundril3, 31; Sb. 15.558,. 
15.949, n. ř. (1) 1:11, (17) '1006; rozh B. J. Z. 1920, čís. 7. P. J. Z, 1921, čís. 8. 
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v povinnosti · oznamovací toliko předpis pořádkový, rovnají tedy 
e.o do právních účinků opětné spojení soudu neoznámené spojení 
oznámenému. Každým způsobem však trvalé 50) opětné spojení 51) 
patrně ruší účinky rozvodu. 

§ 464. II. Smrt jedno ho z ln anžel ů. 

Rozloučení manželství nastává normálně smrtí jednoho 
oz manželů. Chce-li manžel, který zůstal na živu, uzavříti nové 
manželství, musi prokázati smrt dři vějšího manžela (§§ 62, 78). 
Průkaz se podává veřejnou listinou, listem úmrtním, jinak má 
jej příslušný sborový soud vyšetřiti a posouditi (zák. ze 16. února 
1883, č. 20 ř. z., § 10). Je-li manžel nezvěstný, nutno zároveň 

' s prohlášením za mrtva anebo dodatečně vymoci BoudnÍ nález, 
že manželství jest pokládati za

v 
zrušené. (§ 9 cit. zák., dříve 

jinak: §§ 112 až 114 o. z. o. S). Ze jeden z manželů byl prohlášen 
za mrtva, samo o sobě ještě druhého manžela neopravňuje k no
vému sňatku. Nález o zrušení manželství se vydá na zvláštní 
návrh zbylého manžela. Zrušení manželství je vysloviti toliko. 
tehdy, provázejí-li nepřítomnost takové okolnosti, které ne
ponechávají důvodu, poehybovati o tom, že nepřítomný zemřel. 
Tím však patrně má býti toliko blíže charakterisován způsob 
uvažování průvodů. Věcné předpoklady zrušení manželství vůči 
prohlášení za mrtva nejsou tím ani rozmnoženy, ani ztíženy 5). 
Třebas však nález zrušovací nabyl právní moci, jest platnost 
druhého manželství podmíněna přece tím, že nezvěstný v době 
druhého manželství skutečně již nebyl na živu. Nález zrušovací 
opravňuje toliko - stejně jako úmrtní list - k uzavřeni druhého 
sňatku. Prvé manželstVÍ však se neruší ani nálezem zrušovacím, 
ani uzavřením nového sňatku 6). 

50) Rozh. z 5. prosince 1916, Zentr. Bl. 1918, čís. 44. 

51) Opětné spojení však nikterak nepředpokládá pohlavní styk; rozh. 
:ze 4. listopadu 1920, Pro Arch. 1921, čís. 16, str. 561, čís. ]0. 

1), 2) a ;), nemají pro čsl. právo významu. 

3) Shora, § 44, pozn. 26. 

5) Unger: 1, 240, pozn. 22. - Pfaff: Grunh. Z. 2, 310. - Rittner: 
295. - Schey: Festschrift 1911,1,520; Sb. 3847; rozh. z 26. dubna 1921, 
'Pr. Arch. 1921, čís. 16, str. 560, čís . 7; jiného mínění: Bartsch: Die Vor

. tlchriften uber die Todeserklarung 1918, 16; rozh. ze 16. května 1916, Zentr. 
Bl. 1919, čís. 189; z 30. října 1917, tarože, 1918, čís. 88, ze 4. května 1920, 
tamže, ] 921, čís. 32. Zákon (§ 9) ovšem z této úvahy nevycházel. - K a ser e r: 
Materialien 82. - K r a i n z: 84, Sb. n. ř. (12) 4516, (13) 5013. - Mf.: Die 
Novelle zum Todeserklllrungsgesetz, Not. Z. 1921, čís. 8. 

C) Shora, .§ 445, pozn. 4. 



-54-

§ 465. III. Rozluka manželstvfi). 

I. Týká se Rakouska 2). 
II. Dle nového československého práva manželského lze 

rozloučiti každé manželství bez ohledu na to, jakého vyznání 
manželé jsou a bylo-li manželství uzavřeno církevně neb(} 
občansky (manž. zák. § 13)50). Zpravidla nutno o rozluku žalo
vati (§ 13). V určitých případech však (§§ 15, 17) se provede rozluka. 
k žádosti v řízení nesporném. 

1. Důvody, pro které lze žalovati o rozluku manželstvír 
uvádí zákon v § 13 způsobem vyčerpávajícím 51). Avšak i zde· 
jest obdoba patrně příf'ustna. Jsou to z největší části tytéž dů
vody, pro které již o. z. o. dovoloval rozluku manželství křesťanů
nekatolíků. Důvody tyto jsou; 

a) CizoložstvÍ. Cizoložství nemusí jako důvod rozluky býti 
zjištěno 5") rozsudkem trestního soudu ani jiným způsobem; již 
před řízením rozlukovým lze se vzdáti trestního stíhání a vzdor
tomu žádati o rozluku 52 a), na druhé straně lze i po provedeném 
rozvodu pro cizoložství dodatečně z téhož důvodu žádati o roz
luku 52 b); stejně je možna rozluka pro cizoložství manžela roz
vedeného 52 c). 

b) Pravoplatné odsouzení do žaláře nejméně na tři léta.. 
nebo na dobu kratší, avšak pro trestní čin vyšlý z pohnutek 
nebo spáchaný za okolností, svěďčÍc!ch O zvrhlé povaze 53) . 

c) Zlomyslné opuiítění a nenavrácení se na soudní vyzváni 
do šesti měsíců, kteréžto vyzvání, není-li pobyt znám, se musí 
státi veřejně ~4). 

d) Uklady o život nebo ·zdraví druhého manžela 55). 

1) Hussarek: Zum Ehetrennungsrechte des A. B. G. B., Festschrift, 
1911, .2, 305 a násl. 

2) Tento odstavec a k němu náležející pozn. čís. 2 až 49 týkají se práva. 
dosud v Rakousku platného a odpadají tudíž. 

50) Názor (Horák, Právník 1920. 273, 313, 353, 393, 433), že ústavn( 
listina (§ 126) vadí všeobecné rozlučitelnosti manželství, jest právě tak ne
udržitelným jako opačný názor, zastávaný pro právo rakouské, jako by § 111 
o. z. o. byl býval zrušen státním základním zákonem; Mautner: Verfassungs
urkunde und Ehegesetz, B. J. Z. 1920, čís. 23; shora, § 439, pozn. 6. 

51) Pro ArcJi. 1919, 187; jiného mínění? E. Weil3: Die Zivilprozel3-
gesetzgebung der tschechosl. Republik, 1921, 51, pozn. 2. 

52) Jud. 224 (shora, § 463, pozn. 22); proti tomu Krasnopolski: 131. 
52a) Sb. n. ř. (7) 2569, 2812; jinak Sb. 4421, 8536, n. ř. (6) 2354. 
52b) Není res judicata: Sb. n. ř. (16) 6437. 
52 c) Sb. n. ř. (13) 5215. 
3:1) Rozdíl oproti dřívějšímu rakouskému právu v příčině akatolfků~ 

Pětiletý žalář, zneuctfvající zločin bez rozdílu na dobu trestu, dle švýcarského. 
O. z. o., čl. 139. stačí již zneuctívající čin, třebas k trestnímu stíhání nedošlo. 

54) Srovnej § 463, pozn. 24; proti dřívějšímu rakouskému právu stran 
akatolíků rozdíl lhůty, zde šest měsíců, tam jeden rok. Řízení: vl. nař. 
z 27. června 1919 čís. 362 Sb., čl. I. 

55) Nežádají se sice výslovně "nebezpečné" úklady, avšak patrně nutno
tento rekvisit také požadovati: Pro Arch. 1919, 489. Viz též Sb. n. ř. (17) 
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e) Opětované zlé nakládání; těžké ublížení; opětované 
urážky na cti 56). 

f) Zhýralý život 57). . 
g) Trvalá nebo periodicky probíhající choroba duševní, 

která trvá alespoň tři léta; vrozená nebo získaná těžká duševní 
degenerace (hysterie); pijáctví nebo navyklé nadužívání nervových 
jedů1 jež trvá dvě léta; padoucí nemoc, trvající aspoň rok s nej
méně šesti záchvaty v roce nebo s přidruženou duševní po
ruchou 58). 

h) Tak hluboký rozvrat manželský, že na manželích nelze 
spravedlivě požadovati, aby setrvali v manželském společenství 59). 

i) Nepřekonatelný odpor, "připojí-li se k žádosti 7.a rozluku, 
třebas i dodatečně, také druhý manžel" 60). 

2. V procesech () rozluku manželskou 61) jest postupovati 
podle předpisů platných o tom, jak vyšetřovati a posuzovati ne
platnost manželství (§ 13 na konci) 62). 

Pouze manžel neprovinilý 63) může o rozluku žalovati. 
Proto nelze také rozluku pro rozvrat manželský vysloviti k ža
lobě onoho manžela, který rozvratem je převážně vinen (§ 13 
lit. h na konci). I rozluku pro nepřekonatelný odpor nutno sice 
uplatňovati žalobou. V tomto případě netřeba však rozluku ihned 
povolovati, nýbrž lze napřed, a to i vícekráte, uznati na rozvod 

6944. Zde stačí jednání přípravné nebo vážné vyhrožování: Kr ai n z: 88, proti 
Sb. n. ř. (15) 6191. Na druhé straně však patrně nezáleží na tom, zda dotyčné 
jednání lze přičísti za vinu: Sb. n. ř. (15) 6Un, proti Krainz: 88 89. 

S") Viz shora § 463, pozn. 28. Rozdlly proti dřívějšímu ra.kouskému 
právu: není nutno, aby šlo o .těžké" zlé nakládání, urážky na cit staví se 
výslovně na roveň. - • Těžké ubližování" i bez úmyslu zlého nakládání. 
a nikoliv jako následek úkladů: viz shóra lit. d). 

S,) Dříve jen důvod rozvodu: shora, § 463, ř. 1 b) a. dd). 
5") Něm. obč. zák. § 1569; švýc. obč. zák. čl. 141, avšak sahá dále; 

Kalmus: Prag. Archiv J, 743 f). 
59) Něm. obč. zák. § 1568; švýc. obč. zák. čl. 164. 
60) Srovn. rozh. z 28. května 1918, Zentr. Bl. 1920, čís. 1. - R ei13-

mann: B. J. Z. 1, čís. 1, 2, 4 až 7. 
Ul) I zde platí § 93; důvod rozluky sám o sobě nedává právo odpírati 

manželské společenství, nýbrž toliko právo žádati soudní rozluku. 
62) Ptíslušný soud: Zák. manž. § 20; zák. z 1. dubna llJ21, čís. 161 Sb.,. 

čl. II, 7; k tomu E. W e i 13: 57, pozn. ll; Pro Arch 1, čís. 27, str. 652. Ří
zení jako ve sporech o npplatnost manž.: zák. manž. § 13, na konci; dvor. 
dekr. z 23. srpna 1819, čís. 1595 Sb. z. s. a min. nař. z 9. prosince 18f17~ 
čís. 283 ř. z .. platí dále, pokud novým zák:. manž. nebyly zrušeny; vl. nař .. 
z 27. června 1919, Sb. 362, čl. IV. Zejména odpadá ve všech případech ob
hájce svazku manželského: vl. nař. čís. 362/1919, čl. II; zák. čís. 161/1921 •. 
čl. V, 1. 

63) Bez viny na př. není žena, která za plat dala muže svésti k cizo
ložství, anebo která svým chováním přiměla muže k tomu, aby s ní zle na
kládal: Sb. n. ř. (10) 3722. - Mají-li oba manželé důvody pro rozluku na své 
straně, tedy se důvody ty nikoliv vzájemně neruší: Sb. n. ř. (8) 2932, 3014, 
(11) 4234, (14) 5451.-Nevečeřel:Richt. Z.1905, čís. 1, 3.-Krainz: 89, 
pozn. 47. - Krasnopolski: 131; jinak Sb. n. ř. (7) 2800. - Zeiller~ 
1,299. - Dolliner: 4, 125. 
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"()a stolu a lože (§ 13 lit. i na konci) 64), pokud manželství ne
bylo již před řízením rozlukovým rozloučeno a pokud manželské 
společenství nebylo po jeden rok obnoveno. Po třech letech 
Qd provedeného soudního rozvodu jest pokládati tvrzený ne
překonatelný odpor za prokázaný65), pokud výsledky ústního 
jednání tomu neodporují (§ 18). Právo žalobní zaniká každým 
způsobem odpuštěním 66), pro cizoložství, pro odsouzení trestním 
soudem a pro úklady mimo to jeden rok poté, kdy druhá strana 
Q důvodu. rozlukovén'l se dozvěděla a konečně pro cizoložství a 
úklady - též bez ohledu na toto vědomí - pět roků po pro
vedeném činu 67). Naproti tomu zůstává manželu právo žalobní 
přes udělené odpuštění vyhrazeno netoliko pro nové dflvody roz
Iukové nebo takové důvody rozlukové, které nastaly sice před 
odpuštěním, které však. tehdy odpouštějícímu byly neznámy, 
Jl1ýbrž může se v takovýchto případech k odůvodnění rozluky 
dOTolávati i skutečností odpuštěných (§ 14). 

3. Rozluka nastane k žádosti usnesením v řízeni nesporném 68), 
bylo-li manželství již soudně rozvedeno (§§ 15 až 17). 

a) Rozvod nevylučuje žádost za rozluku žalobou z téhož 
anebo z jiného důvodu 69). Rozvod 70) poskytuje však sám o sobě 
..oběma manželům 71) právo žádati za rozluku pro nepřekonatelný 
.odpor, uplynul-Ii od provedeného soudního rozvodu alespoň rok 72) 
:a neobnovili-li manželé manželského společenství (§ 15) 78). Soud 

04) Není nutno: Jud. 168 ( ~b. n. ř. (8) 3039) ; jinak JOB. obč. zák. § 107; 
"Sb n. ř. (14) 5341. - Bartsch: 145. - Anonymus: J. Bl. 19(;0. ČÍS. 46. 
- Schimm: tamže, ČÍS. 48. - L. Adler: Ger. Z.1900, čís. 51. - R. Pollak: 
Zivilproze13recht . ti72. - Krasnopolski: 130. - Krainz: 91; Jud. · 241 
{Sb. n. ř. (18) 7661). .. 

65 ) O důkazu nepřekonatelného odporu viz P fa ff: Uber die MateriaJien 
,des A. B. G. B., Grunh. Z. 2, 310; proti tomu však Sb. 8508. 11.793, n ř. (4) 
:1289; rozh. z 27. března 1917, Ger. H. 1917, čís. lH. - Krasnopolski: 
129. - Anders: Grundri13, 82. - Krainz: 90, pozn. 55; dále nál. z 3. čer

'wence 1917, Gel'. H. 1917, Č. 42. 
60) Za odpuštění mlčky dané jest patrně pokládati také , jestliže manžel 

'k žalobě oprávněný po nabyté vědomosti o důvodu rozlukovém v manželství 
pokračuje: shora, § 453, pozn. 26; Sb. n. ř. (16) 6642. 

01) Ve všech ostatních případech nárok na rozluku se nepromlčuje. 
Názor pochybující: Pr. Arch. 4:13. 

L8) Případné ústní jednání: manž. zák. § 21. 
on) Shora, § 463 , čís. 1 a) na konci. 
10) Nikoliv z některého z důvodů rozlukových dle § 13 manž. Pro tyto 

případy platí, co následuje shora, pod čís. 3 b (manž. zák. § 17) ; srov~. vlád. 
Dař. z 27. června 1919, čís. 362 Sb., čl. II, čís. II a III. - E. W el 13: 52. 
pozn. 5; avšak bez rozdílu, nastal-li rozvod souhlasně anebo rozsudkem: vlád, 

. mař. z 27. června 1919, čís. 362 Sb., čl. II, čís. II. 
11) I onomu z manželů, z jehož provinění manželství bylo rozvedeno; 

. ~tázka viny při rozvodu zůstává tím nedotknuta: sbírka 47 (B. J. Z. 1921, příl: 
<\ís. 100). 

12) Při manželstvích, která byla rozvedena před vydáním nového zákona 
; ln1lJl7Allského, stačilo šest měsíců: zák. manž. § 15, na konci. 

13) Po obnovení manželského společenství a po opětném rozchodu man
~želů nutno o rozluku žalovati. Rozh. z 31. května 1921, Pro Arch. 1921, čís . 16, 



- 57-

-má manžele poučiti o následcích rozluky a má si opatřiti podle 
zásad řízení nesporného 14) přesvědčení, že nepřekonatelný odpor 

:skutečně zde jest. . 
a Odpírá-li druhý rpanžel souhlas k rozluce - nedostavení 

se k roku platí však za souhlas! (§ ln, lit. b) - anebo tvrdí-li 
.důvody jiné než nepřekonatelný odpor, tedy nelze žádosti vy
hověti a nutno žadatele odkázati na pořad práva (§ 16, lit. c) 75). 

(J Jde-li však o manželství před působností nového zákona 
manželského (§ 31, 13. červnem 1919) rozvedené 76), stačí, když 
:soud nabude přesvědčení, že nejde o čin nerozvážný; avšak 
uplynula-li od provedeného soudního rozvodu tři léta, není k roz
luce souhlasu druhého manžela vůbec třeba, a není třeba zjišťo
vati ani nepřekonatelný odpor, ani stal-li se čin s rozvahou (§ 17, 
lit. a), odst. 2.). 

b) Je-li manželství pravoplatně rozvedeno bez shody {§§ 107 
.až 109 o. z. o.) z důvodu, ze kterého (zák. manž. § 13) lze 
žalovati o rozluku, tedy může každý manžel kdykoli žáda.ti za 
rozluku manželství na podkladě provedeného už sporu o rozvod. 
V takovýchto případech má soud usnesením vysloviti rozluku, 
dojde-li dle zásad řízení nesporného k přesvědčení, že by sku
tečnosti ve sporu o rozvod najevo vyšlé byly už tehdy odů
vodňovaly výrok o rozluce 77), kdyby oň bylo bývalo žalováno. 
V usnesení jest z rozsudku rozvodového opakovati výrok ó vině 
(§ 17). 

III. O majetkoprávních nárocích, které s manželstvím souvisejí 
.a které jsou činěny při projednávání rozluky, musí soud se po
kusiti o dohodu. Nezdaři-li . se pokus, nutno nároky tyto odkázati 
na zvláštní pořad práva. Prozatím má však soud přiměti manžela 
k vyživování manželky a dětí (§ 117) 78). Ujednání stran a roz
hodnutí soudní, učiněná při předchozím rozvodu, ' zůstávají i po 
vyslovené rozluce v platnosti, pokud se strany jinak nedohodnou 
.a bez ujmy práva obou rozloučených manželů žádati z důležitých 
důvodů za nové uspořádání majetkových poměrů pořadem práva 
(zák. manž. § 19)1~). 

str. 560, čís. 3. I když společenství bylo obnoveno pouze skutečně, bez ozná
mení soudu: J. B. Z. 1, čís. 7. 

74) VL nař·. čís. 362;1919, čl. II. 
75) Srov. E. W e i /3: 54, pozn. 7. 
lG) Lhostejno, bylo-li manželství rozvedeno rozsudkem nebo dobrovolně: 

nař. čís. 362/1919, čl. II, čís. 1. 
17) Nelze však vysloviti rozluku pro duševní chorobu atd. (§ 13, lit. g), 

"jestliže stav mezi tím pominul": § 17, na konci. 
18) Bez zřetele na zavinění manželčino: Sb. 9107. Vůbec platí pro mezi

tímní opatření totéž, co platí v řízení rozvodovém: shora § 463, čís. 2, na 
konci. 

19) Srovn. dole, § 473, pOZD. 3. 
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B. Právní účinky ukončení manželského společenstvL 
J. Účinky osobní. 

§ 466. 
1. Již rozvodem od stolu a lože zanikají všechna práva. 

osobní, která nejsou nutným důsledkem svazku manželského, 
tedy zejména povinnost ženina následovati muže do jeho bydliště 
a poslouchati opatření jím učiněných, stejně též zástupčí povinnost. 
manželova. Manželka nesdílí dále mužovu příslušnost soudní 
(jur. n. § 70), podrží však jméno a stavovská práva mužova 1). 
Rovněž trvá závazek obou stran zachovávati manželskou věrnost. 
(§ 90) 2). Dítky narozené z ženy rozvedené jsou manželské, byly-li 
zplozeny rozvedeným manželem, a platí alespoň za manželské, 
pokud pro ně svědčí příslušná domněnka (dvor. dekr. z 15. června, 
1835, č. 39 Sb. z. s.) 3). 

2. Rozlukou manželství zanikají všechna práva a všechny 
povinnosti, které předpokládají trvání manželského poměru (§ 91)_ 
Jméno a stav mužův zůstanou však manželce stejně jako v pří
padě smrti též při rozluce za života mužova 4). Totéž platí o státním 
občanství a o právu domovském (zák. dom. z r. 1863, § 11) 5). 
Pravoplatným nálezem rozlukovým manželství přestává. Rozlou
čení mohou, pokud tomu nevadí překážka manželská, vejíti platně 
v jiné manželství (§ 119; zák. manž. § 22). Mohou uzavříti též. 
opětně manželství mezi sebou, které však platí jako manželstvi 
nové (§ 118). 

II. Účinky majetkoprávní. 
§ 467. 1. Nároky alimentačnP) . 

1. Nárok manželky na slušnou výživu (§ 91) zaniká smrti 
muže nebo ženy, rozlukou a za jistých okolností též již rozvodem. 
Naproti tomu nelze se ho vzdátP) a nepromlčuje se (§ 1481). 

a) Nárok jest odvislý od trvání manželství, je tedy nezdědi
telný (§ 531). Proto smrtí jednoho z manželů S) nezaniká toliko-

I) Shora, § 454, pozn. 22. 
2) Rittner: 332 a násl. - Krainz: 81, pozn. 88j Sb. n. ř. (12) 4495. 

(13) 5215. (16) 6709. Jiného mínění: Unger: Rechtliche Natur der Scheidung: 
von Tisch und Bett. - Neumann-Ettenreich: 105. - Anders: Grund
riB,' 30 a j. Sbírka 79, 127. 

3) Dole, § 476 čís. 2a) rl. 
4) Avšak státní občanství a domovské právo ženino není dále dotčeno

dodatečnými změnami těchto práv u muže a mohou nyní samostatně býti změ
něna; Spiegel P. J. Vjschr. 29, 50, a pozn. 28. 

~) Shora, § 454, pozn. 22. 
I) Krainz: 111 a násl.; 134 a násl. - Krasnopolski: 119 a násl. ~ 

125 a násl. - And e r s: GrundriB, § 51. - H u s s are k: Die famiJienrecht
liche Alimentatiop., Griinh. Z. 20. 664 a násl. - F. Ho fm an n: Der Unterhalts-· 
anspruch der iiberlebenden Gatten, Griinh. Z. 1, 546 a násl. 

2) Výjimka při dobrovolném rozvodu: §§ 105, 1263; shora lit. cl. 
3) Sb. n. ř. (4) 1267. V pochybnosti zaniká dokonce smrtí mužovou do

životní výživa ženina, při dobrovolném rozvodu vymíněná : rozh. n. s. č.1637. 
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nárok sám, nýbrž pozbývají účinnósti 4) též rozsudek nebo na
rovnání tohoto nároku se týkající. Nároky, které zákon (§§ 796, 
1243) přiznává manželu zůstavšÍmu na živu, nejsou pokračováním 
tohoto nároku, naopak" liší se dle své podstaty a právního důvodu 5), 
jsouce povahy nikoliv dědicko-právní, nýbrž obligační, rodinně
právní. 

b) Rozlukou manželství alimentační nárok rovněž zaniká 6)_ 
Avšak neprovinilá manželka může při nedobrovolném rozvodu 
uplatň.ovati nárok alimentační z titulu ji náležejícího plného za
dostiučinění (§ 1266) 7). Mezi řízením rozlukovým může manželka 
každým způsobem žádati zatímní slušnou výživu (§ 117) ~). 

c) Rozvodem zaniká nárok na výživu, jestliže manželka při 
dobrovolném rozvodu se ho vzdá (§§ 105, 1263) 9). Po zrušení 
dohody uzavřené při rozvodu nastoupí naproti tomu opět záko
nitá alimentační povinnost mužova 10). Alimentační nárok zaniká 
dále, nastane-li rozvod toliko ze zavinění ženina ll). Naproti tomu 
může neprovinilá žena 12) žádati pokračování ve smlouvách sva
tebních neb jich zrušení a mimoto 13) podle okolnosti 14) přimě
řenou výživu (§ 1204) 15). Při oboustranném zavinění nepřísluší 

4) Sb. 3136 n. ř. (17) 6901. 
5) Sb. n. ř. (4) 1614, (9) 3521. Hussarek: Griinh. Z. 20,499 - Schiff

ne r: Gesetzliche Vermiichtnisse, 83. - Han a u s e k: Das gesetzliche Erbrecht 
des Ehcgatten, 29, pozn. 3l. 

H) Sb. n. ř. (3) 1147. 
1) Krainz: 112, pozn. 25. 
H) Shora, § 465, čís. III. 
9) Jud. 244 (rozh. n. s. čís . 1678). Odbytí pokud se týče vzdání se man

želky v příčině výživy, kteréž se stalo pH dobrovolném rozvodu, odstraňuje 
zákonitou alimllntační povinnost manželovu dle § 91 o. z. o. Jest věcí výkladu 
dohody, uzavřené mezi manžely pti dobrovolném rozvodu o výši výživného 
ženina, zda možno při změněných majetkových poměrech jednoho z manželů 
žádati změnu ve výši výživného; sr. Hussarek: Griinh.Z . 20, 670 a násl.
Fritsch: P. J. Vjschr. 1886, 187 a násl. - F. Schmidt: tamže, 1890,28 
a násl. - Lossl: J.B.L. 1892, č. 44. - Pollenz: tamže, 19C9, 401. 

10) Sb. 867. Avšak narovnáni uzaviené při dobrovolném rozvodn ne
ruší se následujícím rozvodem ze zavinění vysloveným; Sb. 1787 n. ř. (12) 4495. 
Rovněž neruší se rozlukou: zák. manž. § 19; shora. § 465, čís. In. na konci. 

ll ) Sb. 1910, 2606. 2646. 3860, 6715. - Hussarek: 663. - Ogo
nowski: 320. - Krasnopolski: 120. Krainz: 112 a.i. Naproti tomu 
(nárok na nuznou výživu) : Dolliner: 3,157 a násl. - Janisch: Not. Z. 
1912, čís. 14; Sb. n. ř. (11) 4186, (18) 7402. 

12) Pozdějším způsobem života rozvedené manželky není její nárok na 
výživu dotčen; Sb. n. ř. (ll ) 4245, (2) 4495. Sbírka 79. 

13) Tak (přes předpis § 1264: "anebo") : Sb. 1383, 2677, 2947, 8810, 
8901. - Krasnopolski: 211. - Krainz: 112, pozn. 30; njednání o ali
mentaci pro případ ' rozvodu ve smlouvách svatebních jsou platna: Sb. n. ř. 
(13) 5252. 

14) Nestačí-li výhody, jichž žena nabude pokračováním ve smlouvách 
svatebních nebo zrušením jejich z jmění mužova. Oťner:Protokolle, 2, 151. -
Krainz: 112. Dostatečné vlastní jmění však nárok ten nevylučuje: Sb. 1623, 
8810,8901, ; rozh. n.s.čís.1845.-Krasnopolski: 212; - Krainz: 113. 

15) Pořadem práva: Sb. n. ř. (17) 7110. Soudcovský výrok platí i v tomto 
případě (shora, pozn. 9) toliko se - mlčky předpokládanou - klausuH rebus sic 
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sice ženě zpravidla takovýto nárok. Soudce může však k její 
žádosti od případu k případu 16), bera zřetel na všechny poměry 17) 
a na důvody ekvity 18), přidržeti výjimečně manžela k tomu, aby 
manželce poskytoval slušnou výživu 19) (dvor. dekr. ze 4. května 
1841, č. 531 Sb. z. s.). Mezi řízením rozlukovým může soudce 
ženě k její žádosti zatímně vyměřiti slušnou výživu na náklad 
mužův (§ 108) 20). 

2. Na místo nároku alimentačního, který zr~šením man
želství zanikl, nastupuje však za okolností nárok náhradní. 

a) n Vdově náleží ještě 6 neděl po smrti mužově obyčejná 21) 
výživa z pozůstalosti. a je-li těhotná, ještě 6 neděl po slehnutí. 
Dokud však této výživy požívá, nemůže bráti platu vdovského" 
(§ 1243). Tento alimentační nárok z německého práva převzatý 22) 
jest naprosto rflzný od alimentačního nároku, který ženě náleží 
po čas manželství (§ 91) a po případě z pozůstalosti (§ 796). 
Nárok tento jest, jelikož zákon nerozlišuje (arg. a contr. § 1260), 
odůvodněn též vůči předlužené pozůstalosti :]3) a přísluší vdově 
i tehdy, nemá-li jakožto vdova nároku na výživu z pozůstalosti 
(§ 796). Naproti tomu nemá nároku toho manželka rozvedená, 
poněvadž nárok ten předpokládá již trvající bezprostřední poží
vání majetku mužem zanechaného 24). 

b) nManžel25) nemá sice práva na povinný díl, avšak ná
leží jemu slušná výživa, pokud se mu jí nedostává, dokud ne-

stantibus: Sb. n · ř. (lJ ) 4245. Sbírka 41 a j. Jinak byla-li nezměnitelnost 
výslovně vymíněna: Sb. n. ř. (17) 6874, 6889; pak však není také nároku na 
sní~ení pro dodatečné zmenšeni příjmů: Sb. n. ř. (17) 7106. Jinak nál. z 22. června 
1920, sdělený ve věst. min. sprav. příl. čís. 41.; srovnej též nál. z 20. července 
1920. Pro Arch. 1921, 341. - Burkart: Mohou příspěvky alimentační a renty 
úrazové ustanovené smírem nebo rozsudkem řádných soudů býti zvýšeny 
k nové žalobě pro dodatečně nastalé znehodnoceni peněz? Ger. Z. 1920, 
čis. 41, 45. - Mezi p:r:ocesem o zvýšení smluvených alimentů je3t zvýšení 
jejich prozatímním opatřením (ex. ř. § 082, čís . 8) nepÍ'Ípustné. Rozh. ze 
4. května 1921, Pro Arch. 1921, čís. 16, str. 560, čís. 4. 

l ij) Od případu k případu, nikoliv od času do času: Sb. n. ř. (11) 4367, 
(15) 5745; jinak n. ř. (7) 3126. 

P) Na př. potřebnost: Sb. n. ř. (15) 5745, (16) 6512, (17) 6945. 
18) Na př. převážné zavinění mužovo: Sb. n. ř. (9) 3533. 
19) Nebo alespoň pi'iměřené částky: Sb. n. i'. (16) 6523 . . 
2.0) Shora § 463 pozn. 43. Nej sou-Ii tu predpoklady §§ 108, 117, toliko 

dle ex. ř. (§, 382, čís. !s). - K r a in z: 113, pozn. 38. - T il s ch: EinfluB 43; 
jiného názoru R in tel e n: Einstweilige VerfUgung, 281 a násl.; srovn. j6dnak 
Sb. n. ř. (9) 3484; jednak n. i'. (3) 1177. 

21) T. j. obvyklá. --Hofmann: Grunh.Z.l, 569; včetně nákladů sleh
nutí, které by byly stíhaly muže: zák. J os. § 118. - S chi Hne r: Gesetzliche 
Vermachtnisse, 100, pozn.14. Bez újmy úmrtného, které vdově po úředníkovi 
po případě náleží: Sb. n. ř. (17) 7088. 

22) S chi Hn e r: 94 a násl. 
23) Sb. ]639. - Schiffner: 97. - Schrutka: Ger. Z. 1916, čís. 17; 

jinak zák. Jos. § 118; německý obč. zák. § 1969. 
H) Schiffner: 96. - Krainz: 136; pozn. 17. 
25) Též vdovec; Sb. n. ř. (9) 3521. - Han a u s e k: Das gesetzliche Erb

recht des Ehegatten, 61, pozn. 80. 
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uzavře nového manželství, ačli výživa tato není hrazena jeho 
zákonitým podílem dědickým anebo zaopatřením, které pro něho 
pro případ přežití je vymíněno nebo jemu bylo poslední vůli 
přiznáno" (§ 796, 1 2~). I zákonitá posloupnost dědická zachovává 
tento nárok, pokud zákonný podíl dědický nedostačuje 27). Proto 
je nárok tento omezen, i když nedojde k zákonité poslou pnosti dědické 
na to, co by přeživšímu manželu bylo příslušelo podle zákon
ného práva dědického ~8). Nárok tento poskytuje však toliko 
slušnou výživu, kterou manžel sám nemá 29). Je tedy vyloučen, 
jestliže a pokud manžel, který zůstal na živu, má sám dostateč
ného příjmu SO) anebo může sobě vydělati příjem odpovídající31) 

jeho společenskému postavení. Nárok může kromě toho býti vy
louče? smlouvou 32). Nároku tohoto konečně nemá manžel 34) roz
loučený 33) nebo ze své viny rozvedený (796,2). Nároku tohoto 
se nepozbývá tou pouhou okolností, že je objektivně dán důvod 
k rozvodu, jestliže však zůstavitel žalobu o rozluku nebo o rozvod 
manželský z viny druhého manžela již podal a jestliže žalobě se 

2G) Hofmann: Der Unterhaltsanspruch des uberlebenden Uatten nach 
§ 796 A. B.G. B., Grunh.Z.1, 546 a násl. - Hussarek: Familienrechtliche 
Alimentation , tamže, 20,499. - Schiffner: Ges. Vermli.chtnisse 81 a násl. -
Han a u s e k: Das ges. Erbrecht des Ehegatten, 58 a násl.: pořadem práva: 
rozh. z 30. října 1917, Not. Z. 1918, čís. 9. 

21) Což bylo novým zněním §u 796 proti dřívějším pochybnostem na
jisto postaveno. Tak již Hofmann 549. - Schiffner: 85 aj. 

2~) Srovn. pozn. 27. 
2~) Míra nároku řídl se tedy dle potřeby a dle jinakých prostředků oprav

něného: Han a u Bek: 64, má však své nejvyšší meze v čisté pozůstalosti, 
která ovšem nárokem tímto může býti spotřebena zcela, takže i nároky na. 
povinné podíly tímto nárokem mohou býti ztenčeny, ba zcela zrušeny: tak 
již dříve Hofmann, 565 aj., proti Zeillerovi: Kommentar 2,8~6. Naproti 
tomu jinaké nároky alimentační, neomezené na pozůstalost (§ 171; jinak § 79;) 
působí poměrné snížení všech nároků, tedy i nároku manžela samotného. -
Krainz: 138. Je-li pozůstalost passivní, takže se na ni uvalí konkurs, plati 
totéž, co jest právem pro případ konkursu Z8. života mužova (shora § 456, 
pozn. 9) a to dle analogie patrně nikoliv pou7e při konkursu pozůstalosti 
mužovy, nýbrž právě tak i při konkursu pozůstalosti ženiny. Srovnej S ch ru tk a ~ 
Ger. Z. 1916, čís. 17. - Hanausek: 59, pozn. 77. - Krainz, 139. 

30) Byť i jenom tim, že sáhne na kapitál samotný. Rozh. n. s. čís. 1854. 
Rodinněprávní nároky alimentační proti osobám třetím nepi'icházejí v úvahu: 
rozh. z 8. března 1921, Pro Arch. 192" str. 343. - Kr a i n z: 137, pozn. 25. -
Hanausek: 61; proti Hofman'n: 548. 

31) SI]. n. ř. (9) 3340. V úvahu přichází nejenom výnos, nýbrž i jmění 
samo a výdělek sám: rozh. z 5. června 1917, Zentr. Bl. 1\:117, čís. 175. 

~2) Srovn. Sb. n. ř. (9) 3340. Proti tomu, aby bylo uznáváno mlčky uči
něné vzdání se, jestliže pro manžela, který zůstal na živu, smlouvou anebo 
posledním pořízením je ustanoveno zaopatření, třebas nedostatečné, mluví nové 
znění §u 796: • pokud". Jinak dříve: K r a i n z: 139, pozn. 37. 

33) Ať jest manžel provinilý nebo bez viny: Han a u s e k: 6l. 
34) Proti tomu Hanausek: 61. Nárok přísluší však straně neprovinilé 

a i manželu dobrovolně rozvedenému, v příčině jehož tedy otázka viny nemá 
vůbec býti projednána: Zeiller: Pratobeveras Materialien, 1, 179; Sb. n. ř. 
(4) 1614, (V) 304J. 
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vyhovÍ, zaniká nárok tento, (§§ 759, 2; 796, 2) 55). Naproti tomu 
nezaniká nárok ten ani tím, že manžel je nehoden dědictví S6) 
ani jednostranným opatřením zůstavitelovým 31). Nárok ten jest 
splatným pro vdovce smrtí ženinou, pro vdovu uplynutím šesti
nedělního zaopatření (§ 1243) a končí opětným sňatkem. Povin
níky jsou dědicové, kteří od odkazovníků mohou požadovati při
měřených příspěvků (§ 783) 58). Zpravidla směřuje nárok na rentu 
peněžitou. Za okolností může však býti odůvodněno též zaopa
tření naturální 39). 

§ 468. 2. Věno. 

1. Při dobrovolném rozvodu mohou manželé shodně roz
hodnouti o osudu svatebn-ích smluv (§ 1263). Rozhodnou-li se 
pro zrušení těchto smluv, jest věno vrátiti 1). Při rozvodu ne
dobrovolném může, nemá-li žádná část vinu, aneb mají-Ii vinu 
oba manželé, každý manžel, jinak manžel neprovinilý, žádati 
zrušení smluv svatebních a tím přivoditi vrácení věna (§ 1264)2). 

2. Po zrušení manželství S) smrtí 4) nebo rozlukou, nikoliv 
snad vždy teprve po smrti mužově 5), jest věno, nebylo-Ii jinak 
ujednáno, vrátiti ženě nebo jejím dědicům, poněvadž účel jeho 
jest splněn (zák. západohal. 3, § 332) 6). Lbostejno je, kým věno 
bylo zřízeno. Neboť věno má v pochybnosti býti též zaopatřením 
ženiným, zejména jako věnování rodičů splátkou na povinný díl. 
Muž může však zvláštním ustanovením, též posledním pořízením 
manželčiným (§ 669), býti osvobozen od vrácení. K tomu jest 

35) Proti tomu Ran a u s e k: 59; výjimečně bude lze analogicky' roz
hodnouti případ, že manžel, který druhého prežije, žalobu učinil nemožnou, 
na př. zavražděním manžela: Rofm ann: 567. - Ranaus ek: 60j pozn.78. -
Krainz: 139. 

3") Sb. n. ř. (4) 1614. - Krainz: 139. - Hanausek: 60; srovn. 
však pozn. 35. 

31) Hofmann: 567. - Schiffner: 84. - Krainz: 139. 
38) Hofmann: 565. - Krainz: 139j jiného mínění Schiffner: 82, 

pozn. 8. 
39) Hofmann: 565. 
1) Sb. 12.488; s úToky teprve ode dne žaloby; Sb. 11.430. 
2) Svémocné zrušení manželského společeuství nezbavuje muže požitku 

věna: Sb. 4343. 
3) Manželka nemůže tedy již inter vivos neomezeně nakládati svým 

nárokem na požadování věna zpět. Sb. 11.190. Stejně nemůže hypotekární 
pohledávka, zřízená jako věno, býti zcizena exekučně: Sb. 11.359. 

4) Věno jest }>ojmouti v inventář pozůstalosti ženiny: Sb. 10.693. Srov
nej však též n. ř. (1) 46. Též věno, které dle svatebních smluv toliko při 
opětném oženěn! muže připadá dětem: Sb ... n. ř. (2) 485. 

5) Proti tomuto názoru: H elfe rt: Uber den HeimfaU des Heiratsgutes 
18 t3 (s od voláním na § 1229); především Pf a ff: Aus den il.lteren Materialien 
des A. B. G. B., Zentr. Bl. 1907, 23 a násl.; další literatura u K r a i n ze: 125, 
pozn. 35 a 36 a u Krasnopolskiho: 176, pozn. 5 a 6. 

6) Příslušejí tudíž dědicům ženiným také úroky z věna ode dne úmrtí 
ženina: Sb. 293. 
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-však vždycky zapotřebí souhlasu ženina, poněvadž žena má zá
konné právo na navrácení věna. Jenom osoba ,třetí, která dobro- . 
volně věno zřídila, může i pro případ zrušeni manželství volně 
věnem nakládati a sobě vyhraditi, že spadne na osobu tu zpět 
(§ 1229). 

3. Způsob a předmět navrácení stanoveny jsou povahou 
jednotlivého věna. Měl-li muž toliko požívání věna, řídí se na
vrácení dle zásad, platících pro poživatele (§§ 513 až 519) 7). 
Byl-li muž vlastníkem, tedy musí navrátiti sjednanou cenu, 
Ibylo-li věno převzato za cenu odhadní. Jinak jest vrátiti 
,hodnotu 8). Byla-li za věno odstoupena pohledávka, jest vydati 
pohledávku anebo částku mezitím 'za tuto pohledávku vy
lhranou atd. 9). 

§ 469. 3. Plat vdovský1). 

1. Některé zjevy manželského práva majetkového nastupují 
.o.le své povahy a svého určení vůbec teprve při zrušení manžel
ství. To platí především o platu vdovském. Tak nazývá se, "co 
se vyměří manželce na výživu pro případ vdovství" (§ 1242). 
Plat vdovský je zaopatřením vdovy ve způsobu renty anebo 
jiného trvalého požitku z majetku mužova smlouvou svatební. 
Právo na plat vdovský zaniká sice zásadně opětným provdáním 
{§ 1244), avšak tento předpis není právem kogentním 2). Proto 
přísluší i doživotnímu výměnku v konkursu (§ 1260) stejné po
stavení jako platu vdovskému. Přislíbení platu vdovského není 
ani darováním 3), ani odkazem 4). Pro zajištění platu vdovského 
platí stejná pravidla, jako pro zajištění věna (§ 1245). 

2. Plat vdovský jest splatný ihned po sJ)1rti mužově (§ 1242), 
toliko, požívá-li vdova obyčejného zaopatření z pozůstalosti a 
]pokud toho požívá, teprve zastavením tohoto zaopatření (§ 1243). 
Jako renta jest splatný čtvrtletně předem (§ 1242). Výjimečně 
možno činiti naň nárok již za života mužova: V konkursu 
mužově po dobu konkursu, pokud žena nezpůsobila majetkový 
úpadek mužův (§ ]260) a při rozluce manželství bez viny 
ženiny (§ 1266). 

') Vlastnictví cenných papírů za věno slolliených přechází smrti mužovou 
samo sebou na lIienu: Sb. n. ř. (18) 7445. 

8) Shora, § 460, pozn. 5. 
9) Krasnopolski: 177. 
1) Krainz: 140. - Krasnopolski: 203 a násl. - Anders: Grund

riJ3, §§ 43, 53. 
2) Arg. § 1242 "Pro případ" (nikoliv: pro dobu) vdovství. Krainz: 

140, pozn. 2. - Han a u s s e k: Dus gesetzliche Erbrecht des Ehegatten, 65, 
pozn. 87; jiného názoru Krasnopolski: 204. Sb. 15.529. 

3) Sb. 9218: Krasnopolski: 204. - Kraint;: 140; jiného míněni 
Ogonowski: 362 a násl. - Anders: GrundriJ3, 48 aj. 

4) Sb. 1931. Co do poplatků: K r a i n z: 140, pozn. 4, 
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§ 470. 4.0bvěněnP). 

1. I obvěnění jest zpravidla splatné teprve, přežije-li žena. 
muže 2). Obvěněním je, "co ženich nebo kdo jiný nevěstě k roz
množení věna 3) vyměří" (§ 1230). Je nápodobeno dílem římské 
donatio propter nuptias, dilem vzájemným odkazům německéh() 
práva. Zákonného závazku, zříditi obvěnění, není (§ 1231) .. 
Podstatným předpokladem obvěnění jest však věno, avšak nárok 
na splatné obvěnění nezávisí na důkazu, že věno bylo odevzdáno ')_ 
Obvěnění není darováním 5). Předmětem obvěnění může býti věno
vání majetkové téhož anebo i jiného druhu, než jakého je zří
zené věno. Pro zajištění obvenění platí právo, kterým řídí se 
věno (§ 1245 a 1260). 

2. "Pokud manželství trvá, nepřísluší sice manželce požitek 
jeho 8); avšak, přečká-li muže, náleží jí bez zvláštního ujednání 
též volné vlastnictví, třebas mužovi pro případ přežití věno ne
bylo upsáno" (§ 1230). Obvěnění slouží tedy k zaopatření vdovy .. 
Liší se však od platu vdovského tím, že se stane volným vlast
nictvím ženiným, kteréž nezaniká její smrtí, ani opětným pro
vdáním. Na druhé straně stává se obvěnení platným již 7.a života.. 
mužova, je-li manželství bez zavinění ženina rozloučeno (§ 1266)., 

I) Kráinz: 141. - Krasnopolski: 178 a n~sl. - Anders: Grund
riB, §§ 41, 54. - R. Bar t s ch: Die Rechtsstellung der Frau, 30 a násl_ 
Wien, Ger. H. 1896, Č. 25. - R. Fried: Die Vergebiihrung der Widerlage, 
Not. Z. 1907, č. 19, 20. 

2) Obvěnění jinak jest bez účinku: St e in: Komu připadá obvěněnf 
atd. P. J,: Vjsrhr. ] 888, Č. 29 a násl. Totéž platí pro případ zrušení 
smluv svatebních: Sb. n . ř. (12) 4761. Bylo-li obvěnění v takovémto případá, 
již pro ženu vynaloženo, může muž je žádati zpět: Sb. 1145. 

3) Ke vzniku slov nK rozmnožení věna": Dr. A. P.: Zur gebiihren
rechtlichen Behandlung der Ehepakte, J. Bl. 1908, 283. Není třeba, aby ob
věnění rozmnožovalo věno po čas manželství. Proti tomuto výkladu bývaléh(} 
správního dvoru soudního: Fried: Not. Z. 1907, čís. 19. - Wolf: ZUl 
gebůhrenrechtI. Behandlg. der Ehepakte, J. Bl. 1908, čl. 20. 

4) Sb. n. ř. (5) 2085. Krasnopolski: Griinh. Z. 15, 71. - Týž:, 
Lehrbuch, 4, 178. - K r a i n z: 141. 

5) Sb. n. ř. (4) 1297, (5) 2085; nál. správ. s. ze 6. března 1906, J. BI. 
1906, 618. K r a s n o p o I s k i: Griinh. Z. 15, 71, pozn. 125 aj.; jiného ná
zoru U II man n: Griinh. Z. 4, 103. - And e r s: GrundriG, 47. - O g oe 
nowski: 321 (pokud přesahuje částku věna) . - Krainz: 142 (je-li ná
padný nepoměr mezi věnem a obvěněním, je toto jednáním smíšeným nebo 
na oko učiněným) ; další literatura u K,r a s n o pol s ki ho: Lehrbuch, 4, 179,. 
pozn. 7 a Krainz: 142, pozn. 8. 

6) Proto nese muž též po čas manželství břemena na obvěnění váznoucí, 
Sb. 2020. Při rozvrhu nejvyššího podání po čas manželství jest zaknihované 
obvěnění vyhraditi: Sb. 5383, 5524, 15.160, ] 5.234. Je-li sjednáno vyplaceni. 
po čas manželství (kdykoliv na požádání), nejde o obvěnění, nýbrž o darování. 
K r a i n z: 142, pozn. 19, proti Sb. 8166. 
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§ 471. 5. Požívání na případ smrti (právo ad
v i t a li t n í) 1.) 

1. Jeden manžel může ndruhému poskytnouti právo, aby 
požíval jeho jmění, kdyby jej přečkal" (§ 1255). Takovéto poží
vání na případ smrti, právo advitalitní (marg. rubr. § 1255), jest 
smlouvou svatební, nikoliv smlouvou dědickou, neboť smlouva 
dědická musí míti za předmět budoucí pozůstalost nebo část 
(zlomek) její (§ ]249), zůstává však na druhé straně smlouvou 
dědickou, třebas právo dědické je omezeno na dožití dědice 9). 
Netýče-li se však takto smluvně ujednané budoucí právo poží
vací zlomku pozůstalosti, nýbrž toliko určitých věcí, není také 
právem advitalitním, nýbrž platem vdovským S). Právo advitalitní 
je polského původu 4). 

. 2. Právo to přísluší jednomu manželu zpravidla teprve po· 
smrti druhého manžela. Věnující manžel není proto zpravidla 
po čas života omezen ve volném nakládání majetkem (§ 1255). 
n Vloží-li se však požívání nemovitého statku 5) s přivolením 
propůjčitele do knih veřejných, nemůže požívání v příčině tohoto 
statku býti již zkráceno" (§ 1256). Bez výslovného svolení pro
půjčitelova nelze však právo to ani zaznamenati 6). Právo advita
litní poskytuje oprávněni práva požívacího (§§ 1255, 509 až 
520). Jenom v tom případě, že manžel, jenž druhého přečkal, 
uzavře .zase manželství anebo míní požívání postoupiti někomu 
jinému, mohou děti zesnulého manžela žádati, aby jim požívání 
bylo přenecháno . za přiměřenou roční částku (§ 1357). Toto 
právo výkupné (Naherrecht) znamená přenos výkonu práva, takže 
zaniká každým způsobem smrtí oprávněného manžela, pokud 
nezaniklo již sloučením (§ 526). 

Právo advitalitní nelze sloučiti se zákonným právem 
dědickým. Manžel, který druhého přežije, má jenom volbu mezi 
jedním nebo druhým právem (§ 1258). Právo to zůstává však 
- stejně jako právo ze smlouvy dědické - při rozluce neprovinilé 
straně zachováno na případ smrti 7). 

1) Krainz: 143. - Krasnopolski: 206. - Anders: Grundri.B, 
§§ 44. 56. - Ogonowski: 58. 367 a násl. - Zobkow: Dag osterr. Ad
vitalitatsrecht, Griinh. Z. 32, 747 a násl.; 33, 271 a nás!.; 511 a nás!. 

2) Krainz: 143, pozn. 2. 
3) Ofner: Protoko)]e, 2, 550. - Krainz: 143. - Anders: 48. -

Krasnopolski: 206; jiného mínění Ogonowski: 367. - Zobkow: 
33, 524. 

4) Ofner: Protokolle, 1,191; 2,432; 604. - Pfaff-Hofmann: 
Kommentar, 1, 186, pozn. 121. - Schiffner: Der Vermil.chtnisvertrag, 1891, 
34 a pozn. 4, pochybujíc'ím způsobem Zobkow: 272. 

5) Anebo - zřetelem na stejný důvod právní - určitá pohledávka 
hypotekárnL 

ti) Randa: Eigentum, 502, pozn. 24. -- Krainz: 144, pozn. 7. 
') Nikoliv již od doby rozluky: Krainz: 144, pozn.l1. proti Zeiller: 

Kommentar, 3, 659. - Krasnopolski: 213. - Zobkow: 33, 277. 
May 1', Soustava obč. práva. 5 
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§ 472. 6. Společenství statk,ů 1). 

1. Společenství statků "dává manželu právo na polovičku 
toho, co zbude ještě po smrti druhého manžela ze statků vzá
jemně společenství podrobených" (§ 1234) 2). Jedna polovic6 spo
lečného majetku připadne tudíž manželu, který druhého přečká, 
kdežto druhou polovicí se naloží 3) jako s pozůstalostí zemřelého 
manžela. Vzájemné podíly musí dle povahy věci býti stejně 
veliké 4). Tím není vyloučeno, že podíl, který připadnouti má 
manželu, jenž druhého přečká, ujednáním může býti vyměřen 
jinak. V právním smyslu znamená to však spojení smlouvy 
dědické se smlouvou o společenství statků 5). K věnováni celého 
jmění manželu, který druhého přečká, vyžaduje se mimoto vzá
jemného testamentu (§ 1253) 6). Naproti tomu nelze podíl pozů
stalostní, dle něhož vyměřuje se výše povinných podílů, svévolně 
snižovati 7) pod zákonnou míru (§ 1234). Nižádným způsobem 
však uzavřeni smlouvy o společenství statků není darováním 
(§ 9511) 8). 

2. Je-li společenství statků míněno skutečně jenom na pří
pad smrti, t. zv. společenství na případ smrti 9), tedy po čas 
trvání manželství zásadně nejeví vůbec právních účinků, každý 
z manželů zůstává pánem svého maietku, je výhradným nositelem 
práv, kterých za manželství nabývá a dlužníkem všech jím 
učiněných dluhů 10). Může za živa svým jměním nakládati dle 
své libosti. Společným je jen to, co po smrti jednoho z manželů 
ještě zbude. Manželé mohou proto mezi sebou uzavírati vzájemně 

1) Krainz: 145 a násl. - Krasnopolski: 18;) a násl. - Anders: 
GrundrilJ, § 58. - Kafka: Die eheliche Gutergemeinschaft auf den Todesfall 
nach osterr. Recht, 1906. - Henrí<lÍ: Zeitschr. fur Schweizer Recht, 55, 
184 a násl. 

2) To platí nejen pro společenství na pi'ípad smrti, nýbrž i pro spole
.cenství mezi živými, kteréž je ovšem zároveň společenstvím na případ smrti: 
:shora, § 462, pozn. 9. 

3) Jen tuto druhou polovici jest zahrnouti do inventury pozůstalosti 
zesnulého manžela: Sb. n . ř. (9) 350~. , 

4) Krainz: 145; jiného mínění Kafka: 179. - Krasnopolski: 186, 
po zn. 3. 

5) Sjednati společenství statků na případ smrti samo o sobě není 
smlouvou dědickou. Sb 3222; jinak 11.783. 

6) Srovn. Sb. 1662. 
') Poplatek dědický vyměřuje se nyní (ds. nař. z 15. září 1915, čís. 278 

ř. z) zpravidla z celého jmění společenství statků podrobeného, tedy i z vlast
ního jmění manžela, který druhého přečká; sro vn. E h r e n z w e i g: Bemer
kun!{en zum Erbsteuerentwurf, Not. Z. 1909, pozn. 27; jinak dříve Sb. n. ř. 
{9) 3502. . 

8) Sb. 9370; Krainz: 145, pozn. 5. 
9) Na rozdíl od společenství statků mezi živými; shora, § 462, čís. 2. 

tO) K a fk a: 229 a násl.; proto netřeba též uvalení konkursu na jmění 
jednoho z manželů poznamenati pří nemovitostech druhého manžela: Sb. n. ř. 
{ll) 4200. 
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~vazná jednání jakéhokoliv druhu ll). Jednání tato pozbudou 
však smrtí 12) jednoho z manželů účinnosti, poněvadž práva a 
záv&'l.:ky z něho vznikající se tím stávají společnými a vzájemně 
se ruší. 

3. Výjimečně působí však společenství statků na případ 
smrti již za života obou manželů. 

a) Věnuje-li jeden z manželů do společenství statků určitý 
nemovitý statek a dá-li právo druhého manžela k společenství 
vložiti do veřejných knih 13), tedy vzniká tím ve prospěch dru
hého manžela právo čekatelské, budoucí spoluvlastnictví k polo
vici, které počíná zánikem manželství. Na druhé straně mění se 
tím vlastnict.ví dosavadního vlastníka v příčině této polovice ve 
vlastnictví dočasné 14). 

a) Dosavadní vlastník nemůže jím již nakládati v nepro
spěch budoucího spoluvlastnictví druhého manžela (§ 1236). 
Budoucí zcizení, zastavení nebo jinaké zatížení této polovice 
dosavadním vlastníkem nejsou sice zcela bez účinku I"), avšak 
účinnost jejich je časově omezena 16). Zanikají zároven s dočas
ným vlastnictvím (§§ 468, 527). Jinými slovy: vlastník má 
v příčině této polovice tak jako v jiných případech dočasného 
vlastnictví (§ 613) toliko práva a závazky poživatele 17). Pokud 
dělený výkon práva vlastnického není možný, vztahuje se tudíž 
omezení disposičních práv tím nastávající též na druhou polovici, 
která je v jeho vlastnictví časově neomezeném. 

(3) Zemře-li dosavadní vlastník, tedy dočasné vlastnictví 
jeho zanikn~, a právo čekatelské změní se ve prospěch manžela, 
který zůstal na živu, ihned a bezprostředně v plné vlastnictví 

ll) Také darování mezi manželi nejsou společenstvím statků vyloučena: 
Sb. 15.350. 

12) Práv.ě tak uvalením konkursu j Sb. 2770. 
13) TentýŽ účinek má zástavní zajištění společenství statku: Sb. 5372, 

7669, stejně zápis jako společného držitele nemovito3ti, které se nabude za 
trvajícího všeobecného společenství statků: Sb. n. ř. (17)" 7010. Naproti tomu 
nemá tento účinek zápis spoluvlastnictví bez poukazu na omezení disposiční: 
'Sb. 14.804; jinak n. ř. (13) 5070. Jak zápis, tak i záznam vyžaduje souhlasu 
věnujícího manžela: K r a i n z: 148, pozn. 22. 

H) Jinaké názory na věc (věcné , správněji řečeno absolutně působící 
llrávo k nabytí vlastnictví polovicí j okamžité, požívaclm právem druhého 
manžela omezené spoluvlastnictví atd.) u Krasnopolského: 195 a násl. 
s dqklady. K otázce zápisu (vlastnictví, nikoliv toliko práva ke společenství 
~tatků na listu závad) především Randa: Eigentum 2, 497 a násl. a PfaH: 
.T. Bl. 1887, čís. 38. - Baltinester: Not. Z.1888. čís. 43. - Bežek: 
tamže , 1893, pozn. 28. - Anonymus: bmže 1901, čís. 21. - Kafka: 292 
:a nás!., 314 : další literatura u K r a s n o pol s k i ho: 195, po zn. 9. 

15) Proti Sb. 3959 a 7998. - K r a s n o p o I s k i: Griinh. Z. 15, 102. 
- Kafka: 316 a násl. 

IU) Proto nutno po čas manželství deponovati polovici částky při exe
kuční dražbě vybrané: Sb. 7669. 

1;) Manžel, který zůstal na živu, nemá proto také ani nárok na částku 
získanou po smrti druhého manžela za plody oddělené již před smrtí tohoto 
druhého manžela: Sb, 2362. 
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k polovici pro něho určené (§ 1236). Knihovní · zápis nastane 
toliko za účelem opravy pozemkové knihy. Zemře-li druhý 
manžel dříve, připadá vlastnictví nyní ihned jeho pozůstalosti 18). 

y) Vkladem manželského společenství statků nemůže se státi 
ujma starším právům knihovním. Starší věřitelé mohou přes to 
vésti exekuci na celý statek a nabyvatel nabývá vlastnictví ne
omezeného (§ 1236 na konci). Případný zbytek trhové ceny 
nastupuje však v příčině zapsané polovice statků v každém směru 
na její místo 19). 

o) Všecko, co je ustauoveno o věnování poz.emku pro man
želské společenství statků, platí obdobně též o hypotéce 20) dO' 
takového společenství věnované. 

b) Upadne-li jeden z manželů v 'konkurs 21), rozdělí se obou
stranné jmění tak jako při úmrtí (§ 1202) 22 ). Zásada tato ~5) 
nemá obtíží při zvláštním společenství statků 24). Je-li tu však 
všeobecné společenství statků mezi živými, může ovšem nezpů
sobilost k placení vůbec tepne nastati, nestačí-li jmění obou 
manželů k uspokojení věřitelu ~5), pak ovšem nezbude již nic pro 
rozdělení mezi manžely. Tím však není vyloučeno, aby bylO' 
upotřebeno zásady o dělbě. Jde-li však o společenství statků na 
případ smrti, tedy po čas manželství žádný z manželů neručí za. 
dluhy druhého; je proto možné, že jeden manžel je bez dluhů, 
a druhý že je předlužený, a že po odečtení všech dluhů od 
součtu oboustranných aktiv zbude ještě značné jmění aktivní 26); 

1M) Krainz: 149. 
P) Sb. 7669. - K a fk a; 322 a násl. 
20) Krainz: 150.-Kafka: 313.-Krasnopolski: 195, pozn. 5 aj. 
21} Ullmann: Die Stellung der Ehegatten im Konkurse. Griinh. Z. 4, 

107 a násl. - Sponner: Der Einfl.u.13 des Konkurses auf die eheliche Giiter
gemeinschaft. Ger. Z. 1896, čís. 32, 33. - K a st: Der Einfl.uf.\ des Konkurses 
auf die ehel. Giitergem. fur den Todesfall, J. BI. 1910, čís. 35, 36. - K a fk a: 
261 a násl. - Krainz: 150. - Krasnopolski: 201. - Bartsch: Kom
mentar zur K. 0.,30, • 

22) Nelze však uplatňovati pohledávku jednoho manžela proti druhému. 
manželu: Sb. 2770. 

2:1) Zásady této nelze vubec použíti (§ 1262), byl-li konkurs uvaleDi 
teprve po smrti jednoho manžela na jmění tohoto manžela anebo na jmění 
druhého manžela, poněvadž v tomto případě společenství bylo zrušeno již. 
smrtí: Sb n. ř. (16) 6487. 

H) Uvalí-li se konkurs na oba manžele, nese každá z konkursních pod
stat polovici dluhu vzlahujícich se na jmění společné: Sb. 7637. 

2.') Konkurs možno sice přes to, že tu je společenství statku, po pří
padě býti uvalen jenom na muže, poněvadž se konkurs zahajuje nikoliv z moci 
úřední nýbrž toliko k návrhu. Avšak každým zpusobem jest při všeobecném. 
společenství statku do konkursní podstaty jednoho manžela pojmouti též 
jmění druhého manžela: Sb. 5838, 6158, 6173. 10.529, 14.872, n. ř. (11) 4372, 
(15) 5504. - Krainz: 151, pozn. 37, s doklady pro a proti. Avšak žena 
v takovémto přfpadě nemá postavení obecné dlužnice. - K r a i n z: 151 -
rozh. z 9. listopadu 1915, Ger. Z. 1915, čís. 51. 

211) Krainz: 150; částečně jiného mínění Kafka: 270; opět jinakého
míněni K. A dle r: Griinh. Z., 34, 490 a násl. 
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tomu může část nepředlužená zabrániti tím, že převezme téŽ 
dluhy druhého manžela k vlastnímu placeni. Tím unikne roz
dělení čistých aktiv, které by pro ni bylo nevýhodné 27). 

c) Při rozluce manželství může neprovinilý manžel 28) po
žadovati vše, co mu ve smlouvách svatebních pro případ přežití 
je zajištěno, tedy též rozdělení majetku jako při úmrtí, nechať 
společenství statků bylo ujednáno již ' mezi živými anebo teprve 

\ na případ smrti (§ 1206). Může však ttíž, má-li to za výhod
nější, žádati zrušení společenské smlouvy stejně jak při dobro
volné rozluce nebo při rozluce z oboustranného zavinění. Okol
nost, že sám je bez viny, nemůže jemu býti na škodu 29). 

4. Zpravidla nastávají právní účinky společenství statků 
teprve úmrtím jednoho z manželů. Účinky ty nejeví se však 
snad v tom, že by oboustranné jmění se pak stalo skutečně 
společným. Naopak vzniká toliko pro manžela, který druhého 
přežil, a pro dědice zemřelého manžela nárok na rozdělení jmění 
<lbou manželů, jako by bylo bývalo společným (§ 1234). 

a) Aby se dělba provedla, nutno zjistiti nejenom jmění 
zemřelého ale i jmění druhého manžela · a nutno jmění to polo
vicí zahrnouti do projednávání pozůstalosti. A to nejen jmění 
aktivní, nýbrž i dluhy, při všeobecném společenství statků veškeré 
dluhy i závazky z nedovolených činů, při zvláštním společenství 
statků toliko ony dluhy, které byly kontrahovány ve prospěch 
společného statku 80). 

b) Dluhy jest před dělbou sraziti (§ 1235). Tím nemá býti 
toliko upraven poměr manžela, který na živu zůstal, a dědiců 
zemřelého manžela mezi sebou 81); věřitelé zůstavitelovi mají ná
rok toliko na polovinu oboustranného majetku jako na pozůstalost 
po zesnulém. Jako při zrušení společenství statků mezi živými 
ručí věřitelům vedle dlužníka též manžel jeho až do výše podílu, 
který jemu ze společ~nství statku připadá 82), tak platí stejné 
ruč~ní též při společenství statků na případ smrti, bylo-li jmění 

27) Příklad: Jmění mužovo 10.000 K aktiva 20.000 K pasiv; jmění 
. .ženino 80.000 K aktiv, tedy společná akti va 90.000 K, po srážce dluhu 70.000 K j 
náležela hy tedy každému polovice 35.000 K, převezme-li naproti tomu žena 
dobrovolně neuhrazené dluhy mužovy (10.000 Kl zůstane jí, poněvadž tím 
zamezí rozdělení majetku, jmění 70.000 K. - Kr ai n z: 2~, 48, pozn. 35 j 
proti tomu: Kafka: 272 a násl. 

2~) Krainz: 151; jiného mínění (každý z manželů). - Kafka: 258 
a násl. - Krasnopolski: 201, pozn. 2. . 

20) K ra i n z: 152; jiného mínění (nárok na zadostiučinění). - K a fk a: 
258 a násl, 

30) K otázce pozůstalostního inventáře v takovémto případě: jednak 
Krainz: 147; jednak Kafka: 245 a násl. ' 

. 31) Tak Krainz: 147, pozn. 15. - Anders: GrundriJ3, 68. - Kafka: 
222, vyhrazuje věiitelům právo sáhnouti též na pohledávku jeho vznik~jícf ze 
smlouvy společenské, 

32) Shora, § 462, pozn. 24. 
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do společenství statků určené rozděleno, aniž veřitelé dříve byli 
uspokojeni (arg. § 1262) 83). . 

c) Polovina, která platí za pozůstalost zemřelého manžela" 
je podrobena obyčejným pravidlům práva dědického. Manžel, 
který Zůstal na živu, může na této polovině míti podíl jako dědic 
anebo jako věřitel 94). Jen tato polovina rozhoduje při vyměřo
vání povinných dílů. Na · druhé straně nemůže manžel, který 
zůstal na živu, na dědicích požadovati, aby si dali započítati to, 
co dříve přijali S5). Avšak i jemu nezapočítává se podíl ze spole
čenství statků do záko.nného podílu dědického S6). 

§ 473. 7. Zánik smluv svatebních. 

1. Platnost smluv svatebních je podmíněna platným man
želstvím. Jestliže tedy manželství "je prohlášeno neplatným, za
nikají též smlouvy svatební, a jmění, je-li tu jaké 1) navrátí se 
v předešlý stav. Strana provinilá musí straně neprovinilé na
hraditi škodu" (§ 1266). Tento zánik smluv svatebních má tedy 
zpětnou účinnost. 

2. Naproti tomu nezanikají svatební smlouvy od původu 
platné zásadně zánikem manželství. Mohou však býti zrušeny 
pozdějšími okolnostmi, takže jsou nadále bez účinku. Tent() 
zánik smluv svatebních nespadá však nutně vjedno se zánikem 
jednotlivých majetkoprávních nároků ze smluv svatebních vznika
jících. Zánik tento může nastati než tyto nároky vůbec vznikly_ 
Na druhé straně pohledávky již splatné ze smluv svatebních 
zůstávají zánikem těchto smluv nedotčeny 2). Důvody zániku jsou 
rozvod, rozluka, předčasný opětný sňatek. 

a) Rozvodem zanikají smlouvy svatební buďto na základě 
dohody stran, anebo na základě soudcovského rozsudku k žádosti 
jednoho z manželů. Při dobrovolném rozvodll závisí rovněž na 
dohodě manželů, chtějí-li, aby smlouvy svatební trvaly dále, 
anebo byly změněny nebo zrušeny (§ 1263) S). Při nedQbrovolném 

33) ZeilIer: Kommentar, 3, 610, 652. - Krainz: 147; proti tomu 
Kra,snopolski: 200. 

3~) Jde.li o statek zvláštní anebo o statek vyhrazený: Krainz:. 148, 
pozn. 19. Naproti tomu, není-Ji tomu tak, 13padá nyní polovina nemovitosti, 
které jllden manžel cestou exekuční proti druhému nabyl, opět do všeobec
ného společenství statků: Sb. 4017. 

~5) Sb. 1058. 
31l) PfaH-Hofmann: Kommentar, 2, 752; jiného mínění Kafka: 253. 

Srovn. K r a s n o p o I s k i: 199, pozn. 7 s doklady. 
I) Není nároku na náhradu za plody věna spotřebené nebo nevybrané: 

Sb. n. ř. (1) 142. Není nároku na náhradu poskytnuté výživy, pokud tu není 
za vinění ženino: Sb. 9365. 

2) Rozh. z. 9. července ]918, Zentr. Bl. 1920, čís. 28. 
3) Otázka zavinění v tomto případě nerozhoduje: Sb. n. ř. (4) 1614. 

Dohoda o rozvodu soudně uzavřená u přlležitosti dobrovolného rozvodu (§ 1(5) 
pomíjí však, jestliže dodatečně se vysloví rozluka manželství z výhra,dnéh() 
zavinění manželčina: Sb. n. ř. (14) 5416; srovn. však shora § 465, čís. III na konci. 
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rozvodu muze manžel, který nemá viny, anebo jsou-li oba mll<n
želé vinni, anebo jsou.li oba bez. v~ny, každý z nich žádati, aby 
smlouvy svatební byly zrušeny ,(§ 1244)4). 

b) Rozluka manželství působí zpravidla 5) zánik smluv 
svatebních. Při rozluce dohodou zanikají samy sebou, nebylo·U 
smír:em jinak ustanoveno. Při l'ozluce rozsudkem náleží nepro
vinilé straně od okamžiku nálezu vše to, co jí bylo přislíbeno 
ve smlouvách svatebních pro při.pad přežití, zejména též roz
dělení jmění podrobeného společenství statků, jakož i po smrti 
druhého manžela dědická posloupnost smluvní, nikoliv však 
dědická posloupnost zákonná (§ 1266). Zákon nechává však bez 
odpovědi otázku, jaký má býti účinek rozluky na smlouvy sva
tební v případech ostatních. Jelikož i v těchto případech účel 
svatebních smluv odpadl zánikem manželství, nutno je patrně 
pokládati za zaniklé 6). 

c) Provdá-li se žena předčatmě znovu, pozbývá výhod dřívěj
ším manželem svatebními smlouvami nebo smlouvou dědickou 
poskytnutých (§ 121), jako platu vdovského, obvěnění neb práva 
advitalitního, a je povinna navrátiti, čeho po případě nabyla 
z ' jm ění manželova rozmnožením jmění následkem společenství 
statků. ' 

3. Zrušením smluv svatebních neodstraňují se účinky již, 
nastalé. Vylučují se takové účinky jen do budoucna. Muž musfi 
vrátiti věno 7), podrží však užitek dosavadní 8). Na druhé strane 
nelze požadovati zpět dar jitřní, který již hyl poskytnut 9). Právo 
správy a užívání volného majetku muži svatební smlouvou vy~' 
hrazené zaniká. Bylo-li vyhrazeno společenství statků, nenastan&. 
dělba jako při zániku manželství smrtí, nýbrž každý manžel 
dostane zpět svoje jmění 10). Dále zaniká. výživa vymíněná pro 
případ přežití. Proto nemůže žena již požadovati dříve toliko 
slíbený dar jitřní nebo obvěnění P). Průvodní břemeno co do 
vlastnictví k jednotlivým kusům majetku stíhá při rozdělení 
ženu, předpokládaje ovšem platnost manželství (§ 1237) 12). Jenom 

~) Právo žádati zrušení smluv svatebních na dědice nepřechází: Sb. 13.819'; 
15.399, n. ř. (15) 5758. Nelze ho uplatňovati pouze částečně : Sb. n. ř. (12) 4761. 

5) Jinak stran takových ujednáni a rozhodnuti, která byla učiněna 
u příležitosti dřívějšího rozvodu: zák.manž. § 19; shora § 465, čís. III na.. 
konci a shora pozn. 3. 

U) Krainz: 153. Jiného mínění Kafka, 258 a násl. - , Krasnopolski :: 
201, po zn. 2 (shora § 472, pozn. 28). 

' ) A to musí vrátiti ženě též věno zřízené na základě svatebních smluw 
osobou třetí: Sb. 12.488, srovn. shora § 468, čís. 2. 

8) Sb. 11.430. 
9) Krasnopolski: 210, pozn. 8 s doklady. 

10) Sb. 2138, 8708, 11.262, 11.541, 12.198 a 12.488. 
11 ) Sb. n. ř. 1590, 4761. . 
12) Shora § 455, čís. 3 a. 



o :vzichýc~věc~ch přenechaných mužem ženě k ozdob') (§ 1247), 
a ' stejně pá-boě také. o věcech ' přenechaných ženě ;k osobní po
třebě, o šatstvu, prádle a pod. lB} platí za téhož předpokladu 14) 
domněnka, že ženě byly darov,á~y. 

4. Bez vlivu na trvání smluv svatebních je uvalení kon
kursu na jmění jednoho nebo druhého manžela. Má za okolno~ti 
jenom ten úČÍnek, že již nyní nastane, co by jinak nastalo teprve 
při zániku manželství smrtí (§§ 1260, 1262). 

a) "Upadne-li manželka svý~ jměním v konkurs, zůstanou 
smlouvy svatební beze změny" (§ 1261). Z toho však nenásle
duje 15), že by zůstalo neomezeno též právo správy a užíváni 
volného jmění vyhrazené muži zvláštní smlouvou svatební, pokud 
"nal,éhavý případ" anebo "zjevné, nebezpečí újmy" (§ 1241) ne
vyžadují 'opaku. Neboť toto právo mužovo není věcné povahy a 
nemá tudíž přednost před čistě osobními dluhy ženinými. Naopak 
zahrnuje správa zaplacení dluhů ženiných, které však nastati 
musí v konkursu dle práva konkursního. Naproti tomu zaniká 
uvalením konkursu právo správy spočívající jenom na tom, že 
žena neodporovala (§ 1238), stejně jako každá jiná plná moc 
(§ 1024; konk. ř. § 26). 

b) V konkursu mužově může žena domáhati se zajištění 
věna a obvěnění, požitku vdovského platu nebo věna, rozdělení 
společného statku (§§ 1260, 1262) 16). Nároky ze svatebních 
smluv příslušející manželce registrovaného obchodníka musí býti 
zltpsány do obchodního rejstříku, mají-li působiti proti obchodním 
věřitelům (uv. zák. k zák. obch. § 16) 17). Práva věřitelská, 
která zde již jsou, nejsou dútčena pozdější registrací. Takovýmto 

. věřitelům musí tudíž žena nahraditi z podílu konkursního ií dle 
svatebních smluv připadajícího větší částku, o kterou by jim bez 
ohledu na svatební smlouvy z ' konkursní podstaty bylo náleželo 
.více (konk. ř. § 56; řád vyrovn. § 26). 

13) 'Sb .. n. ř. (6) 2468; Krainz: ,108; proti tomuto rozšíření domněnky 
§ ]247: Krasnopolski: 89. . 

J.!) Že manžel klenoty, které ~eně dal, z opatrnosti sám uschová, není 
této domněnce v cestě: Sb. 692. . 

15) Krainz: 154. - Ullmann·.~ Die Stellung der Ehegatten im Kon
kurse, Griinh. Z. 4, 94, má za to, že konkurs právě náleží k případům, na které 
myslí § 1241. 

lU) Shora § 460, čís. 3. 
11) O. 1:<' ran k 1: K § 16 uv. zá.k. k ob'. zák., Griinh. Z. 35, 705. · Žena 

nestane sé však zápisem sama obchodní věřitelkou. Také nároky manželky 
společníka z registrovaných smluv 'svatebních nelze proto v konkursu společ
nosti uplatňovati: Sb. n. ř. (11) 4250; , srovn , Engelmann: Die Heiratsgut
forderuug der Ehegattin atd. Zentr. BL '27, 993 a násl. Toto zpětné zařazení 
týče se však toliko nároku ženy jalťožto věřitelky konkursní (konk. ř. § 56), 
nikoliv práv na vyjmutí a vyloučení: Rintelen,: Handbuch 356. - BartBch 
II Pollak: Kommentar, § 56, pozn. 14; pro dřívější právo: Frankl nauv. m. 
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Hlava čtvrtá: Osvědčení ' o uzavření sňatku a ,. o zániku 
manželstvÍ. 

F. S ch mi d: Die Standesregister in Osterr., 1889. - B ur c k h a r d: Z. f. 
Verwaltung, 1889, čís. 42 až 44. - Hermann: Matrikenvorschriften 1891.
'Griessl: Kirchliche Vorschriften nnd osterr. Gesetze und Verordnungen in 
Matrikenangelegenheiten, 1891. - Mahl-Sohedl: Čl. "Matriken" v St. W. B.-'
Z. Seidl: Matrikenfiihrung 3, 1897. - Mayer h ofe r: První svazek dodatkový, 
.str. 670 a násl. 

§ 474. 
1. S ohledem na veřejnoprávní význam manželství jsou 

zařízeny veřejné knihy, sloužící k tomu, aby bylo osvědčeno 
uzavření a rozpuštění manželství. Tyto knihy oddací, matriky 
-oddací, druh to t. zv. rejstříků o osobním stavu, vedou za veřejné 
-autority orgánové povolaní k oddavkám, duchovní správcové, 
fungující při tom jako státní činitelé 1) a v případech, J;:de . od
davky provádí světsk)' úřad, tento úřad (zák. z 25. května 1868, 
ěís. 47 ř. z., čl. II, § 9; zák. z 9. dubna 1870, čís. 51 ř. z., §§ 1, 
.3; čsl. zák. manž. § 11). 

2. Zápis do knihy oddavek musí provésti farář vlastní 
:rukou ~). Musí obsahovati jméno 'vlastní a rodinné, věk, byt a 
stav manželů, jejich rodičů a svědků, den sňatku a jméno duchov
ního správce, před kterým slavnostní prohlášení souhlasu se stalo. 
Dále musí vyznačovati, zda manželé již žili v manželství, a musí 
-označiti listiny, kterými se ruší nastalé pochybnosti (§ 80). Pro
vedou-Ii se oddavky na třetím místě, ke kterému žádný ze snou
benců není přifařen, niusÍ Sb zápis o tom státi řádným duchov
ním správcem do knihy oddavek jeho fary u příležitosti zřízení 
zástupce (§ 81). Výkon oddavek musí v takovémto případě i zá
stupce zapsati do matriky své fary a do osmi dnů sděliti faráři, 
který jej svým zástupcem ustanovil (§ 82). Do . matriky oddavek 
nutno poznamenati též, byl-Ii neplatný sňatek opakován (§ 88). 

3. Vedle uzavření sňatku jest na místě, kde oddavky byly 
zapsány, poznamenati též, bylo-Ii manželství prohlášeno za ne
platné, nebo bylo-li rozloučeno; za tím účelem má soud, který 
výrok učinil, vyrozuměti zemský úřad politický (§ 122) 3). 

4. Pravidla tato platí obdobně pro každé manželství (manžel
ství židů: § 128; sňatky občanské: min. nař .. z 1. července 1868 

· ř. z. čís. 80, §§ 16 až 19; čsl. zák. manž. § 11). 
v 5. Na nesprávné vedení knihy oddavek je ustanoven trest. 
Zidovský matrikář má mimo to býti odstraněn z úřadu a navždy 
prohlášen za nezpůsobilého k němu (§ 131). Za okolnosti může 
na~tati též povinnost k náhradě škody. 

1) Zobkow: Die rechtliche Stellung des Seelsorgers als Matrikenfiihrer, 
Richt. Z. 1905, čís. 11. 

2) Opomenutím zápisu nestane se však manželství neplatným. Sb. 12.093 . 
. 3) Výn . min. sprav. ze 6. prosince 1859, Věstník min. sprav. 1\104, 246. 

Cizozemský úřad matriční učiní tak prostřednictvím ministerstva spravedlnosti. 
Nař. min. sprav. z 18. května 1900, věstn. č. 27. Srovnej Dniestrzanski: 
Aus dem internationalen Eherechte, Ger.~. 1912, čís. 17. 



- '74-

Odd í I dr II oh ý: Práva mezi rodiči a dětmi. 
F I i e der K.: Právní ochrana , dítěte dle občanského zákoníka. - Týž: 

Postavení .nemanželského dítěte u nás a jinde. - Krč m á ř J: Příspěvky 
k výkladu reformovaného práva obě. (Právník 1916, str. 811). - S v o bod a E. ~ 
Péče o dítě (České právo II, str. 17). - Zelinka J.: Drahotní přídavky na 
děti státních zaměstnanců (Péče o mládež II, str. 2). - S vo bod a E.: Zplo
zení nemanželské (tamtéž I. str. 131). - Krainz: 155 a násl. - Krasno
polski: 217 a násl.. - Anders: Familienrecht, §§ 43 a násl. - Týž~ 
Grundril3 § 61 a násl. 

L 
§ 475. Uvod. 

Poměr mezi rodiči a dětmi - svou povahou poměr mravní -
stane se poměrem právním tím, že řád právní s ním spojuje 
subjektivní prán a závázky. Proto také vznik a zánik tohoto 
poměru jsou právem upravovány, a je poměr tento právem 
chráněn. Souhrn rozhodujících předpisů právních je 'právem mezi 
rodiči a dětmi. Týče se právního poměru přirozených, t. j. manžel
sky zrozených, legitimovaných a nemanželsk)' ch dětí k rodičům, 
jakož i umělé nápodobeniny tohoto poměru, totiž osvojení a 
pěstounství. Platné právo mezi rodiči a dětmi spočívá v podstatě 
na základeoh práva německého. Zná zejména vedle moci otcovské 
též moc rodičovskou a pojímá moc otcovskou jako moc opatro
vatelskou, jako jakýsi druh poručenství. Práva a závazky jsou 
však upraveny různě v příčině dětí manželských a dětí ne .. 
manželských. 

H I a v a p r v á: Poměr dětí manželských. 
Krainz: 155 a násl. - Krasnopolski: 217 a násl. - Anders: 

Právo rodinné, 177 a násl. - Týž: GrundriJ3, § 62 a násl. 

1. Dllvody vzniku. 
aj Zrození manželské. 

§ 476. 
0.) Domněnka manželského a nemanželského původu. 

1. Poměr manželských rodičů zakládá se v prvé řadě zroze
ním v platném manželství a z platného manželství. Dítě jest 
manželské, bylo-li manželem 1) zplozeno před manželstvím neb(} 
po čas manželství a bylo-li zrozeno manželkou 2) v manželství 
nebo po manželství. Zákonná doba početí, t. zv. doba kritická 

1) Třebas i jen umělým oplozením: Eisinger: Zentr. BL ~7, 369 a. 
násl. - Traumann: Das Rechl,1909, čís. 5. - Krainz: 157; jiného 
mínění Winckel: Zentr. Bl.: 27,492 anásl. .- Týž: DasRecht, 1909, čís . 5. 
- Coul on: Not. Z., 1909, čís. 38; proti tomu Eisinger: Tamže, čís. 44;, 
opětně Coulon: Tamže čís. M. . 

2) K otázce lze-li prokázati mateřství: Ofner: Not. Z., 1892, čís. 46.
Hofmann: Učebnice soudního lékařství, 1903,198 a násl.; pro doznání mateř
ství plaU obdobně § 163 na konci (doleji § 485): Sb. 1136. Zda původ je 
manželský nebo nemanželský, je pro důkaz lhostejno. -Srovn.: Sb. 7781,8411,9662 •. 
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(§§ 138, 163), doba počítaná dodatečně zpět ode dne narození, 
do které musí spadati den početi, počíná 300 dnů (§ 902) a končí 
180 dnů před narozením, av&ak důka~ mimořádného případu 
znalci, že doba početí byla kratší nebo delší, jest přípustný (§ 157). 

2. Je-li pochybnost O tom, bylo-Ii dítě zplozeno manželew, 
tedy na'!tupují určité právní domněnky, z nichž některé při
pouštějí protidůkaz, jiné však nik.oliv 3). 

a) nO dětech, které se narodí z manželky po uplynutí 180 
dnů od uzavřeného sňatku a před uplynutím 300. dne buďto 
od smrti manžela anebo po úplném rozloučení svazku manžel
ského, platí domněnka manželského původu" (§ 138)4). Tato 
domněnka platí tedy v př.ičině dětí, jichž doba početí spadá 
zcela nebo částečně do doby manželského společenství. Jako pří
pady zrušení manželského společenství jest uvážiti smrt manže
lovu, rozluku a rozvod. 

a) Je-li pochybno, zda muž v době početí byl ještě na živu, 
lze domněnku man~elského původu opříti toliko o domněnku 
života 5). Neboť manželský původ předpokládá, že manželství 
v době početí trvá, že muž v té době je na živu 6). Byl-li tedy 
muž prohlášen za mrtva, jest soudem stanovený domnělý den 
úmrtí muže hranicí pro domněnku jeho života a tím zároveň pro 
domněnku manželského původu. 

fl) Při rozluce rozhoduje den, kterým nález rozlukový nabyl 
moci práva 7). . 

y) Rozvod rovná se rozluce, jelikož rozvodem má býti vy
loučeno manželské obcování (dvor. dekr. z 15. června 1835, 
sb. z. s., čís. 39). Avšak i děti narozené z ženy rozvedené platí 
za manželské, nje-li proti manželu matky veden důkaz, požado
vaný § 163". Děti takové mají pro sebe alespoň domněnku 
manželského původu, nprokáže-li se, že manžel a matka, třebas 
to neoznámili soudu v době, ve které dle § 138 dítky mohly 
býti zplozeny, se navrátili v dřívější společenství" (dvor. dekret 
z 15. června 1835, sb. z. s. ČÍS. 3V) 8). Lhůta tří set dnů počíná 

3) Stintzing: Bemerkungen iiber die Prii.sumption der ehelichen Vater
schaft, Dogm. Jahrb., 9, 416 a násl. - Fuchs W.: Die Rechtsvermutung der 
ehelichen Vaterschaft, 1880. - Eisinger: ZUl' jiingsten Praxis der Gerichte 
in der Handhabung des § 158 A.B.G.B" Not. Z., 19p9. čís. 3 až 6. - Kubí
~ek: Einiges iiber Illegitimit!itsklagen, Zentr. Bl., 1f09, 705 anásl. - Bach: 
Uber die Paternitiitsbestreitungsklage Gel'. H. 1910, čís. 4. - Neumann: Die 
Vermutung det ehelichen Geburt , Zentr. Bl. 1918, 483; 552. 

,) Hodina sňatku a narození nepřichá:l;í v úvahu. Sb. 11.701, shora 
§ 99, čís. 1. 

5) Shora § 44, pozn. 30. 
G) Obráceně není však každé slehnut[ známkou života muže a proto 

překážkou prohlášení jeho za mrtva. Krainz: 158, pozn. 14. - Nevečeřel: 
RichterZ. 1905, čís. 1 proti Brassloff: Griinh. Z. 32, 146, 153. 

7) K r a i n z: 158. 
8) V přfčině počítání této lhůty platí nyní rovněž počet dle dnů v § 138 

stanovený. (Zpráva, 310.). 
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při dobrovolném rozvodu soudúím povolením ~), jinak právní mocí 
rozvodového nálezu 10). , 

b) "Právní domněnka newanželského zrození platí u tako
vých dětí, které se narodily sice z manželky, avšak před záko
nitou dobou, stanovenou shora (§ 138) s ohledem na uzavřené 
nebo zrušené manželství anebo po této době" (§ 155). "Tato 
právní domněnka nastane však při narození dřívějším jenom 
tehdy, jestliže muž, který před sňatkem o těhotenství nevěděl, 
nejdéle do tří měsíců od doby, kdy zví o narození dítěte, otcov
ství soudně odporuje" (§ 156) 11). Tato t. zv. právní domněnka 
nemanželského původu není domněnkou v technickém smyslu, 
nýbrž toliko záporem domněnky manželského původu. Manželský 
původ je pro zatím pochybný a wusí býti prokázán. Matrika, do 
které dítě bylo zapsáno jako manželské, nemaže býti opravena 
ihned na základě odporu manželova 19). Nároky vůči osobě třetí 
jakožto otci lze uplatňovati teprve, když vůči manžeľu nema,nžel
ský původ dítěte s konečnou platností byl zjištěn 13). 

a) Porodí-li manželka po uplynutí tří set dnů od zrušení 
manželského společenství dítě, je již sama sebou dána domněnka, 
že jest původu nemanželského l4) a nutno dítěti zříditi poručníka. 
Nepromlčitelná žaloba (§ 1481) na uznáni manželského původu 
proti manželu nebo dědicům jeho možno opříti toliko o důkaz 
wimořádného případu prostřednictvím znalců (§ 157). 

(J) Narodí-li se dítě dříve, než uplyne sto osmdesát dnů od 
uzavření sňatku, mluví pro ně nejprve domněnka 15) manželského 
původu, jestliže muž o těhotenství ženině věděl již v dob'B sňatku. 
Jinak platí však i zde domněnka nemanželského původu, jestliže 
muž nejpozději do tří měsíců od té doby, kdy se dovědělo na
rození dítěte, podá soudní odpor stran svého otcovství. Nepodá-li 
odpor, platí tp jako uznání manželského původu dítěte 16, proti 

9) Sb. n. ř. (6) 2403 (nikoliv teprve doručením usnesení. 
10) Nikoliv povolením odděleného bydliště, tím méně svémocným zruše

ním manželského společenství. Rozh. n. 5, Č. 1660, 
JI) Odporovati nutno toliko při dřívějším narození, nikoliv při narození 

opožděném. Sb. 14.283. - Krain z: 159. 
12) Sb. 12.569 n. ř. (5) 2026. Prozatím lze v matrice poznamenati toliko, 

že manželský původ jest sporný. Sb. 16.049. 
13) Sb. n. ř. (6) 2499, (17) 6902. 
14) Proto lze také ihned, aniž předcházel spor o manželském původu, 

žalovati o uznání nemanždského otcovství k dítěti, které se narodilo z ženy 
rozvedené, později než 10 měsíců po rozvodu Jud. 221 (sb. n. ř. (18) 7405); 
shora pozn. 11; jinak ještě Krasnopolski: 222, pozn. 4. 

15) Dítě se nepovažuje jako předem uznané. Domněnkn lze vyvrátib. 
Manžel může manželský původ žalobou popříti. Sb. 8900. n. ř. (2) 514, (3) 
1200, (7) 2704, (13) 5283. - Kr ain z: 159; proti Fuch s: Die Rechtsvermutung 
atd. 42. - Krasnopolski: 221. 

16) Unger: 2,112, pozn. 26a; 584, pozn. 18. - Fuchs: 44 aj. 
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kterémuž to uznání protidůkaz jest vůbec vyloučen. Odpor 17) má 
povahu protestu ve smyslu nesporného řízenPS). Není žalobou 19), 

naopak jest věcí dít ě t e uplatňovati svůj manželský původ žalobou. 
Provdá-Ii se žena předčasně znovu (§ 120), tedy mluví 

zákonná domněnka manželského původu zároveň pro otcovství 
prvého i druhého manžela, narodilo-li se dítě nejpozději tři sta, 
dnů po zániku prvého manželství a ne dříve než stoosmdesát 
dnů po uzavření nového sňatku. Zákon (§ 121) omezuje se na to, 
že pro takovýto případ k zastupování práv dítěte nařizuje ustano
viti kuratora. Zákon neřeší však otázku, který z obou mužů má 
býti považován za otce. Prvý? 20) Prvý i druhý podle obdoby 
adopce? 21) Onen, kterého zvolí opatrovník anebo dítě samo, na
byvši příslušného věku? 22) Něm. obč. zák. (§ 16(0) stanoví tu 
domněnku zvláštnÍ. 

§ 477. 
~) Protidůkazy proti domněnce manželského nebo nemanžeiského 

původu. 

Ja,k domněnku manželského, tak i tak ~v. domněnku ne
manželského původu lzě vyvrátiti. 

1. Je-li domněnka pro manželský původ dítěte 1), poněvadž 
se narodilo včas (§ 138), anebo poněvadž muž věděl o těhoten
ství '(§ 156), nutno manželský původ popříti žalobou 2) o po
pření otcovství proti opatrovníku,~ kterého nutno zříditi k ob
hajobě manželského původu. 

17) Musí se státi výsloyně a před soudem: Sb. 615. Prohlášení manžela. 
při křtu nestačí. Rozh. z 28. února 1854, Gel'. Z. 1854, čís. 155. Na druhé 
straně nepozb!1de manžel práva odporu tím, že dítě jako svoje do matriky 
narozených dal zapsati: Sb. 9203. 

IH) Zákonné předpoklady odporu toho zjistí se tedy řízením nesporným. 
Sb. n. · ř. (6) 2553. - Krainz: 160, pozn. 31 proti Krasnopolskimu: 223, 
pozn.1. K tomuto účelu nutno zříditi obhájce manželského původu. K rain z: 
16(\, pozn. 30 proti Sb. n. ř. (6) 2553. Odkaz na pořad práva není však vy
loučen. Nesp. pat. § 2, čís. 7. 

ID ) T ils ch: Einflul3 52. - O tt: RechtsfiirsorgevErfahren, 89 a j. Jiného 
názoru Fu c h s: 75 a pozn. 121. Manžel může však, podav odpor. kdykoliv 
žalovati též na zjištění nemanželského původu, aby nejistotě učinil konec. Sb. 
n. ř. (8) 2920. Rozh. z 19. ledna 1921 B. J. Z., 1921 pří!. čís. 23. 

20) Strass: Jurist, 15, 470. - Ellinger: Kommentar, § 121. 
21) Wildner: Jurist, 13, 301. Srovnej Herget: Pl'. Mitt 1876, 139 a násl. 
22) Podle analogie otcovství mimomanželského: K r a i n z: 161 . - A n

der s: Grundri.13 75. - Fuchs: 98 ponechává rozhodnutí soudci, který uvázil 
znalecký důkaz o vyspělosti dítěte. 

I) Schmidl: Zur prozessualen Bestreitung der ehelichen Geburt nach 
§ 158, J. Bl. 1882, čís. 34, 35. 

2) Žalobou: Sb. 3'310, n. ř. (8) 2927, (17) 6825, nikoliv prostým odpo
rem: rozh. z 30. ledna 1917, Zentr. Bl. 1917, čís. 118; avšak i odporem: Sb. 
1981. - Fu chs: 75; jinak Sb. 3895. - Krainz: 163, pozn. 12. 

3) U n gel': 2, 424, pozn. 17; 584, pozn. 18; avšak srovn. K I' a i n z, 163. 
Po uplynutí lhůty je žaloba vyloučena, i když dítě bylo jako nemanželské do 
matriky zapsáno: Sb. n. ř. (16) 6265; rozh. n. s. čís. 1660, Kritika de lega 
ferenda. - Ehrenzweig: Zivilrechtsreform, 10. 
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a) Zpravidla muze žalovati toliko manžel. Žalobu nutno 
podati v propadné lhůtě 3) tří měsíců od nabyté zprávy 4) o na
rození dítěte 5) (§ 158). Manžel musí "dokázati nemožnost, že 
by dítě od něho bylo zplozeno" G) (§ 158) 7). K tomu 8e vyža
dovalo dle startií praxe ") důkazu nepřetržité nepřítomnosti anebo 
nemohoucnosti, jinými sfovy nemožnost. V novější době spokojuje 
se praxe 9) důkazem, že muž po dobu početí s matkou dítěte 
skutečně neob~oval 10). Svědectví matky o tom je3t hodnotiti dle 
všeobecných zásad o hodnoceni průvodů ll). Naproti tomu, do
zná-li žana cizoložství anebo tvrdí-li, že dítě je nemanželské, ne
jsou tyto okolnosti sice bez významu, samy o sobě však neroz
hodují, poněvadž dítě přes to nutno pokládati za manželské, 
jestliže v dotyčné doM i manžel s ženou obcoval 12). 

b) Žalobu může však uplatňovati nejen muž sám, nýbrž 
za okolnosti též jeho kurátor nebo dědicové jeho, anebo i dítě 
samo. 

a) "Stal-li se manžel před upiynutím lhůty k odporu choro
myslným, může jeho zákonný zástupce 13) během tří měsíců od 
nabyté zprávy 14), anebo věděl-li již dříve o narození dítěte, do 

4) Muž není povinen se po tom dotazovati. Musí míti určitou zprávu o 
narození: Sb. n. i'. (7) 2863, (11) 4413, (18) 7529; rozh. z 8. ledna 1914, 
Zentr. Bl. 1920, č. 88. - Průvodní břemeno co do doby, kdy muž zprávu 
dostal, stíhá žalovaného: Sb. 554, 5662, 13400, n. ř. (5) 1926. 

5) Nikoli o těhotenství: rozh. z 24. května 1921, Pro Arch. 1921, 
č. 16, str. 560, č. 2. 

6) Fuchs: 44 a násl. - Schwalb: K výkladu § 158 O. Z. o., Ger. Z. : 
1906, čís. 33. 

, ) Také důkaz přísežným slyšením stran je přípnstný: Sb. n, ř. (2) 
514, (3) 1084, (7) 2670, (8) 3155, (10) 3671, (11) 4064. 

8) Tak ještě Sb. n. ř. (1) 439, (3) 1200. 
9) Sb. 10.585, 14.889, n. ř. (5) 1867, 2113, (7) 2670, 2842, (11) 4364, 

(18) 7529 : rozh. z 11. dubna 1917, Zentr. Bl. 1917, čís. 145 z 19. března 1918, 
tamže 1918, čís. 285 z 9. listopadu 1920, tamže 1920, čís. 212. - Fu ch s: 
56.- Se h w a lb: Ger. Z. 1900, čís. 33. 

10) Že manželé žijí odloučen ě, o sobě nestačí: Sb. '7055, 11.029, 14.941. 
Leč by tu byly okolnosti, které skutečně vylučují obcování: jako žalářování 
muže nebo jeho detence v ústavě choromyslných anebo nezvěstnost: Sb. 1981, 
11.191, 13.013, n. ř. (5) 1926. 

ll ) A no n ym u s: Uber den Gegenbeweis atd., Zentr. Bl. 17.193 a násl. 
- Krainz: 169. Jiného mínění Ellinger: Kommentar § 151:1 aj.; rozh. 
z 2. srpna 1917, Zentr. Bl. 1918, čís. 4; z 19. března 1918, Ger. H. 1918, 
čís. 17. 

12) Sb. 10.585, 13.013, 13.400, 14.153, 14.677, 14.889, n. ř. (3) 1084, (5) 
1867, 1926, (7) 2842, (9) 3155, (10) 3371; rozh. z 2. srpna 1917, J. BI. 1917, 
čís. 48. - Eisinger: Not. Z. 1909, 29, P6 aj. 

13) Toliko opatrovník muže úplně svéprávnosti zbaveného: Petschek, 
ProzeBrechtliches iiber die Bestreitung der ehelichen Gebud nach neuem Recht, 
Ger. Z. 1917, čís. 9, pozn. 8. 

14) Vědomost soudu nerozhoduje: Sb. n.ř., (12), 4729; rozh. ze 14. ledna 
1914, Zentr. Bl. 1920, č. 89. 
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tří měsíců od svélw ustanovení kuratorem 15) právo odpůrčí vy
konati." (§ 158, 3.) Kurátor pozůstalosti mužovy nebo kurátor 
nepřítomného nebo marnotratníka k žalobě oprávněn není 16). 
Právo odporu zákonného zástupce ovšem zaniká, nabude-li muž 
~pět právní způsobilosti k jednání dříve než nález zástupcem 
vymáhaný nabyl moci práva 17). 

(J) Zemře-Ii muž dříve než uplyne lhůta k odporu, tedy 
před uplynutím tři měsíců od nabyté vědumosti anebo vůbec, 
zemře-li nevěda o narozeni dítěte, tedy mohou ni dědicové 18), 
kteří by utrpěli újmu na svých právech, do tři měsíců po smrti 
mužově odpírati manželskému původu dítěte z udaných důvodů" 
(§ 159 na konci). Praxe spokojuje se sice vzdálenou možností 
budoucí ujmy 19). Míněny jsou však zajisté jenom osoby povolané 
k dědictví po zemřelém muži v případě, že se prohlásí neman
želský původ dítěte, nikoliv též dědicové třetích osob, před 
kterými anebo vedle kterých dítě jakožto manželské má účast 
při pozůstalosti 20). Dědicové nejsou však k odporu Jó>právněni . 
jakožto zástupcové zesnulého muže, nýbrž z vlastního práva 21), 
tudíž nejen dědicové zákonní, ale i testamentární, byť i nená
ležejí k . rodině. Lhůta pro odpor počíná smrtí muže, byl-li 
prohlášen za mrtva, právní mocí tohoto prohlášeni 22), bylo-li 
však dítě narozeno až po smrti muže, patrně teprve narozením 
dítěte 23); každým způsobem bez ohledu na to, zda o tomto na
rozeni věděli nebo nevěděli 24). Rovněž mají dědicové toliko 

15) Zřízením nového opatrovníka nepočíná lhůta. nová, muž a dědicové 
jeho nepozbudou však práva odporu tím, že o;Jatrovník práva toho nepoužije: 
Krainz, 164. 

16) Sb. n. ř. (8) 3166, (10) 3725, (11) 4364, (13) 5097, (16) 6560; rozh. 
ze 4. prosince 1917, Zentr. Bl. 1918, čís . 178 ; rozh. z 26. dubna 1921, Pro 
Arch. 1921, č. 16, str. 561, č. 8. 

11) Rozsudek však, který nabyl moci práva, musí ponechati v platnosti 
i muž, který se opět uzdravil: Krainz, 165. 

IR) Nikoliv nepominutelní dědicové jakožto takoví: Sb. n: ř. (15) 5732. 
Rovněž nikoliv Hereditas jacens: Sb. n. ř. (13) 5097. Samozřejmě nikoliv od
kazovníci. 

10) Nepředpokládá se však. aby dědictví bylo nastoupeno anebo aby 
zde bylo jmění pozůstalostní: Sb. n. r. (5) 1914. 

2~) Kr as n op ol s ki: Beitragezumost. Familienrechte, P. J. Vierteljahrschr. 
36, 188. - PfaH: Aus den alteren Materialien , Zentr. BI. 1907, 33 a násl. 
- j. m. E II ing e r: Kommentar, § 159. - Fu c h s: 83. Také matka jako dě
dička? Krainz: 165, pozn. 29. Naproti tomu: Ellinger: § 159 aj. 

21) Arg. § 159, .Dědicové, jimž by se ujma stala na jejich právech", a 
na rozdll od § 158, který pojednává o odporu v zastoupení muže; srovn. 
Schey : Vortrag, Ger. H. 1916, čís. 51, 52. . 

22) Nikoliv domnělým dnem úmrtí: Sb. n. ř. (5) 1926; rozh. 
z 29. března 1921, B. J. Z. 1921, příl. 8, č. 43. Drubý důvod zániku viz 
dole, pozn. 32. 

23) Krainz: 165, pozn. 36. 
H) Krasnopolski: 227. - Krainz: 165, pozn. 35; jinak Zeiller: 

1, 353; Sb. 1981, n. ř. (15) 5732. 
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právo popírati manželský původ. Právo ,k odporu dle § 156 jim 
však nepřísluší 25). 

r) Otázka dříve pochybná, zda i dítě samo 26) svůj man
želský původ může popříti ~7), jest nyní rozřešena kladně (§ 159~ 
1). A to právem. Neboť právo to může za okolností sloužiti také 
k prospěchu dítěte a nikoliv jen dotýkati se nepříznivě jeho. 
práv 2b). "Zemře· li muž, než uplyne lhůta k popírání manžel
ského původu, anebo je-li ' pobyt jeho od narozeni dítěte trvale 
neznám, tedy může i dítě se souhlasem matky, je-li tato ještě 
na živu, svému manželskému původu odpírati. K tomu úč~lu 
musí podati žalobu proti opatrovníku, kterého třeba zříditi k ob
hajování manželského původu. Právo žaloby zaniká 29) uplynutím 
jednoho roku po nabyté zletilosti." (§ 159, 1 až 330). Právo. 
zákonného zástupce mužova nebo dítěte samého odpírati manžel
skému původu zaniká, jestliže manžel mající způsobilost k práv
nímu jednání soudně 31) uznal manželský původ dítěte dříve l1e~ 
rozsudek nabyl moci práva (§ 159 a) 52). 

c) Kurátor, proti němuž jest žalobu podati (§§ 158, 159), 
není - jelikož i dítě samo může žalobu proti němu podati -
zástupcem dítěte 33), nýbrž zástupcem veřejného zájmu 34), právě 
tak jako jím jest zástupce svazku manželského. Zdá-li má dítě~ 
vystupující jako žalobce, zapotřebí zastoupení kurátorem, řídí se 
všeobecnýn~}. zásadami, není ho tedy třeba, je-li dítě výjimečně 
již zletilé. Zaloba nesměřuje nikdy proti dítěti ani je-li již zletilé~ 

25) Neboť nemohou věděti, zda manželé spolu před manželstvím neobco
vali: Krainz: 166, pozn. 37. - j. m. Ellinger: § 159. 

21» Jiné osoby, na př. osoby uvedené v § 143 za tím účelem, aby se 
zachovaly prostými od povinnosti vyživovací (pro to na př. Fu c h l:l: 89; proti 
tomu P fa ff: J. Bl. 18~3, čís. 22; ]887, čís. 23; matka, Sb. n. ř. (7) 2906, 
(8) 2918, (12) 4545; shora pozn. 20, sourozenci, (Sb. n. i'. (16) 6572), nebo
mimomanželský zploditel dítěte právo popírati manželský původ nemají: Pf a ff: 
Zur Entstehung der Marginalrubriken, 23, pozn. 47; zpráva, 16. 

21) Doklady u Krainze, 166, pozn. 41 a u Krasnopolskiho, 227, 
pozn. 6; naposled (záporně) Jud. 192, Sb. n. ř. (14) 5: 42; kolísavě ještě~ 
zpráva, 15 a násl. 

28) Srovn. Sb. n. ř. (13) 4932, (16) 6265 a j. 
29) , Jest řízení z moci úřední zastaviti? Schrutka: Die dritte Teil

novelle, Not. Z. 1916, Č. 17. 
30) Důvody pro připuštění tohoto práva na jedné straně a pro jeho 

omezení na druhé straně: Zpráva, 16; Věstník min. sprav. 1916, 108. 
31) Stejný účinek má také uznání mimosoudní: Se hru t k a: Not. Z. 

1909, čís. 32. - Petschek: Ger. Z.1917, čís. 10. Avšak uznání musilo se státi 
předmětem řízení již do konce ústního jednání v prvé stolici: Pe t s che k: 
Na uv. místě. 

32) O způsobu a účinku soudního uznání: Pe ťs che k: čís 10. 
33) Tak (podle dřívějšího práva): - Krasnopolski: 224. - Týž: 

P. J. Vierteljahrschr., 37, 1 a násl. - O tt: Rechtsfiirsorgeverfahren, 134. 
34) Tak již dříve: W e s s e ly: Zeitschr. f. ost. Rechtsgel. 1834, II, 88 

a násl. - S chm i dl: J. Bl. 1882, čís. 34, 35; Sb. 7242, n. ř. (g) 3549, (10) 
3878, nyní § 159. Rozh. z 13. července 1921, Zentr. Bl. 1921, čís. 118. Zpráva 
17. - Krainz: 167. - Petschek: Ger. Z. 1917, ' čís. 9. Opatrovník je 
"stranou moci svého úřadu", takže "ve skutel\Dosti ve sporu není žalovaného". 
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nýbrž vždy jen proti opatrovníku zřízenému k obhajobě man
želského původu (§§ 158, 159) 35). Možno tudíž žalobu tu po
dati i po smrti dítěte 36). Popříti manželský původ lze výhradně 
žalobou 37). Promešká-li se lhůta, pokládá se dítě za manželské 
a jest každý protidůkaz nepřípustný 38). Na tom nemůže změniti 
nic ani uznání udánlivého otcovství skutečným zploditelem 39). 

2. Narodí-li se dítě před dobou, zakládající . domněnku 
manželského původu anebo po této době (§ 138) a "odpírá-li 
muž při předčasném narození otcovství", lze přes to pořadem 
práva sporného najisto postaviti původ manželský: 

a) Lze stanoviti domněnku manželského původu a tím, ne
prokáže-li se její nesprávnost, dokázati manželský původ: 

a) znalci, "kteří bedlivě vyšetřivše povahu dítěte a matky, 
zřejmě udají příčinu mimořádného přípa.du" (§ 157), tedy dů
kazem mimořádně krátkého ~J.ebo dlouhého těhotenství 40); 

(J) při dřívějším porodu důkazem, že muž před sňatkem o 
těhotenství věděl (§ 156) 41); 

r) při pozdějším narození ze ženy rozvedené důkazem, že 
manželé v době početí se opět sloučili (dvor. dekr. z 15. června 
1835, Sb. z. s. čis. 39). 

b) Manželský původ může býti na jisto postaven bez
prostředně: 

a) Při dřívějším narozeni, anebo v případě rózvodu též při 
pozdějším narození 4~) důkazem, že muž s ženou dítěte mezi dobou 
početí souložil (§ 163) 43), anebo že dítě výslovně uznal 44); 

(J) vůbec důkazem, že odpor se stal pozdě 45). 

35) Srovn. rozh. uvedená v předchozí poznám. - Zpráva 17. - Pe t
schek: Čís. 9. - J. m. (dle dřívějšího práva) Krasnopolski: P. J. Viertel
jahrschr., 37 1 a násl. - Fuchs: 91 a j. Nikoliv též proti matce: Sb. n. ř. 
(11) 4147, (14) 5642, (16) 6422; jinak Sb. 7i42, 13.013. Naproti tomu mohou 
ostatní účastníci (dítě, matka, dědicové) dle okolnosti vstoupiti do sporu jako 
intervenienti (civ. f. s. § 20): Krainz.: 168, pozn. 58. 

311) Sb. n. ř. (17) 7060. 
3') Odpor; shora pozn. 2. 
:JR) Sb. 4523. 
3U) Sb. 13.595; rozh. n. s. čís. 1660: "Po uplynutí tříměsíční lhůty dle 

§ 158 o. z. o. zaniká žaloba ilegitimitnf i v příčině dítěte, které do matriky na
rozených bylo zapsáno jako nemanželské;" j. m. Fu c h s, 95. 

40) Sb. n. ř. (15) 5990; rozh. z 2. května 1916, Gel'. Z. , 16, čís. 39; 
naproti tomu nelze obráceně prokázati nemožnost zplození znaleckým důka
zem na základě zralosti dítěte: Sb. 2727. 6885, jinak 9503, 11.092. 

-II) Průvodní břemeno stíhá dítě, nikterak není však manželu odpírají
címu uložen důkaz, že o těhotenství nevěděl: Sb. 5620, 9203, n. ř. (5) 2026, 
(6) 2563. 

42) Sb. 9901, n. ř. (7) 2835. 
43) Sb. 361'5. 
44) K výkladu prohlášení otcova, "aby stav šestinedělky byl šetřen: 

O fn e r: Proto kolie 1, 152. Sb. 9203. 
45) Sb. 37U5, 13.595. 

}[ a y r, Soustava obě. práva. 6 
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Břemeno průvodní stíhá ve všech případech dítě (poručníka 
nebo opatrovníka jeho). Chce-li dítě, aby za těchto okolností 
uznán byl jeho manželský původ, má dítě (po př. prostřednic
tvím poručníka nebo opatrovníka) podati proti manželu matky 
žalobu na uznání otcovství '7); žaloba tato je nepromlčitelná 
(§ 1481)46). Matce dítěte jako takové žaloba nepřísluŠí 4b) . Jde 
o práva dítěte. Matka jako taková (9) však není zástupkyní dítěte. 

3. K důkazu narození dítěte a k důkazu jeho manželského 
nebo nemanželského původu slouží tak zv. knihy narozených a 
křtěných (matriky), které se vedou dle zvláštních předpisů pod 
veřejnou autoritou 50). Knihy tyto a výtahy z nich jsou veřejnými 
listinami (dvor. dekr. z 15. ledna 1787, Sb. z. s. čís. 621 lit. ff.; 
min. výn. z 23. ledna 1866, čís . 15 ř. z.; zák. z 10. července 
1868, čís. 12 ř. z. ex 1869; zák. z 9. dubna 1870, čís. 51 ř. z., 
§§ 1, 3). Dohlížeti k těmto knihám náleží politickým úřadům. 
K opravě knih těch jest potřebí zvláštního opatření zemského 
úřadu politického (dvor. dekr. z 5. dubna 1844, Sb. zák. soud. 
čís. 799). 'l'omu je tak i v případě, že dítě je zapsáno jako 
manželské a že domněnka mluvící pro jeho manželský pi'tvod 
byla zvrácena odporem (§ 156) 51) anebo žalobou (§§ 158, 159) 52). 
Zápis sám o sobě nemá v poměru k zákonným domněnkám 
samostatného významu 53). 

b) Legitimace 1). 
§ 478. 

Právního postavení dětí manželských muze se dostati též 
dětem nemanželským legitimací; legitimace jest právní skuteč
nost, kterou dítě původně nemanželské stává se manželsk}Tm 2). 
Zákon zná tři }Jřípady legitimace: "Odstraněním manželské pře
kážky nebo nezaviněnoú nevědomostí manželů" (marg. rub. § 160), 
"pozdějším sňatkem" (marg. rub. § 161), "milosti zeměpána" 
(marg. rubr. § 105). . 

4ti) Fuchs: 97. - Krainz: 162, - j . m. Ellinger: § 157 (30 roků) . 
, - Winiwarter: Kommentar 1, 390 (3 roky). 

4; ) Krainz: 162. - Krasnopolski: 220. Sb. n. ř, 2026, 2704; j. m. 
(nikoliv kurátor dítěte má žalovati, nýbrž muž (učiniv odpor) proti kurátoru 
o nemanželský původ dítěte) : Sb. n. ř. 2499, 2563 . 

.j~) Může však vstoupiti do sporu jako vedlej ší úča stnice: shora pozn. 35. 
4n) Jinak ovšem, je·li poručnicí dítěte (§ 211). 
50) Shora § 474. 
51 ) Shora § 476, pozn. 12. 
52) Sb. 3692. 
53) Shora ]Jozn. 3. 
1) Krainz: 170 a násl. - Krasnopolski: 228 a násl. - Ander s : 

Grundril3 § 66. 
2) Následkem toho je, že smír uzavřený nemanželským otcem ve pro

spěch dítěte, třeba schválený poručenským soudem, legitimací dítěte zaniká : 
Sb. n. ř. (16) fi299. Stejně patrně i smír vyrovnací: Krainz: 175, pozn. 29~ 
proti Sb. n. ř. (2) 773, (9) 3314, (16) 6632. 
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1. "Děti zplozené sice v manželství neplatném, nikoliv však 
v takovém manželství, jemuž vadí překážky § 62 až 64, jest 
pova~ovati za manželské, jestliže manželská překážka později 
přestane anebo jestliže aspoň jednomu z rodičů přichází k dobru, 
že nezaviněným způsobem o manželské překážce nevěděl (§ 160). 
Tím upravuje zákon dva různé případy: Odstranění neplatnosti 
manželství dodatečným zánikem trvající překážky a t. zv. man
želství putativní. Vyjmutí určitých překážek manželských 3) jest • 
pozdějším zákonodárstvím 4) patrně o.dstraněno 5). 

a) Překážka manželská může zaniknouti buďto dispensi 
anebo tím, že skutečně odpadne. Jedni 6) mají za to, že legiti
mace zánikem manželské překážky nastává toliko, iestliže pře
kážka soukromá odpadla výslovným potvrzením manželství nebo 
pokračováním v něm, tedy zřeknutím se práva odporu, překážka 
veřejná, dispensí. Avšak právě v tomto případu vzdání se práva 
odporu čini manželství platným od začátku, a má při dispensi 
již opětné uzavření sňatku účinnost zpětnou (§ 88), takže děti 
již proto jest pokládati od původu za manželské, a nejde tedy 
vůbec o případ skutečné legitimace. Proto se zdá, že spíše bylo 
úmyslem zákonodárce 7), a že lépe odpovídá zněni zákona 8), 
má-li se za to, že tento případ legitimace platí i pro zánik 
manželské překážky tím, že skutečně odpadla 9). Potom legitimace 
jde k dobru také dětem, které sice byly zplozeny dříve než pře
kážka odpadla, třebas opětné uzavření flňatku anebo konvalidace 
manželství dodatečně nenastala. 

3) Výjimka platí pro oba případy: Kr as n op ol ski: 231; nyní též 
Krainz: 170. 

4) Manželským zákonem pro katolfky z 8. října 1856, čís . 185 ř. z. 
(§ 50) pro manželství tomuto zákonu podrobená; cls. nař. ze 3. června 1858, 
čís. 92 ř. z. v příčině všech manželství. 

5) Pochybnost opírá se o to, že zákon z r. 1856 byl opět (zákonem 
z 25. května 1868, čís. 47 i'. z.) zrušen. Nabyla tím výjimka pro katolíky opět 
moci? Nikoliv. Tím, že zrušující zákon je později sám zrušen, nenastane beze 
všeho již platnost dříve uušeného zákona (shora § 12 pozn. 14). Zákonem 
z r. 1868 ' byla však znovu v platnost uvedena toliko ustanovení druhé hlavy 
o. z. o. s nařízeními dodatečnými, nikoliv i ostatní zákony, které zákonem 
z r.1856 byly změněny: Sb. 13.447. - Anders: Familienrecht,208, pozn. 6.
Krainz: 173, pozn. 20; j. m. Rittner: Eherecht 280. pozn. 5. - Krasno
p o I s k i: 231, má za to, že byla sice odstraněna výjimka v příčině manželství 
putativního, nikoliv však v příčině zániku manželské překažky (manželské 
překážky dle § 63 a 64 zrušeny novým manž. zákonem, pozn. překl.). 

ti) Rittner: Eherecht 279 a pozn. 5. - Krainz: 170. 
7) Oiner: Protokolle 1, 123, 154,155; proti tomuto výkladu protokolů: 

Krainz: 171, pozn. 6. . 
R) Nyní zejména Jur. N. § 113 a uv. zák. k Jur. N. čl. XVI, kde jest 

dán zvláštní předpis o příslušnosti pro případ, že jest se domáháno toho, aby 
zánik překážky za účelem legitimace dítěte z manželství zrozeného (§ 160) po 
smrti otce byl zjišťěn: Tilsch: EinfiuB 54. To nepřehlíží ani Krainz: 171, 
pozn. 8. 

9) D o Iii n e r: 2, 227. - S che r e r: Kirchenrecht, 536, pozn. 84. -
And ar s: Familienrecht, 208. - Týž: Grundri6, 86. - Kr a s n o p o laki: 229. 

6* 
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b) Děti ztozené v t. zv. manželství putativním 10), když 
překážka vadící platnosti manželství aspoň jednomu z manželů 
bez viny 11) byla neznáma 12), jsou f:lice dětmi 18) nemanželskými 
a zůstanou jimi též. Zákon však (§ 752, 756) výslovně je staví 
jakožto "nemanželské děti, kterými zákon zvláště přiznivě na
kládá" proti dětem legitimovaným. Nenastane tudíž ani tu sku
tečná legitimace. Děti takové mají práva a přednosti dětí manžel· 
ských. Jsou však "vyloučeny z nabytí takového jmění, které 
dle nařízení rodinných zvláště vyhraženo jest potomstvu manžel
skému (§ 160 na konci) 14). 

2. "Děti zrozené mimo manželství, které pozdějším sňatkem 
rodičů do rodiny vstonpily i se svým potomstvem se čítají mezi 
děti v manželství zplozené" (§ 161) 15). I děti zplozené v cizo
ložství jsou legitimace této účastny 16), pokud nemají platiti za 
děti dřívějšího manžela matky (§§ 158, 159) 17). Souhlasu dítěte 
nebo nemanželského otce není ti'eba, nemohou naopak ani svým 
odporem lpgitimaci zabrániti 1d). KOllf::čně legitimuje se dodateč
ným manželstvím rodičů také manželské potomstvo nemanžel-

. ských dětí již zemřelých. Právě tento důsledek mínil - na rozdíl 
od staršího práva (patent z 22. února 1791, Sb. z. s., čís. 115) -
vyjadřovati dodatek "i se svým potomstvem". Neboť pro potom
stvo dětí žijících rozumí se tento důsledek sám sebou 19). Dítě 

10) "Manželství zdánlivé": shora § 453, pozn. 2. Manželstvím putativním 
tudíž není t zv. manželství salcburské anebo pouze rituelní manželství moj
žíšské: shora § 453, pozn. 2. 

11) I omyl právní omlouvá: Krainz: 172, pozn. 16; proti Sb. n. ř. 
(17) 7023 

12) Sb. 11.082, 12.417. Rozhodujícím okamžikem jest zplození: K r a s n o
p o I s ki: 230; asi správněji, poněvadž mírněji, bylo by míti za to, že roz
hoduje doba sňatku: K ca. i n z: 172. 

1:\) Děti pocházející "z manželství neplatného". Jsou-li takovými dětmi, 
o tom rozhodují domněnky platné pro otázku manželského původu. V pří
padě dvojího manželství? Krainz: 127. 

14) R. Hor n: Die Rechtstellung der Putativkinder, 1912. 
15) K o g I e r: Beitrage zur Geschichte atd. - S a v i g n y: Zeitschr., Germ. 

Abt. 25,94 a nusl.; 27,316. - Anonymus: Die Legitimation durch nach
folgende Ehe. AlIg. Jur. Z., 1888, čís. 2. - S chi mm: Zur Durchfiihrung der 
leg. per. subs. matr .. Ger. Z. 1894, čís. 35. 

16) Sb. 13.447: Pratobevera: Materialien,6, 347. - Brassloff: 
Die Legitimation atd. Griinh. Z. 32, 137 a násl. 

ll) Krainz: 174. pozn. 25. 
t~) Sb. n. ř. (8) 3184. Zápis legitimace per subs. matr. do matriky vy

lučuje podání žaloby na uznání otcovství proti osobě třeti: Sb. n. ř. (15) 
6167. Působí zánik rozsudku vydaného o otcovství proti muži jinému: Sb. 
n. ř. (4) ln91; naproti tomu je bez účinku - na omylu spočívající - legiti
mace pozdějším sňatkem osobou jinou než skutečným ploditelem dítěte. Manžel 
může naopak popírati svoje otcovství, třebas již souhlasil se zápisem do 
matriky: Sb. n. ř. (1) 73; dole pozn. 21. 

ln) Pfaff-Hofmann: Kommentar, 1, 24. - Pratobevera: Ma
terialien 6 300. - Zeiller: Kommentar.l, 357. - Pfaff: J. Bl. 1883, čís. 23, 
1887, čís. 23. - Anders: Familienrecht. 210. - Krasnopolski: 234. -
Krainz: 174; jiného míněn! starší literatura u KraiIize: 174, pozn. 26. 
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mimo manželství zplozené, avšak v manželství narozené nepotře
buje teprve legitimace. Ono jest manželské. Účinky legitimace 
naproti tomu počínají sice ihned, avšak přece teprve uzavřením 
sňatku. Proto nemohou ani děti pozdějším manželstvím legitimo
vané "odpírati dětem zplozeným v manželství, které v mezidobí 
trvalo, vlastnost prvorozenství, an~ jiná již nabytá práva" (§ 161 
na konci) 20. 

Legitimaci jest v knize křtěných poznamenati (Gub. nař. 
z 4. lÍnora 1830, prov. Sb. z. pro Čechy, čís. 22) 21). Dítě dostane 
křestní vysvědčení na místo křestního listu, ve kterém není 
zmínky o původu manželském nebo nemanželském (dekr. dvor. 
kanc. z 18. července 1834, Sb. pol. zák. 62, čís. 83; min. výnos 
z 1~. října 1851). Nestala-li se oprava matriky za života otce, a 
není-li otec již jako takový v matrice zapsán (§ 104) a legiti
mace poznamenána (výn. min. sprav. z 12. září 1868, věstn. 
min. sprav. 1892, 74), musí dítě domněle legitimované vymoci 
sobě cestou nesporného řízení u okresního soudu svého bydliště, 
po případě poručník nebo opatrovník u poručenského nebo 
opatrovnického soudu zjištění otcovství (jur. n. § 113; uv. zák. 
k jur. n., čl. XVI) a pak opravu matriky 22). 

3. Rodiče, zejména otec (§ 753), a lze-li prokázati, že otec 
si legitimace přáP3), též po jeho smrti matka 24) anebo dítě ~5) 
mohou zažádati o "mi.lost zeměpána, kterou dítě (nemanželské) 
se prohlásí manželským" pokud "chtějí, aby dítě právě tak jako 
dítě manželské se stalo lÍčastným stavovských předností anebo 
práva na majetek volně zděditelný" (§ 162) ~6). K tomu se však 
vyžaduje "souhlasu zletilého nemanželského dítěte, anebo, je-li 

20) Sb. n. ř. (10) 3955. 
21) Předpoklady poznámky: výn. min. sprav. ze 17. června 1907, věstn. 

min. sprav. 1908, 44. - Mayrhofer: 1. svazek doplň. 697 a násl. - Rin
tel e n: GrundriJ3, 119; soud poručenský může rodiče donutiti, aby zápis 
vymohli: Sb. n. ř. (18) 7277. - Neuzná-li muž otcovství, musí dítě nebo 
dědic jeho, není-li legitimace ještě poznamenána, žalovati o zjištění legitimace 
dle obvyklých pravidel platných při otcovství nemanželském: Sb. n. ř. (3) 
1105, (8) 3184, (10) 3693. - Otec může legitimaci popírati, třebas i legitimaci 
omylem nebo vědomě dal zapsati: Sb. n. ř. (1) 73, (6) 2283, 2389, (Ul) 5308. 
- Mohou též osoby třetí legitimaci popírati cestou sporu důkazem, že dítě 
nebylo zplozeno manželem své matky? Krasnopolski: 234. - Kl·ai·nz: 
176; Sb. 2729, 8738; n. ř. (1) 73, 310, 331, (3) 1105, (4) 1591, (6) 2283 (s ome
zeními a výjimkami); naproti tomu Sb. n. ř. (11) 4402, (16) 6572 a. j. - Má 
dítě samo právo popírati legitimaci? K r a i n z: 176; naproti tomu Sb. n. ř. 
(15) 6167. 

22) Odkaz na pořad práva neni vyloučen: nesp. pat., § 2 ČÍS. 7; srovn. 
Kosch: ZUl' Legitimation unehelicher Kinder atd., Not. Z., 1897, čís. 42. 

2:1) Tak stanoví výn. min. sprav. z 2. února 1913 (R i nt e len: Grund-
riJ3 § 66), který podává zásady rozhodující nyní v příčině . této legitimace. 

24) Pfaff-Hofmann: Kommentar 2, 724. 
25) Výn. min. sprav. z 2. února 1913. 
2U) Kogler: Die leg. pel' rescriptum von Justinian bis zum Tode 

Karls IV., 1904. - Stern berg: Die Legitimation, per lescr. princ., Ger. H., 
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dítě to nezletilým, prohlášení poručníka a při volení poručenského 
soudu" (nař. z 29. června 1850, čís. 257 ř. z. § 6; nesp. pat. 
§ 263; jur. n. § 109) 27). 4egitimace má jinými slovy v tomto 
případě povabu smlouvy. Zádost jest podati u okresního soudu 
(jur. n. § 113), který žádost předloží prostřednictvím sborového 
soudu 1. stolice vrchnímu zemskému soudu a tento opět minister
stvu spravedlnosti 28) a konečně s dobrozdáním tohoto minister
stva (nesp. pat. § 264) 29) dle § 64 ' odst. 2 úst. list. vládě. Roz
hodnutí, jehož datum označuje zárovei'l den, od kteréhož díte 
platí za manželské, sdělí soud stranám. Soud opatří též při
měřenou poznámku v matrice (po zn. pat. § 265). 

Účinek legitimace je určen příslušným rozbodnutím. Každým 
způsobem jest účinek ten menší než při jinaké legitimaci 30). "Na 
ostatní členy rodiny" účinku nemá (§ 162 na konci) Sl). Legiti
movaný nemá proto také nárok na výživu (§ 143) proti předkům 
svých rodičů. Každým způsobem však má legitimace přece i vúči 
ostatním členům rodiny účinky nepřímé ·tím, že vylučuje nebo 
omezuje jejich právo dědické po osobě legitimující ~2). Ovšem 
poskytuje legitimace tato osobě legitimované právo dědické vůbec 
jenom tehdy, byla-li "legitimována k žádosti otce, aby požívala 
co do jmění volně zděditelného stejných práv s dětmi manžel
skými" (§ 753). Naproti tomu vztahuje se i tato legitimace vždy 
též na potomstvo legitimovaného as). 

1917, čís. 22. - E. Adler: Privatrechtliche Bemerkungen, J. Bl 1919, čís. 9. 
- De lege ferenda: Han a u s e k: Frauen als Zeugen, 112, 113 a násl. -
(Nyní patrně s povolením vlády, § 64 posl. odst. úst. list.; návrh subkomitétu 
pro revisi obč. zák. navrhuje rozh.· min. sprav., pozn. překl.) 

2i) Zpravidla vyžaduje se podle výn. min. sprav. z 2. února 1913 též 
souhlam manželky otcovy, souhlasu jeho manželských dítek a jeho rodičů, 
pokud mají nárok na povinný podíl ... 

2~) Soudy nesmějí žádosti takové odmítati; toliko odepře-li poručenský 
soud souhlasu, znamená to, že legitimace se odmítá: Sb. 9302, n. ř. (16) 6708. 

29) Zvláštní zřetel jest bráti k dětem vojínů ve válce padlých nebo 
válečnými útrapami zemřelých, lze-li prokázati, že otec měl úmysl oženiti se 
s matkou dítěte anebo alespoú nákládati s dítětem jako manželským; cís. 
rozh. z 18. května 1917 a výn. min. sprav. ze 24. května 1917, věstn. min. 
sprav., 1917, čís. 30. 

30) Proto stane se dítě takto již legitimované přece účastno právních 
účinků dodatečné legitimace súatkem rodičů: Kr ai n z: 174. 

31) Proto nemá legitimace tato také ani vlivu na poměr mezi několika 
dětmi, které k žádosti svého společného otce tímto způsobem byly legitimo
vány: Krainz: 178, čís. 53. - Krasnopolski: 237, Sb. 9402; jiného 
mínění (toho obsahu, že děti takové naproti sobě nabývají práva manželského 
původu a tudíž dědické právo zákonné) : Sb. n. ř. (4) 1702. - O t t: Rechts
rnrsorgeverfahren, 258, pozn. 3. 

32) PfaH-Hofmann: Kommentar 2, 725. - ZeiIler: Kommentar 1, 
361 má za to, že dítě takto legitimované nelze čítati při vypočtení povinného 
dílu pro děti dřlve zplozené; naproti tomu K r a i n z: 178, pozn. 54. 

33) Možno tímto způsobem prohlásiti za manželské též potomstvo dítěte 
již zemřelého? proti tomu nyní K r a i n z: 178 na konci. 
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§ 479. Adopce (osvojení)l). 

1. Přijetí dítka za vlastní (adopce) jest manželsko-právní 
smlouvou mezi osobou přijímací a osobou přijatou (§ 181). Smlouvu 
nutno uzavříti písemně nebo 'před soudem; vyžaduje schválení 
soudu (Jur. N., § 113)2) po prozkoumání zákonitých předpokladů 3) 
a nikoliv již - jako kdysi (§ 181) - schválení zemského tí.řadu 
politického (nesp. pat., §§ 257 až 262) 4). 

a) Je-li osvojenec svépravný, uzavře smlouvu sice sám; 
avšak je-li manželský otec jeho na živu, třeba též jeho svolení 
(§ 181) 5). 

b) Je-li osvojenec pod mocí otcovskou, uzavře smlouvu otec 
nebo zákonný zástupce, aniž třeba spolupůsobení poručenského 
úřadu ani svolení dítěte. Dítěti přísluší však právo stížnosti 
pro zneužití moci otcovské anebo pro bezdůvodné odepření otcov
ského svolení (§ 148, 178, 181). 

c) Je-li osvojenec pod mocí poručenskou, vyžaduje se ke 
smlouvě souhlasu matky, poručníka a soudu poručenského (§ 181). 
Soudní přivolení je zároveň soudním potvrzením smlouvy. Avšak 
je-li soudem poručenským soud okresní, je rozhodnutí vyhrazeno 
nadřízenému sborovému soudu prvé stolice (jur. n. § 109, 1). 

2. Přijeti dítěte za vlastní jest vázáno na určité předpo
klady co do osoby svojitelovy, adoptivního otce neb adoptivní 
matky a co do osoby svojencovy, adoptivního dítěte (§ 179). 

a) Toliko "osoby, které se nezavázaly slavným slibem, že 
zůstanou svobodnými a které nemají vlaeltních manželských dětí, 
mohou jiné za vlastní děti přijímati" (§ 179). Jsou tedy jako 
adoptivní rodiče vyloučeny: 

. a) osoby řádové, nikoliv též světští duchovní G), 

I) Krainz: 179 a násl. - Krasnopolski: 285 a násl. - And;;;: 
GrundriJ3, § 68. - H e ck e r: Die Adoption im geltenden Recht als Produkt 
der historischen Entwicklung. 1903. - St e r n ber g: Die Teilnovelle zum 
A. B. G. B., Ger. H. 1914, čís. 48. - Ehrenzweig: Zivilrechtsreform, 10. -
H o I z man n: Beitrage zur Lehre von der Adoption, J. Bl. 1919, čís. 49. 

~ Příslušným jest okresní soud obecně příslušný v:e věcech sporných 
pro svojitele: Sb. n. ř. (6) 2419, (7) 2622, 2659. - Lahr: Uber Adoption und 
Legitimation, Ger. Z. 19m, čfs. 3, 11. - Ott: Rechtsfiirsorgeverfahren. 35; 
jinak Dr. C ... : Ger. Z. 1899, čfs. 28.-Anonymus: Tamže 1901, čís. 19. -
Hobert: Tamže 1904, čís. 28. - Biach: J. Bl. 1904, čís. 8 a 33. -- Ano
nymus: Ger. Z. 1909, čís. 35; proti tomu Krasnopolski: 288, čís. 5. -
Krainz: 181, pozn. 19. 

:1) Nikoliv volná úvaha soudcovská. 
4) Rintelen: Grun driJ3 , § 67. - Ehrenzweig: Aus der Adoptions

praxis, Ger. Z. 1915, čís. 38. 
5) "Zvláštní pHpad omezení způsobilosti právní osob zletilých": 

Schwarz: Ger. H. Hl90, čís. 42; srovnej Ofner: Protokolle, 1, čís. 166 a 
přivolení rodičů k provdání zletilé dcery (§ 122), shora § 459, pozn. 22. 

U) Jiného mínění Anders: Familienrecht, 226 (avšak nyní GrundriJ3, 
95); proti soudnímu potvrzováni adopce duchovními světskými "ze slušnosti". 
- Haimberger: Zeitschr. osterr. Rechtsgel., 1838, II, 59 aj.; u Krainze: 
179, pozn. 4. 
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(1) osoby, které již mají manželské dítky. Děti ty musí zde 
v době adopce již býti, alespoň musejí býti zplozeny \ § 22) 7). 
Možnost, že svojitel může ještě dostati vlastní děti, není adopci 
na překážku (dekr. dvor. kanc. z 21. dubna 1820, Sb. s. z. 
čís. 1659). Děti musí býti manželské, tedy alespoň legitimované, 
ne pouze adoptované 8). Děti nemanželské (i vůči adoptivní matce) 
nebo děti adoptované nejsou adopci v cestě. Možno tedy přijati 
za vlastní několik osob zároveň 9) nebo po sobě. Naproti tomu 
vnuci nebo pravnuci se rovnají dětem (§ 42) 10). 

b) "Svojitelé" nebo "svojitelky" musí býti přes 40 11) roků 
staří (§ 180, odst. 1) 1~). 

c) "Osvojenec" musí býti aspoň o 18 roků mladší než jeho 
osvojitelé (§ 180, 1). Osvojení míní nápodobovati přírodu 13). 

d) Osvojenec může býti též nemanželským dítětem osvojite
lovým. Dřívější zákaz (dvor. dekr. z 28. ledna 1816, Sb. s. z. 
č. 1206) 14) měl především zamezovati osvojení dětí, zplozených 
cizoložstvím 16). Tento předpis byl již dávno pociťován jako tíživý 
a neodůvodněný (6). Právě s ohledem pa to byla nyní též snížena 
věková hranice pro osvojitele 17). 

e) Osvojitel a osvojenec mohou býti muž nebo žena, svobodní 
nebo ženatí (vdané). Kdo je ženat (vdaná), může však osvojiti 
dítě anebo býti os",ojen (osvojena) toliko se souhlasem druhého 
manžela 1~) (§ 180, věta 2) 19). Souhlasu toho vyžaduje se tím spíše, 
poněvadž osvojení má za následek omezení dědického práva 
druhého manžela, jakož i dítek, které se z manžt'lství toho po 
případě ještě narodí, a poněvadž dítě adoptované aspoň na venek 
ve společenském ohledu platí za dítě manželů. Právě tak může 
změna jména způsobená adopcí míti nevhodné důsledky, jestliž~ 

7) Nesluší však: žádati vůbec přísný důkaz bezdětnosti: Sb. 4206, na 
druhé straně však: nestačí souhlas případných dítek manželských, Sb. 5449. 

8) Krainz: 180. - Krasnopolski: 285; něm. obč. zák. § 1743; ji
ného mínění Lahr: Ger. Z., 1901, čís. 11. - Schuller: Die Annahme an 
Kindesstatt, 1837 30. 

0) Nemanželské dítě a matka dítěte. Usnes. zEmsk. soudu Vídeň, z 11, listo
padu 1916, Ger. Z. 1916, č. 40. 

10) Jest však: přípustno přijati za vlastní jedinébo manželského vnuka 
dítěte již dříve zemřelého anebo všechny na živu jsoucí vnuky zároveň. 
Zeil1er: Pratobeveras Materialien, 6, 327. - Anders: Familienrecht, 227. -
Krainz: 180; jinak Sb, n. ř. (9) 3383; srovn. Krasnopolski: 286, pozn.4. 

ll) Původní o. z' o.: 50 roků. 
12) Při adopci oběma manželi musí ovšem oba míti předepsaný věk: 

Sb. 10.002. 
13) Jnst., 1, 11, 4. 
14) Zrušeno § 20, 1. dílčí novely. 
15) Protokol z 11. prosince 1815. 
lG) Lahr: Ger. Z. 1901, čís. 11, pozn. 8. - Ehrenzweig: Tamže 

1908, čís. 19. 
11) Seb e y: Die Teilnovelle zum A. B. G. B. 1915, 63, 66. 
18) Souhlas druhým manželem odepřený nemt'tže býti nahrazen soudem: 

Rozh. n. s. čís. 1827. 
10) Dříve jinak: Dekr, dvor. kane. z 21. dubna 1820, čís. 1659, Sb. zák. s. 
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osvojenkou je vdaná žena 20). Souhlasu však není třeba, "byl-li 
manžel prohlášen choromyslným 21), je-li pobyt jeho neznám, 
nebo bylo-li manželství rozvedeno" (§ 180, čís. 3). Adoptovati 
nemohou ol>oby úplně zbavené svéprávnosti. Neboť zastoupení 
kurátorem je při uzavření smlouvy rodinoprávní vyloučeno. Na
proti tomu múže marnotratník adoptovati, avšak patrně toliko 
se souhlasem soudu 2~). Dvq rúzné osoby mohou adoptovati totéž 
dítě toliko tehdy, jsou-li spolu oddány 23). Avšak souhlas jednoho 
manžela k adopci provedené druhým manželem neplatí ještě jako 
adopce oním prvým. 

3. Účinky osvojení nastávají neodvolatelným vydáním schvalu
jícího usnesení tloudního a4). Proto je osvojení neplatné, stalo-li se 
usnesení to teprve po smrti osvojitelově (dvor. dekr. z 28. června 
1837, Sb. z. s., čís. 209). Naproti tomu zápis tohoto potvrzení 
v protokole soudním slouží toliko účelúm · prúvodním a mllže 
tudíž se státi také teprve po smrti osvojitele (týž dvor. dekr.). 

a) Jediným podstatným právním účinkem adopce, který 
smlouvou nemúže býti změněn (§ 184), je přenesení jména osvojite
lova na osvojence 25). Osvojenec 26) dostane rodinné jméno osvo
jitele neb osvojitelú, anebo je-li osvojitelkou žena vdaná nebo 
vdova, rodné (dívčí) jméno osvojitelčino. Věcí volné úmluvy jest 
však, zda a na kterém místě osvojenec připojí k jménu osvojitelú 
svoje dosavadní jméno (§ 182, 2). Bez takovéto dohody osvojenec 
dřívějšího jména toho času ztrácÍ; tím je rozřešena otázka dříve 
velesporná n) a zamezeno, aby cizozemské předpisy, v jichž oboru 
platnosti osvojení se stane, nepřekážely tomu, by v tuzemských 
matrikách změna jména mohla býti provedena 2~). Toliko, je-li 
adoptována žena vdaná nebo ovdovělá, musí patrně svoJe jméno 
rodinné, jehož nabyla manželstvím, spojiti s jménem novým 
(§§ 42, 182) ~9), 30). 

b) "Mezi osvojiteli a osvojencem a jeho potomky platí tatáž 
práva jako mezi manželskými rodiči a dětmi, pokud zákon nečiní 
výjimku 31). Osv()jitel přejímá moc otcovskou. Na ostatní členy 

20) S che y: 64. 
21) Anebo je-li také jenom skutečně na duchu chorý: Sbírka 27. 
'2) Krainz: 181, pozn. ]1. - Krasnopolski: 2~7. 
23) Krainz: 181 a j.; něm. obč. zák. § 1749. Předpoklady musí pak 

býti splněny u obou osvojitelů: Sb. 10.002; shora pozn. 12. 
2'1) Nikoliv již uzavřením smlouvy, avšak také nikoliv teprve doručením 

usnesení. La hr: Ger. Z. 1!lOl, čís. 11. 
25) Zjištění jména, které osvojenec má nésti, jest podstatným obsahem 

smlouvy: Jud. 171 (Sb. n. ř. (8) 3178). 
tO) Je-li adoptován muž ženatý, přejde adoptivní jméno i na jeho man-

želku: § 92. - Krainz: 183. 
21) Jud. 171 (Sb. n. ř. (8) 3178). - Steiner: Not. Z. 1908, čís. 16. 
28) S che y: 65. 
20) Krainz: 183, starší právo Krainz: 184, pozn. 29. . 
30) Týká se šlechtictví a odpadá vzhledem k jeho zrušení (pozn. překl.). 
31) Osvojitelé nemají práva dědického: § 756. 
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rodiny osvojitelů 32) nemá poměr mezi osvojitelem a osvojencem 
přímého účinku 33). Napl'oti tomu nepozbývá osvojenec také práv 
své vlastní rodiny" (§ 183). 

4. "Práva a závazky mezi osvojiteli a osvojenci nevztahují 
se k dětem, kteréž se berou jen ve schovanství" (§ 186, 1). Při
jetí ve schovanství (marg. rubr. § 186) 34) jest neodvolatelné 
anebo . odvolatelné přijetí dítěte do vlastní domácnosti za tím 
účelem, aby dítě jako vlastní 35) bylo vychováno a opatřováno. 

"Toto schovanství je každému volno" (§ 186, 2) 36). Poměr 
pěstounský muže býti v jakékoliv formě upraven smlouvou mezi 
pěstouny a rodiči dítěte nebo jeho zákonným zástupcem nebo 
dítětem samým. Potvrzení smlouvy poručenským úřadem jest toliko 
tehdy třeba, ukládá-li smlouva nezletilému schovanci zvláštní zá
vazky anebo zbavuje-li jej zákonných práv (§ 186, 2) 37). Pěstounům 
nepřísluší nárok na náhradu výdajů schovanství ani vůči dítěti 
ani vůči jeho rodičllm (§ 186, 3) 3~). Naopak předpokládá se 
úmysl darovací 39). Tomu však tak není, jestliže někdo se ujme 
toliko prozatímně opuštěného dítěte (§ 1042), anebo jestliže vlastní 
rodiče žádají zpět nalezence (dolno-rak. vlád. nař. z 16. února 1837, 
Sb. prov. zák. 19, 68), pokud dítě to není ponecháno pěstounům 
až do dokončení 22. roku věku jako pomoc v pracích polních a 
domácích, v jejich řemasle nebo umění (dekret dvor. kane. z 1. dubna 
1813, Sb. pol. z. 40, iSís. 32) 40). 

32) Ani na druhého manžela, který sice souhlasil, a však neadoptoval: 
Shora pozn. 19 a 20 a text za pozn. 23. 

33) Účinky nepřímé (reflexní): PfaH-Hofmann: Kommentar, 2, 729. 
shora § 478, pozn. 32. 

3-1) O fn e r: Protokolle, 1, 170: 2, 513. - L ii s s I: Recht auf Unterhalt. 
208 a násl. - K r a s n o p o I s k i: 292. - K r a i n z: 185. - Zákon uznává 
však poměr tento jako zvláštní poměr rodinného práva. § 364 c; trest. řád, 
§ 152, čís. 1; civ. ř. s. § 321, čís. 1; konk. ř. § 32 a j. 

35) Pěstouni přejímají výchovu dítěte na místě rodičů, nikoliv dle pi'í
kazu anebo pod dozorem jejich: K r a i n z: 185. 

:1") Omezení byla stanovena v' některých zemských zákonech bývalých 
rako~ských zemí na ochranu dětí; na př. zák. ze 4. září 1896, čís. 66 z. z. 
pro Styrsko. Srovnej Reicher: Fiirsorge fiir die verwahrloste Jugend. 52, 
321. Podobným zákonem jest zákon čsl. z 30. června 1921, čís. 256. 

31) I když smlouva ve prospěch pěstounů omezuje moc otcovskou: 
'Krainz: 186. 

:IS) Stejně není takového nároku proti domovské obci. Sb. 15.788, 
n. ř. (8) 3167, (10) 4034. - Náhradní nároky možno sice vyhraditi: rozhod
nuti z 13. úuora 1914, Ger. Z. 1915, čís. 23, avšak pěstouni musí se bezpodmí
nečně zavázati k tomu, že schovanci budou poskytovati výživu: Krainz: 185. 

30) Jinak jde o obyčejnou smlouvu úplatnou: Wudich: Kostkinder
schutz, Ger. Z. 19t3, čís. 35. - Riether: Tamže, čís. 41. - Hugelmann: 
Kostkinderwesen, Osterr. Sanitiitswesen 1913, čís. 4~. 

40) "Zastaralé": Krainz: 189, pozn. 2. Každým způsobem platí služby 
dítěte v určitých mezích jako přiměřená náhrada nákladů vychovávacích, proto 
nesmí dítě dod,tečně žádati mzdu: Sb. n. ř. (10) 3972. 
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2. Úěinky poměl'u l'odiěského 1). 
a) Práva dítěte. 

§ 480. 
a) Jméno a stav. 

Děti manželské nabývají jména, šlechtictví 2) a jinakých ne 
pouze osobních práv 3) rodiny otcovy (§ 146), zejména též státního 
občanství (§ 28), domovské příslušnosti (dom. zák. z 3. prosince 
1863, čís. 105 ř. z., § 6) a soudní příslušnosti otcovy (jur. n., 
§ 71)4). 

Děti legitimované jsou manželským dětem postaveny na roveň 
(§§ 160 až 162). Děti osvojené nabudou sice jména svých osvo
jitelú a mohou podržeti svoje vlastní jméno 5). Dále nabývá díte 
osvojené soudní příslušnosti osvojitelovy (jur. n., § 71). Státního 
občanství však a domovské příslušnosti se osvojením nenabývá 
(§ 28; dom. zák. čís. 105 ř. z. ex 1863, § 6). 

§ 481. 
~) Výchova a výživa 1). 

1. "Rodiče mají vllbec povinnost své děti manželské vy
chovávati, t. j. pečovati o jejich život a zdraví, opatřovati jim 
slušnou výživu, podporovati jejich síly tělesné a duševní a vyučo
váním v náboženství a užitečných vědomostech položiti základ 
k jejich budoucímu blahu" (§ 139). 

a) Závazek k vyučování jest zajištěn všeobecnou povinnou 
návštěvou školní od 6. do 14. roku 2). 

b) V jakém náboženství jest dítě vychovati, nerozhoduje 
soud, nýbrž úřad správní (§ 140) 3). Zpravidla následují děti 

1) Krainz: 187 a násl. - Krasnopolski: 257 a násl. - Anders: 
Grundri.B, §§ 63 a násl. - St e r n ber g: Das Rechtsverhaltnis zwischen Grol3· 
eltern und Eltern. Not. Z. 1901, pozn. lS. 

2) Viz tr. zák. § 27, lit. a); šlechtictví zrušeno. 
3) Na př. tituly, řády, hodnosti, úřady. K tomu viz zák. o zrušení titulů 

atd. (pozn. překl.). 
4) Nezletilý nemůže samostatně urilovati svoje bydliště. Sb. n. ř. (12) 4695. 
5) Shora § 479, čís. 3a. . 
1) Shora § 456, pozn. 1; dále S c h u 8 t e r: Zur Alimentationspfl.icht der 

~ltern gegen die Kinder nach ost. Recht, J. BI. 1883, čís. 30, 31. - Nemethy: 
Uber die Konkurrenz der Alimentationsanspriiche ehelicher und unehelicher 
Kinder. Ger. Z. 1896, čís. 4. 

2) Říšský zákon o školách národních z 25. května 1869, čís. 62 ř. z., 
§§ 20 až 25, tak zv. malý školský zákon ze 13. července 1922, čís . 226 _ Sb., 
§§ 1 až 5, ll, 12; domácí vyučování, úst. listina § 120; volba vychovatelů a 
učiteh'l.: zák. čís. 48/1868 ř. z, § 6; nař. z 29. září 1905, čís. 159 ř. z., § 204. 

:I) Sb. 14.161, n. ř. (3) 1082, (6) 2311. - O bezkonfesních dětech v době 
dřívějšÍ: Anonymus: J. Bl. 1881, čís . 49. - Anonymus: Ger. H. 1897, 
čís. 15. - Thaner: Griinh. Z. 10, 598 a násl. - Hussarek: Grundril3 14. 
- Di p a u li: Archiv fůr kath. Kirchenrecht, 87; 449 a násl.; podle čs. novely 
k mezikonfesnímu zákonu (viz pozn. 4) jsou děti bezkonfesních rodičů samy 
sebou rovněž bez konfese (čl. ], 3). 
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náboženství rodičů. V manželstvích smíšených následují synové 
vyznání otcovo, dcery vyznání matčino. Avšak rodiče mohou 
smlouvou předem nebo dodatečně stanoviti jinak. Při změně vy
znání jednoho nebo obou rodič-ll posuzu jí se děti, kterým ještě 
není sedm rokú, tak, jako by Re byly narodily po provedené změně 
vyznání, ve věku mezi 7 a 14 roky bylo vyznání dětí dříve ne

. změnitelno. Dle novely čsl. mohou však rodiče vyznání anebo 
stav bez vyznání svých dětí libovolně stanoviti nebo měniti, dokud 
děti nenabudou 16 rok-ll. Po dokonaném 16. roce věku má každý 
svobodnou volbu náboženského vyznání dle vlastního přesvědčení 
(zák. z 25. května 1868, čís. 49 ř. z., čl. 1, 4; nyní zák. 
z 15. dubna 1920, čís. 277 Sb. a nejnověji zák. ze dne 23. dubna 
1925, Č. 96 Sb. z. a n.) 4). 

cJ Péče o tělo a zdraví jest v prvé řadě úkolem matky. 
d) Náklady výživy jsou věcí otce (§§ 141,1; 142,1)5). 

Dokud děti se nemohou samy vyživovati (§ 141)6), nemají-li 
vlastního jmění, jehož důchodu lze použíti k líhradě vychová
vacích nákladů (§ 150) 7). Děti manžel~ké mají nárok na výživu 
slušnou, stavu přiměřenou (§ 139) 8). Nutnou výživou se musí 
spokojiti toliko tehdy, jestliže se svých dále jdoucích nároků 
vzdali 9) anebo nároků těch pozbyli skutkem, který je dle zákona 
vylučuje též z dílu povinného 10). Nároku na nutnou výživu 

4) W. Fu c h s: Beitrag zur Lehre von der Religionsfreiheit in der Praxis, 
1894. - Spiegel: P. J. Vierteljahrschr. 28, 139 a násl. - Hussarek: Die 
religiose Erziehung der Kinder Griinh. Z. :l3, 301 a násl. - I II a s i e w i cz: 
Das Religionsbekenntnis der Kinder nach ost. RJ 19. U. - W. Gr o s s: Čl. 
"Religiose Kindererziehung" v St. W. B., I. vydání. - R e n n e r: Tamže čl. 
"Interkonfessionelle Verhaltnisse", II. vydání, - Mayerhofer: 4 5, 39 a 
násl. - R u s s are k: Glossen atd. Ger. Z 1905, čís. 17. - K čs. novele: 
Anonymus: P. J. Z. 1, Wissensch. Vierteljahrsch. 1,1/2,22. 

5) Pokud dítě neopustilo dům otcův bez jeho vůle a bez dostatečného 
důvodu: Sb. 646 4406, 8Ij8~, 14.810 n. ř. (5) 1782, (6) 2296, (10) 3866. Pro
zatímně i za trvání sporu o oduznáni manželského původu: nál. z 10. února 
1920, Pro Arch. 1920, příl. str. 7. 

6) Tedy na jedné straně nikoliv vůči nezletilému dítěti, které se může 
i samo vyživiti: Sb. n. ř. (16) 67U3, (18) 7240; naproti tomu netoliko až do 
dospělosti nebo zletilosti (srovn. ~ 672); Sb. 68 ',~, 13.524. - Russarek: 
Griinh. Z. 20,518 a násl.; 666. - Konečně znovu při zchudnutí nebo pomíjející 
nezpůsobilosti k výdělku. Sb. 8160, 9067, 13.696, 14.619. n. ř. (4) 1661, (6) 
2~70. (11) 4091, (1:!) 4538; jiného mínění La r che r: Náleží otci alimentační 
povinnost vůči dítěti i tehdy nabude-li sice dítě způsobilosti výdělečné, po
zbude-li ji však později opět '? J. Bl. 1882, čl. 2l:!; naproti tomu A no n y m u S : 

Tamže, čís. 41. 
1) Alimentační povinnost rodičů je jinými slovy povahy podpůrné: Sb. 

8512. Zakládá tudíž náhradní nárok vůči tomu, kdo zavinil tělesné poškození 
dítěte: Sb. n. ř. (15) 6089; shora § 411, čís. 34. 

~) Jen pro svoje osoby, nikoliv také pro svoje rodiny, nikoliv zejména 
pro svoje.manželky: Hussarek: 530. - Sb. n. ř. 2770. - Lossl: J. Bl. 1892, 
508. - TýŽ: Ger. Z.1903, 271: dole pozn. 23. 

9) Sb. n. ř. (3) 827. - Lossl: 65. - Jiného mínění Hussarek: 123. 
10) Jos. zák., 1, 4, § 7; něm. obč. zák., § 1611. Ještě dále jde Russa

rek: 556 a násl. 
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se naproti tomu nepozbývá ani vzdáním se ani takovýmto skutkem 
(arg. § 795) 11). Je-li otec bez prostředkiP~) anebo, není-li do
statečně výdělku schopen, jdou náklady k tíži matky, kteréž 
připadá též výchova, je-li otec mrtev. Je-li matka rovněž ne
majetná nebo mrtva, přechází povinnost vychovávací 13) a vy
drž ovací nikoliv snad na dědice, nýbrž na otce a matku otcovy 
a po nich na otce a matku matčiny (§ 143)J4), po případě též 
na vzdálenější předky 15). Není li tu příbuzných k výživě po
vinných, jest sáhnouti na kmenové jmění dětí anebo není-li ta
kového jmění, na ostatní příbuzenstvo, konečně na veřejnost 
(§§ 220, 221)16). 

2. Alimentační povinnost rodičů trvá i po rozvodu nebo 
rozluce manželství 17). Otázka, kterému z nich y takovýchto 
případech má býti svěřena výchova, byla dříve (§ 142 o. z. o.) 
upravena způsobem, který byl pociťován jako nnedosti pružný" 
a jako "tvrdost vůči matce". Nyní ponechává zákon lb) úpravu 
v této věci v prvé řadě tak jako dosud dohodě rodičů, která 
však vyžaduje souhlasu soudu 19), aby zájem dětí byl chráněn 
(§ 142, 1). Není-li však takového ujednání, má soud" bera zřetel 

11) Sb. n. ř. (3) 827, (12) 4538. - Janisch: Not. Z. 1912, čís. 14. 
12) Tomu tak není, dokud mu zůstává zákonné minimum existenční: 

Sb. n. ř: (13) 4941. Naproti tomu rovná se stavu nemajetnosti (bez prostředků) , 
jestliže otec skutečně ze svého závazku se vymkne a je neznámého pobytu: 
Sb. n. ř. (9) 3452; jinak n. ř. (11) 4351. Lhostejno je, je li matka snad bo
hatší: Sb n. ř. (3) 1107. V konkursu otce nebo osoby jinak zavázané řídí se 
nárok ten nikoli proti konkursní podstatě nýbrž toliko proti majetku, který 
do konkursu nespadá (konk. ř. §§ 1; 5 2), anebo proti tomu, na něhož vy
živovací povinnost přechází: Schrutka: Die ans dem Gesetze gebiihren
den Unterhaltsanspriiche im Konkurse Ger. Z. 1916, čís. 17. - Ba rt s ch: 
Kommentar 70 a násl. j Sb. n. ř. (9) 3565. 

13) Zpravidla toliko povinnost vydržovacl, dokud rodiče jsou na živu: 
§ 143 1; Sb. n. ř. (3) 1008. (10) 3"24. 

14) Děd předchází babičku: Ellinger: Kommentar, § 143. - Krainz: 
191, pozn. 34; jinak L o s s I: 88, pozn. 108. Dědeček a babička j sou tedy -
je-li otec a matka nemajetná - povinni alimentací zároveň vůči synovi (dceli) 
a vůči vnukům: Sb. n. ř. (6) 2270; shora pozn. 8. Byli-li rodiče nemanžel
skými dětmi, vystupuje sice otcovský dědeček z kruhu osob k výživě povin
ných. nikoliv však babička se strany otce: Sb. n. ř. (14) 5669. 

15) HURsarek: 52;! a násl. - Lossl: 89; jiného mínění Ellinger: 
Kommentar, § 143. - Sternberg: Not. Z. 1901, čís. 15. 

1") Doleji § 499. 
11) Platí analogicky, je-li řízení rozvodové zastaveno následkem úmrtí: 

Sb. 10.246; stejně při prohlášení manželství putativního za neplatné: K r a i n z: 
189, pozn. 13; srovn. též E i sen bac h: Má pravidlo § 142 o. z. o. platiti 
i tehdy, nebyli-li manželé sice rozvedení, žijí-li však fakticky odloučeně? 
P. J. Vierteljahrschr. 1889, 198 a násl. 

IH) Deutsch: ZUl' Reform des § 142, Gel'. H. 1907, čís. 17. - Fern
bach: Not. Z. 1910, čís. 30. - Olga Walter-Segel: Und er soll dein Herr 
sein, 1914. - Engliš a Weyr: Das Rechtsverhrutnis zwischen geschiedenen 
Eltern und ihren Kindern nach Ost. bgl. Recht, 1918. 

10) Soudu poručenského, nikoliv procesního. Jen poručenský soud je 
oprávněn vymoci zrušení dohody cestou opravného prostředku: rozh. ze 
27. února 1917, Zentr. Bl. 1917, čís, 143. 
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k zvláštním okolnostem případu s ohledem na zájmy dětí, na 
povolání, osobnost a vlastnosti manželů a na důvody rozvodu 
nebo rozluky rozhodnouti, zda všechny děti a které děti mají 
býti ponechány otci anebo matce 20). Druhý manžel přes to má 
právo stýkati se s dítětem osobně. Soud může styk blíže upra
viti. Náklady výchovy má nésti otec" (§ 142, 1)21). Rovněž 
může sond "za změněných poměrů" "bez ohledu na svoje dří
vější nařízení anebo na ujednání manželů učiniti nová opatření, 
jichž je třeba v zájmu dětí" (§ 142, 2). Zákon dává tedy 
soudci toliko směrnici, jaké ohledy vyžadují zvláštní úvahy, 
především však jest bráti zřetel k zájmům dětí. Vina nebo ne
vina při rozvodu nebo rozluce naproti tomu nemá právě býti 
rozhodující, neboť nelze všeobecně tvrditi, že porušení povinností 
manželských podmiňuje též porušování povinností rodičských 22). 
Svého nároku na ochranu nemohou se děti vzdáti a není nárok 
ten podroben právní moci (§ 142, 2). Totéž platí o ujednání 
rodičů ~3). 

3. Děti legitimované mají stejná práva jako děti manželské. 
Totéž platí o dětech osvojených, pokud smlouva adopční ne
stanoví jinak (§§ 183, 184). Avšak nároky dětí adoptivních a 
dětí legitimovaných per rescl'iptum omezují se na osvojitele nebo 
legitimujícího. Na druhé straně podrží dítě adoptované svoje ná
roky proti rodičům vlastním (§§ 162, 183) 24). 

§ 482. 
'() Zaopatření1). 

Rodiče jsou povinni nejen svoje děti živiti, nýbrž je též 
zaopatřiti a poskytnouti jim přiměřeným vyučováním a vybavením 
potřebným majetkem trvalý stav výživy (§§ 1220, 792, 166) 2), 

20) Soud může také již před pravoplatným rozhodnutím projednávaného 
řízení o rozvod nebo rozluku při děleném bydlišti rodičů dle § 142 rozhod
nouti, komu jest děti prozatím přenechati: rozh. z ~2. června 1920, B. J. Z. 
1921 pří!. čís. 30. 

21) Odchylná ujednání nejsou neplatna, nemohou však býti na újmu 
vlastním právům dítěte: obdobně § 170; doleji § 486, čís. 3; rozh. z HL ledna 
1916, Ger. H. 1916 čís. 21. 

22) Schey: Teilnovelle,45. - Sternberg: Gel'. H. 1914, čís. 48; 
částečně jiného mínění s pozoruhodnými důvody: Kr ai nz: 189. 

23) Totéž: .1 když výchova dětí byla před platností tohoto cís. nař. 
upravena dohodou rodičů neb soudním opatřením." 1. dílčí novela, § 7. 

H) Vyživovací povinnost adoptivního otce předchází sice vyživovací po
vinnosti vlastních manželských rodičů a jejich rodičů (shora li 459, čís. 1. 
- Hussarek: 525), následuje však po vyživovací povinnosti nemanželského 
otce: Kr a i n z: 193, pozn. 52, proti; rozh. z 27. června 1~12, Evidenzbl. 1913,17. 

I) K r a i n z: 193, užívá místo tohoto výrazu výrazu "výbava v širším 
smyslu". (Něm. obč. zák. § 1624.) 

2) Sb. ni'. (4) J 619, 1661. Toliko pro zaopatřovací nárok nemanželských 
dětí se vyslovují: T h a nn: Ger. H. 1868, čís. 71. - L 6 s sl: 90; naproti tomn 
Krainz: 193, pozn. 2. - Krasnopolski: 246. - Anders: Grnndri13, 78. 
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pokud děti nemají vlastního jmění. Výronem této povinnosti za
opatřovací jest povinnost dotační (§ 1220) a povinnost vybavo
vací (§ 1231 )3). 

I tato povinnost zaopatřovací platí jak ve prospěch manžel
ských, tak i ve prospěch legitimovaných a ve prospěch adopto
vaných dětí s těmiže omezeními, jako povinnost vyživovací (§§ 162, 
183, 184). Závazek rodičů adoptivních předchází v případě po
chybnosti závazku rodičů vlastních 4). 

Nárok ten se nepromlčuje (§ 1481) a nelze ho postoupiti 5). 

b) Práva ?"odičtt. 

§ 483. 

a) Moc podičovská. 

1. Platné právo zná netoliko moc otcovskou, nýbrž i moc 
rodičovskou (§ 1495)1), právo obou rodičů "říditi v dohodě 
jednání svých dítek" (§ 144). Nejsou-Ji rodiče shodni, rozhoduje 
vůle otce jakožto hlavy rodiny (§§ 91, 92). Moc rodičovská může 
v přiměřených mezích býti vykonávána sama, zahrnuje tudíž 
též mírné právo tělesných trestů 2). Dává však i nárok na pomoc 
úřadů vůči dětem uprchlým jakož i právo vyhledati děti ne" 
zvěstné a soudně požadovati zpět děti od osob třetích zadržené 
(§ 145) 3). Proti zneužití moci té anebo jinému zanedbání má soud 
zakročiti (§ 178). Mají-li dědové a babičky povinnost vychovávací 
(§ 143), nabývají tím i úplné moci rodičovské. Moc tato trvá až 
do ukončení výchovy. Moc rodičovská jest odůvodněna též proti 
dětem legitimovaným a osvojeným, ovšem s omezeními, o nichž 
již častěji byla řeč (§§ 160 až 162, 183, 184). 

3) Shora § 459. 

4) Shora § 459, pozn. 4. 

5) Shora § 459, pozn. 5. 

1) Pfaff: Dobré zdání o otcovské moci, jednání XIX. sjezdu německých 
právníků, 2, 15il a násl. - Bart s ch: Die Rechtsstellung der Frau als Gattin 
und Mutter, 1900. - Kramer : Beschrankungen der Elternrechte, Zentr. Bl. 
1916, 987 a násl. 

2) Fin g e r: Das Ziichtigungsrecbt und dessen Mif5brau~h, J. Bl. 1888, 
čís. 6 až 9. - Touaillon: Die Zuchtgewalt und ihre Uberschreitung, 
Zentr. Bl. 1904, 609, 689, 773, 890 ; 1905, 16, 534, G09, 706, 794, .876. -
Siegel: J. BI. 1907, čís . 23. - Reicher: Fiirsorge, 2, 113 a násl. 

3) Vůči dítěti pomoc politického úi:adu: P i s k o: Ger. H. 1867, čís . 85 ; 
proti třetím osobám (též jednomu rodiči vůči druhému) pomoc soudu v ne
sporném řízení. Rozh. z Hi. ledna 1918, Not. Z. 1918, čís . 17. - Schwarz: 
Ger. H. 1890, čís. 45. - K a r pIu s: J. Bl. 1902, čís. 10 až 13; výjimka § 178 a; 
doleji § 489, čís. 2 na konci. . 
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2. Děti jsou povinny prokazovati rodičům úctu a po sluš
nost4.) (§ 144)5). Rodiče jako takoví mají právo, upadnou-li 
v nedostatek, požadovati slušnou výživu (§ 154, 2) 6). Nárok 
tento přísluší i dědům a babičkám v témže pořadí, v jakém oni 
vůči vnukům jsou alimentací povinni (§ 143) 7). Nárok tento není 
snad náhradou za náklady učiněné na výchovu dětí, nýbrž jest 
zákonným nárokem alimentačním (§ 154, 1)8). Výživu jest po
skytovati zpravidla jako peněžní důchod. Rodiče nemají ani právo 
žádati výživu naturální, ani povinnost, aby si výživu takovou 
dali vnutiti dětmi bez nutkavého důvodu 9). Je-li na straně 
rodičů důvod pro vydědění, náleží jim přec aspoň nuzná výživa 10). 
Tohoto nároku se nelze vzdáti 11). Je-li několik dětí, tedy jsou 
zayázány dle poměru svého majetku 1~). Též alimentační povinnost 
stíhá děti legitimované a adoptované s omezeními již známými. 
Analogii práva dědického (§ 756), která by adoptivním rodičům 
odpírala alimentační nárok, nutno odmítnouti, poněvadž předpisy 
práva rodinného (§§ 160 až 162, 183, 184) jsou jasné a dostačují. 
Dítě adoptivní má tudíž alimentační pOYÍnnost jak ke svým 
vlastním rodičllm, tak k rodičům adoptivním, avšak rodiče vlastní, 

') S tohoto hlediska lze ospravedlniti též nárok rodi(';ú vůči dítěti, 
nalézajícímu se v jejich opatření, aby konalo přiměřené bezplatné služby. 
Krainz: 199 a Rappaport: Grunh. Z. 35, 357, kladou na odůvodnění tohoto 
nároku více váhy na obdobu §§ 151, 152, dle nicbž rodiče majl právo použíti 
pracovního výdělku dítěte k úhradě výloh vyživovacích. Každým způsobem 
poskytuje jedině smlouva (§ 1152) dítěti nárok na mzdu: Sb. n. ř. (8) 3276, 
(9) 3464, (lOl 3837; srovn. též Lossl: Recht auf Unterhalt, 27. - Coulin: 
EntgeltIiche Dienstleistungen volljiihriger Hauskinder Arch. f. bgl. R., 42, 16; 
proti Sb. n. ř. (14) 5572, kde právní nárok na služby dítěte se odmítá: 
Krainz: 199, pozn. 15. 

5) K sankci této věty: Hussarek: Griinh. Z. 20, 556 a násl. - Scheu: 
Obl. Verh. 1 468. Povinnost úcty náleží též zletilému dítěti, může však býti 
zmenšena nečestným počínáním rodičů: K r a i n z: 198. . 

U) H u s s are k: Griinh. Z. 20, 543 a násl.; alimentační nárok vůči dětem 
předchází alimentačnimu nároku vůči rodičl1.m, něm. obě. zák. § 1606. -
Krainz: 191 2nO; j. m. Hussarek: 536; alimentační nárok vůči dětem 
předchází a\im. nároku vůči obci: Sb. 6778 n. ř. (16) 6223. 

') Nárok směřuje vůlíi vnukům mocí samostatného závazku, nikoliv pro 
jejich vlastnost jako dědiců: St e r n ber g: Not. Z. 1901, čís. 15; srovn. JI u s
sarek: 524 'předkové vůbec). - Krasnopolski: 248. - Krainz: 199. 

~) Je tudíž nezávislý na tom, jsou-li rodiče toho hodni a splnili-li svoje 
povinnosti rodičovské: Sb. n. ř. (8) 2!171, 3196, (12) 4868; doleji pozn. 10. 
Stejně nehledě na důvod potřebnosti, nechať byla i zaviněna: Sb. n. ř. (12) 
4868. 

9) Sb. 8613 n. ř. (8) 3196, (17) 6804. 
10) Sb. n. ř. \8) 2971, 3196, (12) 4868. - Hussarek: 557, pozn. 33. 
11) Krainz: 200; sro vn. Sb. n. ř. (16) 6420. 
12) Jud. 236 [Sb. u. ř. (18) 7607]; Sb. n. ř. (17) 7133. - Hussarek: 

534 a násl. - Kr a i n z: 200; jiná mínění: ručení solidární, rllčení stl'jným 
dílem, dle hlav, dle rodů; u Krainze: 200, pozn. 25 až 27 a u Krasno
po ls k i ho: :248, po.zn. 7 a 8. Právo regresu? Kladně Z e i II e r: Kommentar , 
1,342. - Krainz: 200, pozn. 2,,; Sb. n: ř. (5) 2018; záporně Hussarek: 
537. - Krasnopolski: 249; Sb. 7836. 
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jsou-li stejně potřebni, mají přednost 13). Neboť adopce mm1 
především podporovati dobro dítěte, nikoliv dobro adoptivních 
rodičů 14). 

3. Účinky co do práva dědického z poměru rodičovského 
zůstávají vyhrazeny dalším vývodům. 

§ 484. 
~) Moc otcovská. 

Otec 1) jako hlava rodiny má vůči dětem též zvláštní práva, 
která tvoří moc otcovskou (§ 147). 

1. Otec má právo voliti stav (povolání) pro své dítě (§ 148) 2). 
Má proto pdvo ustanoviti způsob výchovy dítěte zřetelem na 
toto budoucí povolání S). "Avšak díte, které - došedší dospělosti 
- bezvýsledně předneslo otci svoji žádost po jiném povolání 
přiměřenějším jeho náklonnosti a jeho schopnostem, může žádost 
svoji vznésti na řádný soud, který o tom rozhodne z moci úřední 
se zřetelem na stav, jmění a námitky otce" (§ 148) 4.). 

2. Otec má dále právo zameziti určité manželství nezletilého 
dítěte tím, že odepře svoje svolení, anebo popírati platnost man
želství bez jeho svolení uzavřeného (§§ 49, 94, 153) 5). 

3. Otec má právo spravovati jmění svých ne zletilých dětí 6). 
"Vše, čeho děti jakýmkoliv zákonným způsobem nabudou, jest 
jejich vlastnictvím; dokud však jsou pod mocí otcovskou, pří
sluší otci správa. Toliko, když otec je ke správě nezpůsobilý, 
anebo hyl od osob, které onen majetek dětem daly, ze správy 
jeho vyloučen, jmenuje soud jiného správce" (§ 149). Ditě je 
vlastníkem, otec toliko správcem. Otci nepřísluší snad zákonité 
právo požívací ke jmění dítěte, které on toliko spravuje (jinak 
něm. obě. zák. §§ 1649 a násl.). 

a) Jmění kmenové jest zpravidla zachovati neztenčené. 
Zcizení nebo podstatné změny smějí se státi toliko s povolením 

la) Hussarek: 537. 
14) Lossl: 84. 
1) Též otec adoptivní, nikoliv však adoptivní matka, která jen sama 

adoptuje: § 183, 2. 
") Zvláštní předpisy vyžadují otcova svolení k dobrovolnému vstupu 

nezletilce do četnictva (zák. z 25. prosince 1894, čís. 1 ř. z. 1895, § 19), do 
finanční stráže (dvor. dekr. ze 16. července 1835, Sb. zák. soud. čís. 60 a 
z 8. listopadu 1837, Sb. z. s. čís. 242), do duchovního řádu (dvor. dekr. 
z 26. ledn,a 1844, Sb. z. s. č. 780). 

3) Uřad poručenský nemá zásadní právo z moci úřední dohlížeti k vý
chově: Sb. 14.997. - Krainz: 188. - Krasnopolski: 250, pozn. 4. Soud 
může však otci uložiti, aby svoje dítě pokáral: Sb. n. ř. (10) 4027. 

4) Otec zůstává povinnen alimentac! i kdyby nesouhlasil (právem) s volbou 
povolání dítěte: Sb. n. ř . (18) 7b68. 

~) Shora § 442. 
6) Ber n f e Id: Gerichtliche Mitwirkung in Bezug auf die Vertretung von 

Kindern in vater!. Gewalt, Ger. Z. 1910, čís. 27. 28. - Olga Binďschedler: 
Die elterlichen Vermogensrechte in rechtsvergleichender Darstellung, 1914. 

May 1', Soustava. obč. práva. 7 
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soudu (§ 152; srovn.§ 1224). Též dllChody náležejí dítěti, slouží 
však v prvé řadě k úhradě nákladů vychovávacích. Jen přebytek 
jest uložiti a o něm ročně počet klásti. Je-li však přebytek ne
patrný, může otec s povolením soudu naložiti jím dle libosti 
(§ 150) 7). Nepřihlížeje k tomu, má tedy otec v celku postavení 
opatrovníka (srovn. § 175) a potřebuje svolení soudu ke všem 
jednáním, která nenáležejí k obyčejné správě a jsou větší důle· 
žitosti (arg. §§ 150, 106, 175, 1219, 1224)8). 

b) Důchody ručí za stavu přiměřené vychování dítěte i tehdy, 
jestliže otci povoleno bylo právo požívací onou osobou, ' již dítě 
za majetek vděčí (§ 150) 9). Tím není však založeno zákonné 
zástavní právo dítěte k těmto důchodům, jako spíše přednost pro po
žadovaci právo dítěte před právy ostatních věřitelů (ex. ř. § 336) 10). 
Zásadu tu jest dle jejího úmyslu rozšířiti též na případ, bylo-li 
požívací právo přiznáno osobě jiné, výchovou dítěte pověřené 
(§ 143). Neboť zásada ta spočívá na zvláštní povaze nároku 
dítěte 11). 

c) Určité druhy majetku dítěte jsou však z otcovské správy 
vyňaty 12). Lze je nazvati jměním volným 13). 

a) 'Čeho získá "dítě - třeba ne zletilé, které však není na 
výživě 14) u rodičů 15)" (§§ 151, 152) "svou pílí" (§ 151), tím 

. může volně nakládati a v příčině toho může se zavazovati 
(§§ 151, 152, 246). Dospělost se výslovně nepožaduje, avšak 
předpokládá se jakožto samozřejmá (§ 865) 16). 00 dítě naproti 
tomu nabude darováním anebo jiným způsobem bezplatným a vše, 
co třebas svou pílí nabude dítě, které je ve výživě rodičů, spadá 
pod správu otcovu. 

,) Poslední zbytek někdejšího zákonného požívacího práva otcova. -
Srovn. E. W e i s s: Pfandrechtliche Untersuchungen, 2, 100. 

8) Krainz: 202. - Krasnopolski: 251, pozn. 5 s doklady, Sb. 2937, 
5523; 6642, n. ř. 1128, 2496, 3771 aj.; j. m. Till: Zentr. Bl. 21, 31. -
Bernfeld: -Ger. Z. 1910, čís. 27, 28, Sb. 550, 9864, n. ř. (8) 3124, (14) 5530. 

D) K dějinám § 150. - Hussarek: 545, pozn. 10. 
10) Krainz: 201. - Ott: Rechtsfiirsorgeverfahren, 99, srovn. Sb. 11.694, 

11.735, 14.!J05; rozh. z 8. února 1898, Not. Z. 18!18, čís. 11. 
ll) Unger: 1, 81, pozn.21. - Hussarek: 545. - Krainz: 202 aj.; 

Sb. 2132, !J853, 15.990, n .. ř. (1) 50. 
12) Rap pap ort: Úber die beschrankte Geschaftsfahigkeit der Minder

jiihrigen nach ost. Recht, Griinh. Z. 35, 362 a násl.; 701 a násl. - St e r n
b erg: Die Exekutionshaft im Familienrecht, Not. Z. 1908, čís. 4. - Krain z: 
203 a násl. - Krasnopolski: 253 a násl. 

13) Kr a i n z: 203. Podle obdoby jmění z užívacího práva otcova vyňatého 
tam, kde otci zákonné právo požívací ke jmění dítěte přísluší; na př. něm. 
obč. zák. §§ 16409 a násl. 

14) Není nutno, aby dítě bylo mimo dům rodičtl, ani aby sobě opatřovalo 
úplnou výživu: Sb. n. ř. (15) 5850. 

15) Též matka sama nebo rodiče rodičů: Rappaport: 365 a násl. 
16) Výraz " dítě" znamená zde samozřejmě poměr k otci, nikoliv snad 

stupeň věkový do 71et, otom přec patrně nemůže býti pochybnosti; neodůvodněné 
jsou proto obavy dr. P. S., Bemerkun~en zu der Teilnovelle, J. Bl. 1916, Č. 33. 
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(3) Dítě muze volno nakládati též věcmi, které jemu "po 
dosažené dospělosti byly odevzdány k užívání" 17), a mllže v pří
čině věcí takových se zavazovati (§§ 151, 158, 246) 18). To však 
neplatí 19) o věcech, které dítěti nebyly odevzdány k volnému 
nakládání, nýbrž - třebas jsou z jeho vlastního jmění - pouze 
k užívání. Avšak i v tomto případě je osoba třetí, která věcí 
takových řádně nabyla, chráněna (§ 367) 20). 

r) Nezletilci staršímu 18 let mllže soud poručenský do volné 
správy přenechati přebytek z jeho důchodů, který přebývá nad 
náklady vychovávací a správní (§§ 152 a 247). K tomu, aby 
samostatný závazek dítěte stran volného jmění byl platný, ne
vyžaduje se výslovného poukazu na to, že dluh miL býti uhrazen 
z volného jměnP1). Potřebné volné jmění nemusí zde také ještě 
ani býti v době uzavření smlouvy 22). Každým způsobem však 
může věřitel sáhnouti toliko na jmění volné 23) a na ostatní jmění 
po případě teprve, když dlužník dosáhl zletilosti. Ani v právních 
sporech týkajících se volného jmění nepotřebuje nezletilec spolu
činnosti zákonného zástupce (civ. ř. s. § 2) 24). Exekuci jest však 
z moci Madu omeziti na jmění volné (ex. ř. § 39, Č. 3). 

4. Konečně má otec právo spolupůsobiti při zcizovacích a 
zavazovacích jednáních svých nezletilých dítek. Jednání tato 
nabudou teprve spolupůsobením otce anebo jeho souhlasem k jed
náním dítětem samým již uzavřeným pnívní platnosti a vyžadují, 
jsou-li důležitějšího rázu, mimo to souhlasu soudu (na př. §§ 106, 
1219, 1224), poněvadž otec v tomto směru má postavení poruč-

11) Též plat na výživu a pod.: Sb. n. ř. (G) 2516, (8) 3310, nikoliv však 
též věci, které otec sám může zciziti toliko s povolením soudu, jako pozemky 
aj. - Krainz: 204, proti Sb. n. ř. (10) 4018. 

18) Předpokládá se vlastnictví dítěte k těmto včcem: Sb. n. ř. (10) 1348. 
19) Krainz: 203. 
20) § 367 (třetí případ) lze užíti tol.iko obdobou, jelikož zde prodávající 

sám je sice vlastníkem, nemá však zpl1.sobilost k právním jednáním, a věc jest 
jemu zákonným zástupcem svěřena: K r a in z: 204 pozn. 29. 

21) Sb. ] 2.164, n. ř. (17) 6837; j. ' m. S che y: Obl. Verh. 76, pozn. 35. 
- S c hu s t er -B o not: Ger. Z. 18~9, čís. 28 a j.; naproti tomu Krainz: 204 
pozn. 31; P. V., J. BI. 1914, čís. 3; Sb. n. ř. (17) 6873. 

22) n. ř. (5) 1706, 2063, 2098, (9), 3385, (12), 6837; jinak zák. 
Jos. 4, § 59; Sb. 10.850, 11.772, 16.039. Musí však jíti o jmění volné. Bez 
účinku je tedy závazek k placení splátek z očekávaných příspěvků z domova; 
Sb. n. ř. (8) 3110, (16) 6588, (17) 6873. 

2:]) Sb. n. ř. (5) 2063. - ZeilIer: Kommentar, 1, 504. - Anders: 
FamiIienrecht, 196. Bl-emeno průvodní stíhá osobu třetí, která se na jednání 
s nezletiIcem uzavřené odvolává: Sb. n. ř. (10) 3675. 

H) Stejně mllže uzavříti samostatně smír o vzájemných nárocích vyplý
vajících ze smlouvy dle těchto předpisl'l. platné: Sb. n. ř. (11) 4257, rozh. 
z 24. srpna 191Q, Zentr. Bl. 1915, 416. Naproti tomu žaloba excindační v příčině 
takovýchto věcí, jimiž může volně nakládati, pod toto hledisko nespadá: Sb. 
n. ř. (15) 5729. 

7* 
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níka (§ 152) 25). Ke službám může se 26) dítě, které není ve výživě 
rodičů, smlouvou samostatně zavazovati (§ 152) 27). Stejně jsou 
platna slJ,mostatná zcizovací nebo zavazovací jednáni dítěte v rámci 
volného jmění 28). Konečně závazky ze stavů vůbec nezávisí na 
osobní způsobilosti zavazovati se. Rovněž ručí dospělí nezletilci 
samostatně z nedovolených činů (§ 248, 2). Na druhé straně není 
otec oprávněn jenom k spolučinnosti, nýbrž též k samostatnému 
jednání jako zákonný zástupce na místo dítěte (§ 1034) aje povinen 
zastupovati svoje dítě při všech právních jednáních (§ 152), při 
nichž zastoupení je připustno a které dítě samostatně provésti ne
může, zejména tedy při všech právních sporech (§ 243) 29). Postavení 
otcovo jest i v tomto směru totéž jako postavení poručníka. 

5. V jistém směru působí moc otcovská dokonce až přes 
dobu svého trvání. Otec má právo jmenovati svým dětem poruč
níka (§§ 196, 197), určitou osobu bezpodmínečně z poručenství 
vyloučiti (§ 194), nebo naříditi zřízení spoluporučníka (§ 211, č. 1). 
Na druhé straně může však sám předčasně svoji otcovskou moc 
ukončiti tím, že nezletiIému synu dovolí, aby si zařídil samo
statnou domácnost (§ 174). 

H I a vad r u h á: Poměr nemanželských dětí. 
Krasnopolaki: 263 a násl. - Anders: Grund);'il3, § 67. - Krainz: 

213 a násl. - And e r s: Das Rechl; der Unehelichen in Osterreich. J. Bl. 1882, 
čís. 15 až 17. - Bruu'ner: Das Recht der unehelichen Geburt , Not. Z. 1894, 
čís. 31 a násl. - L i s st: Die Pflichten des aul3erehelichen Konkumbenten, 1907. -
Alb. E h r e n z w e i g : Der Schutz des aul3erehelichen Konkumbenten in Osterreich, 
J. Bl. 1907. čís. 50 až 52; 1908, čís. 7. - N ag 6 r s ki: Das Rechtsverhaltnis des 
unehelichen Kindes zu seinem Erzeuger, 1908. - E. Adler: Die unehelichen 
Kinder im Entwurf einer Novelle zum a. b., G. B., Ger. Z. 1909, čís. 50 až 52. -
N eu b au er: Vaterschaftsklage oder aul3erstreitige Vaterschafts- und Alimenten
feststellung, Ger. Z. 1909, čís . 6. - Alb. E h r e n z w e i g: Die aul3erehelichen Per
sonenverhitltnisse nach den osten. Zivil- und Strafgesetzentwiirfen, Ger. Z. 1910. 
čís. 15, 16. - Hollerstein: Das uneheliche Kind nach osterreichischem und 
deutschem Recht, J. Bl. 1917, čís. 2. - J ani s ch: Die Verbesserung der Rechts
stellung der Unehelichen im oster. novellierten B. G. B. und ihr weiterer Ausbau, 
Not. Z. 1918, čís. 2. - Bachrach: Personen- und familienrechtliche Bestim
mungen in den Teilnovellen, Ger. H. 1919, čís. 3. - G e i g e r: Das uneheIiche 
Kind und seine Mutter im Rechte des neuen Staates 1920. 

§ 485. 
1- O vzniku poměru mezi nemanželskými rodiči a .dětmi. 

1. Poměr ten vzniká nemanželským zrozením, narozením 
dítěte z neprovdané matky anebo z ženy provdané za okolností, 

25) Shora pozn. 8. 
26) Povinnost otce zastupovati dítě vztahuje se však též na taková 

právní jednání, která dítě může učiniti samo: K r a i n z: 205. 
21) Bližší viz doleji § 499, čís. 3 a. . 
2~) Shora čís. 3 c) ~). . 
29) Výjimky: ve sporech manželských zastupují se nezletilci sami; dvor. 

dekr. z 23. srpna 1819 Sb. z. s. čís. 1595, § 5; nař. min. sprav. z-9. prosince 1897, 
čís. 283 ř. z., § 4; dále viz shora pozn. 24. 
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pro které dítě platí za nemanželské 1). V příčině otcovství k ne
manželskému dítěti stanoví zákon tuto domněnku 2) : "Komu se 
dokáže způsobem v soudním řádu předepsaným, že s matkou 
dítěte obcoval v době 3), od které až do porodu neuplynulo méně 
než 180 a ne více než 300 dnů; anebo kdo *) se k tomu třebas 
jen mimo soud přizná, o tom se má za to, že dítě zplodil" 
(§ 163) 5). Soudní důkaz 6) podléhá nyní (uvoz. zák. k civ. ř. s., 
čl. II) volnému uvažování průvodu (civ. ř. s. § 272). V příčině 
mimosoudního doznání jest nyní (civ. ř. s. § 266) věcí soudu, 
aby posoudil dle svého uvážení, řídícího se zřetelem na všechny 
okolnosti, "pokud mimosoudním doznáním odpadá nutnost důkazu". 
Dle toho nemělo by tedy mimosoudní doznání soulože důkaz 
nahrazovati již bezpodmínečně (§ 1(3), bez ohledu na přesvědčení 
.soudcovské 7). Praxe 8) drží se však toho, že důmnenka otcovství 
se připíná bezprostředně k doznání soulože 9). Každým způsobem 
platí domněnka otcovství na základě soulože samozřejmě jako 
dříve tak i nyní též tehdy, je-li soulož zjištěna třeba toliko na 
základě doznání (soudního nebo mimosoudního) 10). Nárok na 
uznání otcovství jest ne zcizitelným právem dítěte a nemůže tudíž 
býti dítěti odňat prohlášením nebo uznáním matky nebo p0t:uč
níka učiněným vůči určitému muži toho obsahu, že on není 
otcem dítěte ll). 

2. Domněnku nemanželského otcovství lze vyvrátiti 12). Pří
pustný jest zejména důkaz, že již jiný byl žalován a odsouzen. 

1) Shora § 477. 
2) Sro vn. v příčině různého stanoviska zákonodárství co do otcovství 

k nemanželskému dítěti: H. Tom for de: Die Unterhaltsklage des unehelichen 
Kindes im In- und Auslande 1915. Stručný přehled u Krainze, 215. 

3) Dobu.tu není počítati od okamžiku k okamžiku, nýbrž dle dnů, při 
čemž den obcování se nepoéítá: § 902, tak již Sb. 852, n. ř. (6) 2275; jinak 
Sb. 2157, shora § 476, pozn. 4. 

4) Doznání nezletilého stačí: Sb. 1426, 9102, n. ř. (1) 115, (5) 2108, 2174. 
~) Narození dítěte mimo kritickou dobu žalobu však nevylučuje, jestliže 

jinakým způsobem se důkaz provede, na př. že matka s nikým jiným se ne
stýkala; Sb. n. ř. (18) 7522; jinak Sb. lJl48. Stejně důkazem z vyspělosti 
dítěte: Sb. n. ř. (15) 5772. Výhradně důkaz znalci (§ 157) míní připouštěti: 
rozh. z 2. května 1916, Ger. Z. 1916, čís. 39 a II 22. května 1917, Zentr. Bl. 1917, 
čís. 268. Proti přípustnosti takového důkazu vůbec: Gel I e r: tamže 953. 

6) K důkazu soulože: Sb. 4872, 15.550 a doleji pozn. 9 a 13. 
,) Schrutka: Griinh. Z. 24,723. - Tilsch: Einfiu13, 57 a násl. -

Krasnopolski: 268 aj. 
B) Sb. n. ř. (4) 1629, souhlasně, s jiným odůvodněním: Krainz: 217. 
!l) Předmětem doznání je soulož, nikoliv otcovství: Sb. 14.028, - Kr asno

polski: 268 ' a j.; jiného mínění Sb. 4087, 6958, 8053, n. ř. (4) 1629, (14) 
5550 aj. 

10) Wehlich: MateriGlIe und formelle Wahrheit, J. Bl. 1897, čís. 8. 
Doznání učiněné mlčky nestačí. Sb. 3854. 

11) Sb. 5338, n. ř. (1) 22. 
12) Haimerl: Zeitschr. fur osterr. Rechtsgel., 1836 I, 311 a násl. -

Larcher: J, Bl. 1882, čís. 32. - Janiczek: Tamže 38. - Schrutka: 
Griinh. Z. 24, 724. - Kr e i s: J. Bl. 1902, čís. 28. 
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Stejně působí dl\kaz, že již jiný náležitým způsobem (§ ] 64) 
jest zapsán do matriky jako otec dítěte. Konečně možno provésti 
důkaz nemožnosti zplození znalci, zejména z nepoměru stupně 
vyspělosti k dokázané době soulože 13), 14). Vyloučena je však 
t. zv. exceptio plurium concumbentium 15), poněvadž právní do
mněnku lze vyvrátiti jenom skutečným protidůkazem 16). Naopak 
má poručník 17) volbu mezi několika konkumbenty 18). Může však 
žalovati jen jednoho, ne několik solidárně nebo podílem 19). St~jně 
jako otcovství se uplatňuje zpravidll\< žalobou, t. zv. žalobou 
paternitní, pravě tak vyvrácení jeho se stane popřením nebo 
námitkou. Avšak přípustna je též žaloba zjišťovacPO). 

3. Otcovství k nemanželskému dítěti zakládá se též uznáním 21). 
Uznání je závazné (arg. § 164), lze mu však odpírati jako 
každému jinému uznání 22). Uznání se prokazuje knihou křestní 
nebo o narození, "stal-li se zápis dle zákonného předpisu s při
volením otce a byl-li zápis potvrzen vysvědčením duchovního 

1:1) Sb. n. ř. (3) 1119, (4) 1450, (6) 2195, 2432, (8) 2920, (10) 4031, (15) 
6177, (16) 6236; rozh. z 28. prosince 1915, Zentr. Bl. 1916, čís. 162. - P i t
l' e i ch: Der Gegenbeweis aus dem Reifegrade des Kindes atd., Gel'. Z. 1882, 
čís . 73 až 75. - T il s ch: Einflu/3, 59. - L i s st: 39a násl.; j. m. Sb. 2660, 
3182, 3628, 7327, 11.593, 15.339, n. ř. (5) 1872, (7) 2682, (11) 4230; sro vn. 
Kras-nopolski: 269, pozn. 5 s doklady. 

14) Jinaké protidůkazy: doznání matky o době soulože: Sb. 2660; užití 
p-reservativu? jednak Sb. 8529, n. ř. (14) 5334, (15) 6036; jednak Sb. 5338. 
Ze nenastala ejakulace: Sb. 10.596; těhotnost matky v době soulože: Sb. n. ř. 
(3) 888, (7) 2783; nezpůsobi.lost k plození: Sb. n. ř. (16) 6271; srovn. též Sb. 
n. ř. (8) 3225, (10) 4054, (14) 5334. 

15) Pfaff: Griinh. Z. 2, 312; Sb. 875,1092, 2376, 7327, 7785; i dozná-li 
se třetí k otcovství: Sb. 3443, 5338, n. ř. (15) 6019, 6025, j. m. Unger: 
Gel'. Z. 1857, č . 135 až 137. - Lisst: 64 a násl. - Weinmann: Gel'. Z. 
1918, čís. 17; naproti tomu R e i che I: Tamže čís. 33, Sb. 8845. Zaloba proti 
třetímu je vyloučena, je-li nemanželský otec v křestním listu zapsán; sro vn. 
Krasnopolski: 269 s doklady (270,1). 

I") Výslovně uznána je na př. v něm. obč. zák. § 717; srovn. k tomu 
Krainz: 218. 

11) Nikoliv matka jako taková, nýbrž poručník: Shora § 477, pozn. 49; 
srovnej W a II n e r: Ger. Z. 1916, čís. 18. - F i s che r: Die Frau als Vormiin
derin und die Vaterschaftsfeststellung, tamže ' 1919, čís. 27. - F. K.: Die 
Stellung der au/3erehelichen Mutter im Vaterschaftsprozesse, tamže 1920, čís. 3. 

1M) Ofner: Protokolle 1, 160. 
19) A. M, Wildner: Jurist 13, 301. Naproti tomu Strass: Tamže 

15,476. - Turnes: Tamže 17, 357. - Herget: Pl'. Mitt.1876, 139, de lege 
ferenda: Ehl' en z weig: Zivilrechtsreform 7. - Hii bel: Die Reformbediirftigkeit 
der Rechtstellung des au/3erehelichen Erzeugers, Gel'. Z. 1919, čís. 39. 

20) Sb. n. ř. (5) 2186; jinak n. ř. (2) 526. 
21) Rozh. n. s. Č. 1767. - Ofner: Protokolle, 1, 158. - Anders: 

Familienrecht, 215. - Tilsch: Einflul.\, 60. - Krainz: 217. - Krasno
polski,265. 

22) Sb. n. ř. (5) 2108, (14) 5550. - Eisinger: Das Vaterschafts
anerkenntnis atd. , Not. Z. 1906, čís. 3. - J o s e f: Wmensmangel hei der 
Vaterschaftsanerkennung atd., Arch. f. bgl. R .. 34, 282 a násl.; další literatura 
u Krasnopolskiho, 265, pozn. 2. Odvoláním doznání však domněnka 
otcovství se nevyvrací: rozh. z 1. února 1916, Zentr. Bl. 1920, čís. 172. 
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správce a kmotra doložkou, že otce osobně znají (§ 164) 23). 
Matka nesmí však býti nucena k tomu, aby otce označila (dvor. 
dekr. z 5. září 1788, Sb. z. s., čís. 855) 24). Naopak může zamlčeti 
svoje vlastní jméno při zápisu dítěte do matriky (dekr. dvor. kane. 
z 21. října 1813, Sb. pol. zák. 41, 95) 25). Proto jest zapsati jméno 
matkou dané zpravidla s přípojkou "dle udání" (dekr. dvor. kane. 
z 13. ledna 1814, Sb. zák. soud., čis. 1185). "Je-li toho k zacho
vání práv dítěte třeba, má soud o to pečovati, aby otcovství bylo 
cestou nespornou uznáno anebo v cestě sporu soudně zjištěno 
(1. díl. noy. § 16, 1) 26). 

2. Účinky poměru mezi nemanželskými rodiči a dětmi. 

§ 486. 
A.. Práv(1, dítěte 1). 

1. O. z. o. již v původní své podobě zaujal - dle názoru 
doby měřeno - vůči dětem nemanželským stanovisko přívětivé 
a pokročilé 2). Přece však vylučoval (§ 165, 1 o. z. o.) nemanželské 
děti "vůbec z práv rodiny a příbuzenstva", což již tehdy 3) bylo 
pociťováno jako nenávistný výraz pro právní postavení nemanžel
ských dětí, avšak nyní po nové úpravě tohoto právního postavení 
již nepřiléhá; proto věta tato z platného práva (§ 165) zmizela. 

a) "Děti nemanželské nemají nároku ani na rodinné jméno 
otcovo, ani na šlechtictví, znak a jiné přednosti rodičů; mají 
rodové jméno matčino bez jejího šlechtictví" 3a) (§ 165, 1). Matku 
následuji též co do vyznání (zák. z 25. května 1868, čís. 49 ř. 

23) Sb. n. ř. (5) 2186. Zápis jména otcova k jeho žádosti, aniž matka 
toho žádá, nemá účinek v § 164 uvedený: Sb. 12.522. - Riehl: Ger. Z. 1897, 
čís. 36, naproti tomu křestní list až na další dokazuje souhlas otcův: Sb. 2723. 

24) Sb. n. ř. (11) 4346. - Reiss: P. J. Vierteljahrschr. 1885,86 a násl. 
- Ne u b a u e r: Besteht eine gesetzliche Verpfiichtung der unehelichen Mutter, 
den Vater ihres Kindes zu nennen? Ger. H. 1909, čís. 8. 

25) Sb. 10.161? - Kiesling: Ger. H. 1879, čís. 97. - Schindler: 
Zeitschr. fur Verw. 1893, čís. 38; avšak Sb. 8302: Poručenstvo má se postarati 
o zápis nemanželské matky do matriky. 

26) Tím má býti vyhověno stanovisku, aby bylo upuštěno od jakého
koliv nátlaku vůči nemanželské matce, aby udala otce: Se h e y: Teil
novelle, 60. 

1) R-r: Die Rechte des unehelichen Kindes, Not. Z. 1877, čís. 3 až 5 . 
. - Frischauf: Das uneheliche Kind und sein Recht, tamže 1895, čís. 3. -

La c k e n bac her: Die Alimentationspfiicht des unehelichen Vaters, Ger. H. 
1905, čís. 47. - Franck: Die Anspriiche des unehelichen Kindes und der 
unehelichen Mutter, 1890. - H u s s are k: Die Familienrechtliche Alimentation, 
Griinh. Z. 20, 481 a násl.; 649 a násl. - L ii s sl: Recht auf Unterhalt, 95 a násl. 
- L i s st: Pfiichten des aul3erehelichen Konkumbenten, 85 a násl. 

2) Historický přehled u K r a i n ze: 213 a násl. 
3) O fn e r: Protokolle. 
3 a) Předpisy o. z. o. o šlechtictví, znaku a pod. pozbyly významu zák. 

čís. 61/1918 (pozn. překl. ) . 
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čl. 1), co do státního občanství 4) a příslušnosti soudní. Dítě 
může však nyní dosáhnouti též jméno manžela své matky. "Manžel 
matky může prohlášením při zemském úřadě politickém s při
volením matky a dítěte anebo, je-li toto nezletilé, zákonného 
zástupce a soudu, dítěti dáti svoje jméno. Aby prohlášení tato byla 
účinná, se vyžaduje, aby byla předložena v listině veřejné anebo 
v listině soudně neb notářsky ověřené" (§ 165, 2). Tím má zá- , 
konitým způsobem býti usnadněn 5) úmysl muže, aby nemanžel
skému dítěti ženy, kterou si vzal, poskytl ve svém domě útulek 
a zajistil jemu dobrodiní řádného života rodinného. 

b) I děti nemanželské mají vůči oběma rodičům nár!>k na 
výchovu, výživu a zaopatření, avšak nikoliv jako děti manželské 

, podle stavu, nýbrž toliko podle míry majetku rodičů (§ 166) 6). 
'a) Právo a povinnost k výchově 7) přísluší v prvé řadě 

matce (§ 169, 1). Náklady nese otec (§§ 166, 2; 169, 1)8). Jen 
v tom případě, jsou-li námitky proti výchově matkou 9), anebo 
zemřela-li matka 10), má otec právo a povinnost vzíti dítě k sobě 
anebo opatřiti je jinde bezpečným a slušným způsobem 
(§ 169, 2) 11). 

fl) Povinnost alimentační počíná narozením dítěte. Již před 
narozením 12) možno však pravděpodobného otce k návrhu matky 13) 
přidržovati k tomu 14), aby u soudu složil výživné na první tři 

4) Nabude-li cizinka státního občanství tuzem~kého, děti nenásledují 
matky ve změněném státním občanství: nál. správ. soudu z 12. listopadu 1907, 
Budw. 5484A. (Ger. H. 1908, 367.) 

5) Srovn. něm. obč. zák. § 1706. - Schey: Teilnovelle, 49. - P. Klein: 
Zentr. Bl. 1918, 550. -

6) Sh. n. ř. (15) 6101. Důvod vyživovací povinnosti (nikoliv závazek 
z deliktu, nýbrž rodině-právní závazek nemanž. otce): Hussarek: 502 a násl. 
- Lóssl: 100 a násl. - Lisst: 109 a násl. - Lenhoff: Die Natur der 
au/3erehelichen Alimentation, Ger. Z. 1909, čís. 37. 

7) Volba povolání jí nepHsluší, naopak je věcí poručenstva: Krai n z: 221. 
8) Též nezletilý otec, který sám ještě je ve výživě svých rodičů: Sb. 

7442; jinak Sb. 4004; avšak toliko dle míry vlastního jmění bez ohledu na 
příspěvky, které po případě' dostane od svých rodičů: Sb. n. ř. (4). 1643, 
srovn. však Sb. n. ř. (3) 1068; (4) 1458; (13) 5193; (15) 5851. Vll.bec před
pokladem závazku otcova jest, že jest schopen platiti: § 166. 

9
6 

Příkl.: Sb. 1571, 4689, 6872, 9496, 13l~2. 
1) Sb. n. ř. (11) 4172. - Anders: Familienrecht, 220. 
11) Právo otcovo je však podmíněno rozhodnutím poručenského soudu: 

Sb. n. ř. (1) 278, (8) 3140, (ll) 4172. 
12) Narozením dítěte je nárok překonán a proto již vyloučen: rozhod. 

ze 16. ledna 1917, J. Bl. 1917, čís. 34; Zentr. Bl. 1917, čís. 233; rozhod. ze 
24. dubna 1917, Zentr. Bl. 1919, čís. 190; j. m. TouaiIlon: J. Bl. 1918, čís. 3. 

13) Kurátor nenarozeného plodu může vymoci prozatímní opatření za 
účelem zajištění celé budoucí pozůstalosti: Sb. D. ř. (16) 6455. 

H) '(Uzení? V nesporném řízení: Věstník min. sprav. 1914, 553. - G e 1'

ne l' t h: Bemerkungen zu § II der kais. V dg. atd., Gel'. Z. 1914, čís. 49. -
HeUmer: tamže 1915. čís. 2; rozh. n. s. čís. 1718; v řízení sporném: 
Schrutka: Not. Z. 1915, čís. 4. Místní pHslušnost? HeIlmer: Not. Z. 1917, 
čís. 31. - Fischer-Colbrie: Ger. Z. 1919, čís. 11. 
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měsíce, jakož i útraty slehnutí 15) a výživy 16) matky pro prvních 
šest týdnů po slehnutí, jakož i výloh, které slehnutím po případě 
se stanou nutnými 17) a k jichž náhrad.ě matce jest povinen 
(§ 167, 1) 18). Opatření toto jest však připnuto na předpoklad, že 
matka je toho potřebna a nevede život nemravný (§ 168). Tím 
má býti zamezeno zneužití a vydírání 19). Rovněž nutno otcovství 
osvědčiti, tedy prokázati těhotenství a soulož 20) (§ 168). Povinuost 
alimentační má místa toliko výpomocně, pokud dítě nemá vlast
ních příjmů. Zaniká tudíž 21), jakmile se dítě může samo uživiti 
(§ 141) ~~). Naproti tomu stíhá otce i tehdy 23), má-li matka 
značnější jmění nebo příjem 24). Pokud však otec není ,s to 
povinnost tu plniti 25), připadá matce (§ 106, 2) 26). Žádným 

15) Hantsch: Die Kosten des Wochenbettes nach der Teilnovelle, 
Ger. Z. 1915, čís. 12. I v případě narození mrtvého dítěte: něm. obě. zák. 
§ 1715. - Krainz: 230, pozn. 5, proti Hantschovi na uv. místě. Naproti 
tomu nikoliv při potratu: rozhod. ze 17. dubna 1917, J. Bl. 1917, čís. 26; 
Zentr. Bl. 1917, čís. 171; Ger. ll. 1917, čís. 52. - Krainz: 230, po zn. 6; 
j. m. Hollerstein: J. Bl. 1917, · Čís. 2. Kritické poznámky u Ehren-
zweiga: Zivilrechtsreform, 7, 9. ' 

\f.) Skutečného nákladu, nikoliv nutné výživy: Krainz: 230, pozn. 7 
a 8 proti Hantschovi, na uv. mistě. 

11) Náklady nemoci, pohřbu; nikoliv však ušlý výdělek: Schey: Teil
novelle.52. - Krainz: 231; rozhod. ze 6. května 1919, Pr. Arch., 3, str. 169, 
čís. 170; Sb. 170. 

18) Bez ohledu na zavinění, nikoliv jako náhradu škody, nýbrž jako 
závazek otcovský: shora § 415; srovn. Schey: Tei.lnovelle, 51. 

lU) S che y: 54. Opatření to není .prozatímním opatřením", nýbrž záko
nitým nárokem matky na složení u soudu, který vznikl již početím: S che y : 
55. - Krainz: 225. 

20) Nikoli-v mezi dobou kritickou, která ovšemještě zjištěna není, nýbrž v době 
dle nálezu znalců přiměřené: Kr ai n z: 224; sro vn. též Se h e y: d. Jur. Z. 
1917, 54. 

21) Náklady pohřební se považují ještě za náklady vydržovací: Sb. 3227, 
4636, 4668, (Rep. nál. 10) 13.562. - Pfaff: J. Bl. 1883, čís. 22. - Hussa
rek: 660. 

22) Bez hranice věkové (nedospělosti a pod.) : Sb. 6872, 10.155,13.587 n. ř. 
(5) 1827; (14) 5706. - L o s sl: 117; naproti tomu provdáním dcery: Sb. n. ř. 
(9) 3643, (14) 5363. 

23) Dle míry jeho pracovní schopnosti, nikoliv (toliko) jeho majetku; 
rozhod. z 21. listopadu 1920, B. J. Z. 1920, čís. 23. Zřetelem na životní 
postavení matky: rozhod. z 1. května 1917, Zep.tr. Bl. 1918, čís. 1. 

24) Sb. n. ř. (3) 1068; Lossl: 115, 119. - Alb. Ehrenzweig: Die 
au/3erehelichen Personenverhaltnisse, 23. - Kafka: Ger. Z. 1910, čís. 7. 

25) N emajetnost neosvobozuje otce, dokud je výdělku schopen, Sb. 4417, 
8107, n. ř. (4) 1453, (12) 4726, (13) 5007, 5193, (15) 5851. Proto na druhé 
straně nelze proti řádovému knězi činiti nároky alimentační ani do budoucna, 
ani pro minulost; Sb. n. ř. (1) 197. - Závazek opatřovati nemanželské dítě 
může též úplně vyčerpati pozustalost zesnulého nemanželského otce. Na matce 
dítěte nelze ničeho požadovati, dokud primérně zavázaná pozůstalost otcova 
není vyčerpána:. Sb .. 15.098 n. ř., (14) 5422; roz~od. ze 4. prosince 192.0, 
B. J. Z. 1921, prfl. Č1S. 49; sro vn. Krasnopolskt: 276, pozn. J. - VlIv 
konkursu: shora § 481, pozn. 12. - Nárok matky na náklady v šestinedělí je 
naproti tomu nárokem konkursním: Schrutka: Ger. Z. 1916, čís. 17. 

26) Již předem toliko nemanželské matce vůčj manželskému potomstvu 
nemanželského syna: Sb. n. ř. (14) 5669, a vůči všem potomkům nemanželské 
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způsobem nelze nárok uplatňovati dodatečně pro dobu minulou 27). 
Jenom nárok osob třetíqh (též matky) 98) proti otci 29) na náhradu 
prozatímně učiněných výdajů vyživovacích 30), jest jakožto náklad 
užitečný (§ 1042) podroben toliko řádnému promlčenPl), nepožívá 
však na druhé straně výhody vyživovacího nároku co do příslušnosti 
soudní 32) a nuceného výkonu 33). Rovněž nelze míti za to, že úmysl 
tímto nárokem předpokládaný Si), požadovati náhradu, jest dán, ne
byl-li otec bez prokazatelného důvodu delší dobu o to žádán 35). Stejně 
odpadá nárok, nebyl-li otec svého času s to náklady uhraditi 
(§ 167). V tomto směru stíhá však otce břemeno průvodní86). 

r) Povinnost k zaopatření znamená, že "nemanželské dítě 
má býti vedeno na onu cestu, na které by pak bylo s to vy
dělávati si svůj chléb" 37). Nárok ten jest stejně nepromlčitelný 
jako nárok na výživu (§ 1481). Naproti tomu nelze - dokud 
nenastane skutečná potřeba zaopatření - zpravidla požadovati 
jeho zajištění 38). Povinnost dotační a vybavovací stíhá - třebas 
povinnosti ty jsou výronem povinnosti zaopatřovací 39) - toliko 
nemanželskou matku, nikoliv oba rodiče (§§ 1220, 1231) 40). 

dcery, kdežto vyživovací povinnost nemanželského otce trvá toliko vůči 
nemanželskému dítěti samému: K r a i n z: 225. 

21) Nemo pro praeterito alitur, pravidlo, které platí pro veškeré nároky 
alimentační: Jud. 40 (Sb. 1375). - Hussarek: 665. - Pick: Griinh. Z. 28, 
103. - L o s s I: 51 a násl.; jinak něm. obč. zák. § 1711. Naproti tomu jest 
nároky již přiznané zúrokovati ode dne žaloby: Sb. 2567. 

2") Sb. 733, 851, 4290, 6052. Pokud na sebe nevzala ošetřování s ohledem 
na majetkové poměry otcovy jakožto svoji povinnost: Sb. 1889, 3541, 5177 
(Jud. 81), 6298, 8172, 8891, 10.699, 11.226, n. ř. (10) 3714. Avšak toliko pokud 
otec v době učiněného nákladu byl s to jej uhraditi: Sb. 13.889, 14.267, 15.037. 

20) Po případě proti matce: Sb. n. i'. (17) 6955. Nikdy proti ošetř-ovanci 
samému, který později majetku nabyl: Sb. 6613, 12.200, n. ř. (11) 4409; jinak 
n. ř. (16) 6227. Domovské obci však v takovémto případě poskytují nárok 
na náhradu dle obdoby ~ 947: Sb. 6460, 8874, 13.573, 14.833, n. i'. (2) 817. 

30) Nároku vůči otci nemá, kdo k příkazu matky nebo nalezince ošetřo
vání převzal: Sb. 2003, 2741 i ani vůči obci: Sb. 15.788, n. ř. (8) 3167, (10) 
4034. Právě tak nemá nároku, kdo alimentoval dítě nalézající se v ošetřování 
osoby třetí: Sb. 9867. Tím méně ten, kdo alimentoval proti vůli otce: Sb. 4406. 

31) Jud. 81 (Sb. 5177). 
32) M. Pollak: Ger. Z. 1901, čís. 34; jiného mínění J. Ph. Mayer: 

tamže 1900, čís. 27; Sb. n. ř. (9) 3312. 
33) Sb. 15.297, 15.749, n. ř. (9) 3312. - Pic k: Griinh. Z. 28, 123; jinak 

Sb. 15.927. - Lossl: 52. 
34) Sb. 7867, 8026, 11.194, 13.726, n. ř. (15) 5853. 
35) Sb. n. ř. (1) 203, (4) 1453, (5) 2043, (10) 3714. - Lossl: 117. -

Lisst": 129 a násl. -
3G) Sb. 4770, 7464, 7867, 15.037; jinak Sb. 4004, 4306. 
37) Ofner: Protokolle, 1, 159; 2, 513, Sb. 1832, 2462, 2619. 4373, 

8160, 10.100, 12.091, 13.076, 13.756, ll. ř. (3) 1183, (8) 3071, (15) 5755. -
Lossl: 109 a násl. Další doklady z literatury a praxe u Krasnopolskiho: 
281, pozn. 4 a u Krainze: 226, pozn. 41 a 42. 

3~) Rep. nál. 74 (Sb. 5476), Výjimky: Sb. 11.804. - Lossl: 114. 
30) Sb. n. t. (8) 2999 o rozdílu mezi výbavou a zaopatřením. 
40) S ohledem na to, že nemanž. dítě nyní (§ 754) náleží do rodiny 

matčiny a neplatí již za pHbuzné toliko s matkou, lze patrně - třebas zněni 
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2. Závazek vyživovati a zaopatřovati děti nemanželské pře
chází sice na rodiče matčiny (§ 106, 2), poněvadž nemanželské 
dítě náleží do rodiny matčiny 41), nepřechází však na rodiče 
otcovy, nýbrž jakožto dluh na jmění otcově váznoucí na dědice 
jeho (§ 171, 1) 42). V poslední řadě připadá dítě do zaopatření 
chudinského (1. díl. nov. § 17). Jestliže však "otcovství bylo 
otcem uznáno nebo soudně zjištěno, mohou nemanželské děti, 
zaopatřované a vychovávané až do úmrtí otcova v jeho domác
nosti, i nadále požadovati zaopatření a výchovu ve stejné 
míře 43) jako dosud a to až do doby, kdy se samostatně dovedou 
vydržovati 44), nikoliv však v rozsahu větším než v jakém za
opatření a výchova se udílí z pozůstalého majetku dětem man
želským" (§ 171, 2) (5). Jsou-li tedy dědici otcovými závazkem 
tímto obtíženými, jeho děti manželské, ručí každým způsobem 
pouze pozůstalostí (6). Jsou-li nezaopatřeny, jsou jejich nároky 
dědické a nároky na díl povinný, pokud nároky ty hradí toliko 
jejich výživu, na roveň postaveny vyživovacím nárokům neman
želského dítěte (7). Nestačí-li pozůstalost na uhrazení různých 
vyživovacích nároků, zmenší se nárok nemanželského dítěte 
i tehdy, když ostatní nároky smrtí zavázaného zanikly, a to 
proto, poněvadž tento nárok nemanželského dítěte tímto způsobem 
byl omezen již za života zůstavitelova4~). Takto zmenšený vy
živovací nárok nemanželského dítěte předchází však nárokům 
zaopatřených dětí manželských na díl povinný (9) , Závazkem 
tímto, střetne-li se s jinými dluhy, zejména v konkursu a pokud 
není již s konečnou platností určen rozsudkem nebo smírem 50), 
nesluší nakládati "jako jiným dluhem" (§ 171, 1), poněvadž 

§ 1220 na konci změněno nebylo - pí'ece míti za to, že nyní též rodiče mat
č.iny vůči nemanželské vnučce mají závazek dotační; k této .mezeře v zá
koně" srovn. Pfeiffer: Bemerkungen, Ger. Z. 1915, čís . 1. - Bruck: Not. 
Z. 1916, čís . 46. - Holl erstein: J. Bl. 1917, čís. 2. 

~I ) Sche y : Teilnovelle, 50. 
42) I na konkursní podstatu dědicovu: konk. ř. , § 1, 3. - Schrutka : 

Ger. Z. 1916, čís. 17. Jelikož dluh přechází na dědice. možno důkaz otcovství 
prováděti také ještě po smrti otcově ve sporu dědickém: Sb. 15.672; srovn. 
n. ř. (16) 6534: Krainz: 228, pozn. 57; jinak rozh. ze 7. května 1918. 
J. Bl. 1916, čís. 1. 

~3) Nemanželské děti nemají právního nároku, aby mohly za všech 
okolností v domě zůstati: Se h e y : Teilnovelle, 58. 

4 ~ ) Řízení? V řízení nesporném: H e II m e r: Ger. Z. 1915, čís . 2. Cestou 
sporu: S c hru tk a : Not. Z. 1915, čís . 4. 

45) Schey: Teilnovelle, 57. 
~ 6) Sb. n. ř. (12) 4627. Třebas ručí vůči jiným věřitelům pozůstalostním 

bez omezení: Krainz: 229, pozn. 6l. 
41) Kr a inz: 229. 
~;;) L o s s I: 124. 
4~) Lo~.sl: 125. - Krasnopolski: 280. - Krainz: 229. - j . m. 

Ne met hy: Uber die Konkurrenz der Alimentationsanspruche eheJicher und 
unehelicher Kinder, Ger. Z. 1896, čís. 4. - Han t se h: Der Unterhalts
anspruch der Kinder gegen den Nachla13 des Vaters , Not. Z. 1918, čís. 24, 25. 

50) Sb. 12.446. 
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závazek tento se řídí podle majetku, a není tu již majetku, 
když byl majetek dluhy vyčerpán 51). Jiní věřitelé pozůstalostni 
tudíž předcházejí osobu oprávněnou k výživě 52). 

3. "Rodiče mohou se 9 výživě, výchově a zaopatření ne
manželského dítěte dohodnouti; dohoda taková nemůže však býti 
na újmu právům dítěte" (§ 170). Proto nevyžaduje souhlasu 
poručníka a soudu 53). Na druhé straně účinek na prospěch 
dítěte není vyloučen 54). Smír mezi otcem a dítětem naproti tomu 
může býti uzavřen toliko poručníkem se schválením soudu 55). 
Neboť pro takovýto smír výhrada uvedená, že právům dítěte 
nemůže býti na újmu, neplatí 56). Nevylučuje však - právě tak 
jako rozsudek - v případě pochybnosti dodatečné nároky dále 
jdoucí, nastala-li podstatná změna poměrů 57). Má-li býti sjednán 
opak, může ,soud smír toliko buďto schváliti anebo úplně za
vrhnouti 58). Schválením jsou veškeré nároky další bezpodmínečně 
vyloučeny 59). Možným je však odporovati smíru pró omyl 60). 
Smírem takovým nemůže nikterak býti omezován nárok dítěte 
na nutnou výživu 61). Rovněž jest smír dle možnosti vykládati 
na prospěch dítěte 62). 

4. Zvláštní péče zákona o práva nemanželského dítěte do
chází nyní výrazu též tím, že správcové matrik mají periodicky 
zpravovati soudy z úřední povinnosti o nemanželských porodech, 
které v obvodu jejich se staly (1. díl. nov. § 15). Tím poskytuje 
se soudu možnost, aby - je-li toho k uchránění práv dítěte 
třeba - o to pečovali, aby otcovství v řízení nesporném bylo 

51 ) Schindler: Zeitschr. f. ost. Rechtsgelsk.1829, II, 112. - Krainz: 
229. - Anders: GrundriB, 91 a j. - j. m. 'Lossl: 123 a j. - Srovn. 
Hu ssarek: 584. 

52) Avšak po odevzdání pozůstalosti jest osoba mající nárok na výživu 
na roveň postavena věřitelům dědickým, ba předchází je dokonce. vymohla-Ii 
si zavčas oddělení pozůstalosti: Sb. n. ř. (13) 5269. - Krainz: 229, pozn. 64. 

53) Sb. 3061, n. ř. (7) 2643. 
54) Hussarek: 681. 
55) Souhlasu matky se nevyžaduje: Sb. 15.786. 
50) Sb. 8037, 13.328, 13.720, n, ř. (4) 1319. 
57) Sb. n. ř. (5) 1904, (8) 3071, (10) 3945, (16) 6559; jinak n. ř. (6) 2513, 

(13) 4966, (18) 7339; rozh. z ll. září 1917, tamže 1918, čís. 5, s poznámkami; 
to však v případě pochybnosti neplatí též ve prospěch otce: Sb. n. ř. (16) 4288. 

58) Sb. n. ř. (4) 1319. 
59) Sb. 5231, 9380, n. ř. (4) 1319. (6) 2513, (10) 3945. - Lossl: 133 

a násl. - j. m. Hussarek: 681 a násl. - Briigel: J. Bl. 1908, čís. 31; 
Sb. n. ř. (16) 6559: vrchnoporučenské schválení smíru alimentačního platí 
vždy jenom rebus sic stantibus. - Srovn. PfaH: Aus den lllteren Materialien. 
15 a násl. . 

00) Sb. n. ř. (6) 2507, (12) 4807, (16) 6643. - Rietsch: Festschrift 1911, 
2,985. 

61) Jud. 245 (rozh. n. s. čís. 1679). 
62) Smír '() "ošetřování" nevylučuje požadování nákladů vychová vacích : 

Sb. 3676. Smír o alimentech a vychování nevylučuje aby později bylo po-' 
žadováno zaopatření: Sb. n. ř. (3) 1183, (8) 3071. Právě tak nevylučuje ná
hradu nákladů smrtelné choroby a pohřbu: Sb. n. r. (15) 5881. ' 
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uznáno nebo v řízení sporném zjištěno (1. díl. nov. § 16, 1) 63). 
"Bylo-li otcovství uznáno, má soud z úřední moci v řízení 
nesporném najisto postaviti výměru platů, které otci ze zákona 
náležejí, jestliže však rozhodnutí závisí na zjištění okolností 
sporných, kteréž nelze zjistiti prostředky řízení nesporného 64), 
má soud poukázati poručníka, aby žalobu podal. Od určení 
výměry vyživovací povinnosti se upouští, dokud nemanželský 
otec povinnostem svým v plné míře dobrovolně vyhovuje, anebo 
je-li podle jeho poměrů úplně vyloučeno, aby k výživě něčím 
přispíval" (1. díl. nov. § 16, 2)65). "Nutno-li dle okolností do
máhati se pro dítě nemanželské zaopatření chudinského, má 
soud poručníka v tomto směru podporovati a - je-li třeba -
z úřední povinnosti opatřiti, aby o domovském právu dítěte bylo 
rozhodnuto" (1. díl. nov. § 17). 

B. Práva rodičů. 
§ 487. 

Také práva nemanželských rodičů vůči dětem jsou pod
statně menší než práva rodičů manželských. Přísluší jim toliko 
moc rodičovská, a to i v poměru proti osobám třetím potud, pokud 
toho účel výchovy vyžaduje (§ 106), tedy nikoliv, je-li dítě 
právě k vůli výchově umístěno u osoby třetí (§ 169). Naproti 
tomu nedostává se nemanželskéII).u otci vůbec moci otcovské. 
Naopak zřídí se nemanželskému dítěti ihned poručník (§ 106). 
Poručníkem lze ustanoviti - není-li obav - matku (§ 212), ba 
i nemanželského otce samotného (dvor. dekr. z 11. srpna 1798, 
Sb. z. s. čís. 429) 1). Nárok vyživovací přísluší vůči nemanžel
skému dítěti toliko matce 2). Nárok na úctu přísluší oběma rodičům, 
dokud SB jí nestanou nehodnými 3). 

!l3) Shora § 485, čís. 3 na konci. - S ch r u t k a: Ůber § 16 der Teil
novelle zum A. B. G. B., Not. Z. 1914, čís. 47. 

64) Pozůst. pat., § 2, čís. 7 činí tutéž výhradu také pro "sporné otázky 
právní". které tedy tu za všech okolností jest vyHditi i'ízením nesporným, 
avšak dle normy § 2, čís. 7 nesp. pat., kterou i zde nutno upotřebiti, po 
"právním projednání": Sehey: Teilnovelle, 61; Sb. n. ř. (18) 7526. Otázka 
je sporná; na jedné straně Sehrutka: Ger. Z.1912, čís. 8,13; 1914, čís. 48; 
Not. Z. 1915, čís. 5; 1915. Cís. 30; na druhé straně Rintelen: Grundril3,2. 
- Hantsch: Ger. Z. 1914, čís. 9, 10; 1915, čís. 23; Not. Z. 1915, Č. 2, 7. 
- Hellmer: tamže, čís. 5. - Kastner: tamže, čís. 19. - Weinmaltn: 
Ger. Z. 1916, čís. 28, 32. - Týž: bmže 1919, čís. 17. 

~5) S e h e y: 60 a násl. 
t) Sb. 9496, 12.446. 
2) Sb. 4749, 6142. - Krainz: 231. - Anders: Familienrecht 223.

Hussa.rek: 526. - Los sl: 85; proti vyživovacímu nároku matky: S ehiffner: 
Gesetzliehe Vermachtnisse, 130, pozn. 22 a j. Matce na roveň postaveni jsou 
v tomto . směru nyní (arg. § 166,2) patrně též děd a babička se strany matky: 
Krainz: 231. 

3) Krainz: 231. 
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Hla vat ř e t í: Zánik poměru mezi rodiči a dětmi. 
Krainz: 207 a násl. - Krasnopolski: 257 a násl. - Anders: 

Familienrecht, § 47. - Týž: Grundri13, § 65. 

§ 488. 1. Z á n i k po měr u v ů b e c. 

Poměr mezi rodiči a dětmi zaniká dle své povahy smrtí 
rodičtl nebo dítěte. Toliko poměr adoptivní může, jsa smlouvou 
založen, smlouvou též býti rozvázán. Nezletilé dítě osvojené po
třebuje k tomu přivolení zákonného zástupce, tedy manželského 
otce, nebo nemá-li ho, opatrovníka zvlášť zřízeného a úřadu 
opatrovnického (§ 185). Tím zanikne též otcovská moc adoptiv
ního otce, a dítě vrátí se opět do otcovské moci svého otce 
manželského (§ 185). Nemá-li takového otce, nutno právě tak 
zříditi poručníka, jako když adoptivní otec zemře. Neboť smrt 
jeho poměr adoptivní neruší, naopak jej činí nerozlučitelným 1). 

§ 489. 2. Zánik moci otcovské. 

Otcovská moc, jakožto péče věnovaná blahu dítěte zaniká, 
odpadne-li trvale potřeba takovéto péče, anebo nemůže-li otec 
dítěti povinnou péči poskytovati, anebo je-li bl<)ho dítěte chováním 
otce ohroženo. Za okolností moc otcovská sice nezanikne, avšak 
odpočívá. V určitých případech nezaniká v plném rozsahu, nýbrž 
toliko se omezuje. 

1. :Moc otcovská zaniká: 
1. Zletilostí dítěte. Avšak "ze spravedlivých příčin" může 

moc otcovská býti prodloužena (§ 172). Takové příčiny jsou: 
Nemůže-li dítě, třebas je zletilé, pro vady tělesné nebo duševní 
samo se opatřovati nebo záležitosti svoje vyřizovati 1); anebo 
jestliže dítě v době své nezletilosti se zapletlo do značných 
dluhů, anebo dopustilo-li se takových přečinů, pro které nutno 
je dále podržeti pod přesným dohledem otce" (§ J 73). O pro
dloužení má otec zažádati u soudu (Jur. n., § 109). Zádost nutno 
podati než dítě je zletilé, poněvadž zletilostí moc otcovská sama 
sebou zaniká, takže nemůže již býti prodlužována, nýbrž mohla 
by býti jenom nahrazena opatrovnictvím. Bylo-li žádosti vy
hověno, nutno to veřejně 2) oznámiti, aby třetí osoby nedošly 
škody (§ 172). Prodloužená moc otcovská trvá až do smrti dítěte 
anebo do sproštění otce soudem, když důvod odpadl. 

') Sb. 16.004; něm. obč. zák., § 1765. Pro návrat do moci žijícího otce 
manželského i v tomto případě se vyslovuje: And e r s: Familienrecht, 230; 
naproti tomu: Krainz: 185. - Krasnopolski: 292. 

') Nemoc, kterou se samostatná správa majetku toliko ztěžuje , není dtl
vodem pro prodloužení moci otcovské: Sb. n. ř. (1). 94. 

2) Úředními novinami. Aby příslušný notář byl zvlášť zpraven, toho 
není třeba (pozůst. pat., § 184): nař. min. sprav. ze 6. záři 1888, Věstn. min. 
sprav .. čis. 39; not. rád. § 116 e); má však býti zpraven starosta obce, aby 
opraveny byly listiny voličské: nař. min. sprav. ze 4. záři 1908, čís. 192 ř. z. 
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2. Výslovným nebo mlčky . provedeným propuštěním z moči 
otcovské (§ 174). 

aj Výslovné propuštění děje se prohlášením otce "se schvá~ 
lením soudu" 3). Dítěti se vydá o tom Mední listina soudní. Do
ručením této listiny nabude dítě v ohledu osobním i majetko
právním postavení zletilce (nesp. pat. § 206) vyjímaje práva, 
které mocí zákona (na př. § 700) 4) anebo opatřením osoby 
třetí 5) jsou připnuty k dosažení fysické zletilosti, k dokončení 
21. roku 6). Toto propuštění má však soud povoliti jenom tehdy, 
lze-li z něho čekati prospěch pro nezletilce a není-li tu nebez
pečí, že ho bude zneužito (poz. pat., § 206). Propuštění to není 
sice vázáno na určitý věk minimální, před dosažením 20. roku 
má však býti povoleno jenom po přesném prozkoumání a v pří
padech zvláště pozoruhodných (dvor. dekr. z 15. června 1835, 
Sb. z. 8. čís. 38) 7). Toto souduí prohlášení za zletilého (pro
minutí věku: § 252) předpokládá tedy sice zpravidla přivolení 
otce, avšak proti odpírání tohoto souhlasu poskytuje se právo 
stížnosti, jejímž dllsledkem múže býti nahrazení (supplování) 
souhlasu otcovského soudem 8) . 

. b) Propuštění z moci otcovské stane se mlčky tím, že otec 
"dvacetiletému synu 9) dovolí, aby vedl vlastní domácnost" 
(§ 174);10). K tomu není třeba schválení soudu. Podstatným zna
kem je vedení oddělené, na otci zcela nezávislé domácnosti, 
vlastní hospodářství, ne pouze oženění, nastoupení úřadu 11) nebo 
oddělený život bez vlastní domácnosti 19). 

3. Tím, že úřad povolí nezletilci, aby osobně 13) provozoval 
živnost 14) svobodnou nebo koncesovanou (výnos min. sprav. 

:1) N o ti : Zur Auslegung des § 266, atd. Ger. Z. 1894, čís. 17. 
-I) Nesprávným je patrně nález Sb. 3779, dle něhož povolení ke sňatku 

prý nezávisí od venia aetatis. 
á) V případě pochybnosti venia aetatis v příčině věnování učiněných 

posledním pořízením za podmínkou nebo s lhůtou zletilosti nerovná se zleti
losti fysické: Sb. 3254, 4321, 8673, 8793, 13.191, 13.416, 15.287, 15.303; jinak 
15.130. "Pti dosažené zletilosti" znamená splatnost teprve při zletilosti fysické: 
Sb. 8673. 

u) Pfaff-Hofmann: Kommentar, 2, 580, pozn. !?9. - Gieldanow
sk i: Not. Z. 1916, čís . 49. ' 

1) Nebylo zrušeno čl. III nesp. pat.: Krainz: 211, pozn. 16. 
8) Arg. 178: Sb. 3469, 5965, na druhé straně může kurátor majetku ne

zletilcova odporovati propuštění: rozh. n. s. čís. 1909. 
9) O dceři totéž neplatí: § 175. 
10) Benedikt: Der praktische Wert des § 174, Not. Z. 1884, čís. 34. 

Stejné právo pro dceru požaduje de lege ferenda: Ehrenzweig: Zivilrechts
reform, 3. 

II) P 10 o: Pro Mitt. 1882, čís. 40 a násl. 
12) Sb. ' 12.627; pouhé povolení otcovo nestačí, nutno domácnost sku

tečně vésti: Sb. 2937. Odstoupení statku? Jednak Sb. 4171, jednak Sb. 989. 
13) Ne toliko provozování zástupcem: L a u n: Das Recht zum Gewerbe

betriebe, 5l. 
H) Nikoliv též provozováni hospodářstvÍ: dvor. dekr. z 28. října 1829, 

čís. 2437 Sb. z. s ; Sb. 989 
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Ž 19. března 1860, čís. 2712) t5). Podobný předpis měl již zákon 
(§ 252) pro nezletilce mající poručníka. Předpokládá však ještě 
systém koncesní a nebylo ho lze použíti na živnosti svobodné 
(dvor. dekr. z 19. února 1833). Proto byl předpis zákona živno
stenským řádem (z 20. prosince 1859, čís. 227 ř. z.) asi zrušen, 
když živnostenský řád živnost svobodnou ustanovil pravidlem a 
mimo to (§ 4) aspoň zdánlivě k provozování každé živnosti po
žadoval plnou způsobilost k jednání. Naproti tomu je nyní 
zjištěno, že i nezletilci mohou býti připuštěni k provozování 
živnosti, čímž se stanou zletilými, jestliže zákonný jejich zá
stupce a soud souhlasí. Avšak soudy mají - udělujíce svůj 
souhlas - zejména . u nezletilců mladších dvaceti let, postupo
vati opatrně (dvor. dekr. z 15. června 1835, čís. 38 Sb. z. s.). 

4. Pozbytím pro zanedbání (nálezem poručenského soudu). 
n Otcové, kteří vyživu a výchovu svých dětí llplne zanedbávají, 
pozbývají moci otcovské navždy (§ 177). Předpokládá se však, 
že zanedbávání se děje ze zlého úmyslu ne pouze následkem 
nepříznivých poměrů výdělkových 16). Soud trestní může rodiče 
zbaviti moci rodičovské pro zlé nakládání (trest. zák. §§ 414, 415). 

5. Tím, že otec se schválením poručenského soudu moci 
otcovské se vzdá 17). Naproti tomu rozvod nebo rozluka manžel
ství se moci otcovské nedotýká (§ 142). Neplatnost manželství 
ruší ovšem také moc otcovskou, leč jde o manželství putativní 
(§ 160). 

II. Moc otcovská odpočívá, "stal-li se otec nepříčetným; 
hyl-li prohlášen za marnotratníka; anebo byl-li pro zločin od
souzen k trestu na svobodě na dohu delší jednoho roku 18); 

-vystěhoval-li se svémocně; anebo je-li déle jednoho roku ne
přítomen, nedav o svém pobytě zpráv" (§ 176) 19). Totéž platí 
(řád o zbav. svépráv. § 6), byl-li otec z jakéhokoliv důvodu 
zcela nebo omezeně svépravnosti zbaven. Odpadne-li překážka, 
obživne moc otcovská sama od sebe. 

15) Pro neplatnost tohoto výnosu, poněv1<dž nebyl náležitě vyhlášen, se 
vyslovují: Kopp: Gel'. H. 1860, čís. 9. - Kulisch: Oest. Gewerberecht, 2, 
298; naproti tomu K I' a i n z: 211, pozn. 23. 

lG) Sb. n. ř. (8) 2962; Sbírka 27. 
11) Sb. n. ř. (6) 2458; jinak (nelze se vzdáti): Sb. n. ř. (13) 4946; 

srovn. O. Fr.: Verzicht auf elterliche Personenrechte, Gel'. Z. 1892, čís. 10. 
-- Krainz: 213. 

18) Opatření to není důsledkem odsouzení a nedotýká se ho proto § 5 
trest. novely z 15. listopadu 1867, čís. 131 i'. z.: K r a i n z: 209, pozn. 9. -
Krasnopolski: 260; j. m. (uvážení soudu) Harum: Gel'. Z. 1868, čís. 11 a j. 

IQ) Několikaletá nepřítomnost otcova v cizině, i když dává zprávu 
o svém pobytě, je důvodem pro suspensi otcovské moci: Sb. 685, n. ř. (8) 
3115. - Krainz: 209, pozn. 10 (arg. § 178); jinak: Sb. n. ř. (18) 7636. 
Nerlí-li tomu tak, možno př€c za nepřítomného otce ustanoviti opatrovníka ad 
actum: Sb. 4856. 
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III. Moc otcovská se omezuje: 

1. Provdáním nezletilé dcery. Práva co do její osoby pře
cházejí na manžela 20). Otec podrží toliko jako opatrovník (§ 175) 
správu jmení, avšak tuto správu též v příčině jmění, kterého 
dcera nabude teprve v manželství, takže dcera potřebuje souhlasu 
otcova ke všem jednáním zcizovacím nebo zavazovacím. Avšak 
i tuto kuratelu lze se souhlasem soudu přenésti na manžela, který 
potom jakožto opatrovník je vázán klásti účet 21). Zemře-li muž 
(§ 175), anebo je-li manželství prohlášeno neplatným, rozloučeno 
nebo rozvedeno, obživne moc otcovská v celém rozsahu. 

2. Opatřením soudu. "Zneužívá-li otec své moci nebo ne
plní-li povinnosti s ní spojené, anebo dopouští-li se chování ne
čestného nebo nemravného, může jak dítě samo, tak i kdokoliv 
jiný, kdo se o tom dozví, zejména nejbližší příbuzní, se devolá
vati ochrany soudu. Soud má předmět stížnosti vyšetřiti a učiniti 
opatření poměrům přiměřená 22). Zejména může naříditi, aby otec 
co do správy majetku, nebo co do péče o osobu dítěte, byl dán 
pod dozor soudu a pokládán na roveň poručníkovi" (§ 178) 23). 
Nové znění tohoto předpisu neznamená jeho změnu, nýbrž jenom 
jakýsi druh autentického výkladu dřívějšího práva k tomu 
konci, aby záměr tohoto předpisu ~4) byl podpořen. Aby rozvoj i 
a činnosti organisací pro ochranu dětí a péči o výchovu bylo 
poskytnuto volnější pole ve prospěch dětí nalézajících se 
v moci otcovské, je mimo to ustanoveno: "Převezme-li ústav nebo 
spolek pro ochranu dítek nebo pro péči o děti péči neb výchovu 
dítěte trýzněného, opuštěného nebo zanedbaného, anebo dítěte, 
jemuž rodiče neposkytují potřebný dozor a výchovu, může soud 
poručenský k návrhu ústavu neb spolku a vyšetře případ jakož 
i slyšev rodiče, vysloviti, že dítě toliko s přivolením soudu může 
ústavu neb spolku proti vůli jejich před ukončením výchovy 
býti opět odňato" (§ 178 a) 25). 

20) Shora § 454, čís. 2. Proto nelze prodlužovati otcovskou moc nad 
provdanou dcerou: Sb. n. ř. (10) 3799. 

21) Shora § 457, čís. 1. 

22) Zaopatření dětí u dědů a babiček: Sb. n. ř. (5) 2023, (16) 6492, (18) 
7382. Rozkaz otci, aby dítě zaopatřil v určitém sanatoriu: Sb. n. ř. (18) 7556, 
rozh. z ll. ledna 1916, Zentr. BI. 1916, čís. 104 a j. 

23) Nař. min. sprav. z 3. prosince 1899, Věst. čís. 49; z 10. dubna 1902, 
Věst. 96. - Reicher: Fiirsorge fiir die verwahrloste Jugenq, 117, 209. -
Janisch: Jugendrursorge und Kinderschutz, 1905. - Hueber: Kinderschutz 
und Jugendfiirsorge, 1911. - Janisch: Zulassigkeit der Abnahme eines 
Kindes aus der viiterlichen Erziehungsobsorge, atd., Not. Z. 1908, č. 17. -
Siegel: J. Bl. 1917, čís. 23. 

24) Se h e y: Teilnovelle, 41. 

25) S chey: 42. 
May r, Soustava obč. práva. 8 
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Hlava čtvrtá: Ochrana práv rodičů a dětí. 
K r a i n z: 231 a násl. 

§ 490. 

Práva dětí a rodičů požívají ochrany právní. Ochrana práv 
dětí těší se zvláštní péči státu a tvoří důležitý předmět soud
nictví t. zv. soudnictví dobrovolného (nesporného ). Avšak jak 
práva dětí tak práva rodičů mohou také býti předmětem práv
ního sporu, soudnictví sporného. 

1. Manželský otec má se sice postarati samostatně o výchovu 
dítěte bez vměšováni poručenského soudu 1), jakmile však soud 
jakkoliv 2) se dozví, že otec svoji povinnost zanedbává anebo 
svých práv zneužívá, musí cestou nespornou zakročiti a "učiniti 
opatření poměrům přiměřená" (§ 178) 8). Nemá-li otec viny, může 
poručenský soud toliko na jeho návrh 4), nikoliv proti jeho vůli 
opatřiti, aby dítě bylo odevzdáno do polepšovny (zák. ze 24. května 
1885, čís. 90 ř. z., § 16). 

2. Věcí nesporného soudnictví jsou též vyživovací nároky 
dětí vůči manželským rodičům a rodičům těchto rodičů ó), . dále 
úprava výchovy a výživy nezletilých dětí při rozvodu nebo roz
luce manželství rodičů (§ 142) 6), ustanovení povinnosti dotační 
a vybavovací (§§ 1221, 1222, 1231) 7), nároky manželských dětí 
proti otci ze správy jmění a ze zastupování, požadavek dítěte 
zletilého vůči otci, aby jemu vydal jmění za doby nezletilosti 
spravované 8). 

3. Práva rodičů spadají jen potud do rámce nesporného 
soudnictví, pokud se zároveň uplatňují práva děti. Tomu je tak 
na př. při nároku manžela rozvedeného nebo rozloučeného vůči 

1) Shora § 484,. pozn. 3. 
2) Dítětem samým, některým příbuzným, trestním soudem (na př. nař. 

min. sprav. z 3. prosince 1899, věstn. čís. 49), četnictvem (výn, min. z 10. srpna 
1904, věstn. min. sprav. 1904, 285), radou poručenskou (1. díl. nov., § 32, 
čís. 2) a j. Oznamovatel není však stra.nou a nemá právo rekursu: Sb. n. ř. 
(15) 5964. 

3) Shora § 489, čl. 111, 2: R e i che I: Die Fiirsorge fůr die verwahrloste 
Jugend, 1. 1904; 2, 1906. - Eisler: Kindermi/3handlung und Kinderschutz, 
Ger. Z. 1901, čís. 29 až 31. - Týž: Fiirsorge und Zwangserziehung, tamže 
1903, čís. 50 až 52 a j. 

4) Nepodá·1i však otec návrh, může to jakožto zanedbání otcovské po
vinnosti pro soud býti příčinou, aby soud sám o sobě zakročil: arg. §178. -
Krainz: 233 s doklady (pozn. 10 a 11). Trestní soud může nálezem, be.zpeč
DOstní úřad jednostranným opatřením způsobiti, aby dítě bylo odevzdáno do 
polepšovny: zák. z 24. května 1885. čís. 89 ř. z., §§ 7, 8. 

5) Jud. 237 (Sb. n. ř. (18) 7608): Janisch: Not. Z. 1912, čís. 14. 
6) Srovnej Sb. 2492, 4814, 11.485: St e r n ber g: Die Exekutionshaft im 

Familienrechte, Not. Z. 1908, čís. 4. - Karplus: Exekution von Personen
rechten, J. Bl. 1902, čís. 10 až 13. 

7) Rep. nál. 178 (Sb. n. ř. (8) 2966). Toliko nárok na určité, již pri
slíbené věno možno uplatňovati cestou spornou: rozh. z 5. července 1913, 
J. Bl. 1913, čís. 38. 

8) Sb. 3777. 
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druhému manželu na vydání dítěte (§ 142) 9). Totéž platí o nároku 
nemanželské matky na ponechání dítěte (§ 169) 10). Rovněž 
mohou rodiče domáhati se řízení nesporného, ba i pomoci úřadu 
bezpečnostního, aby uprchlé děti opět dostali do své moci (§ 145) ll). 
Naproti tomu jest vyživovací nárok rodičů neb dědů a babiček 
vůči dětem nebo vnukům (§ 154) uplatňovati pořadem práva 12). 

Nárok rodičů proti osobám třetím na vydání dítěte, které jim 
je zadržováno, možno projednávati buď cestou spornou anebo 
řízením nesporným, dle toho, je-li poměr rodičovský na sporu 
nebo ne 13). Je-li na sporu, nutno nejprve vyřešiti spor pořadem 
práva, aby bylo místa pro řízení nesporné. Mezitím však je 
"ochrana držby" poměru rodičovského přípustna, pokud mala 
fides není prokázána (§ 1458) 14) . 

. 4. Nemanželské děti požívají ochrany dobrovolného soud
nictví, úřední péče především za tím účelem, aby byl zjištěn 
nemanželský otec. Z moci úřední jest dále domáhati se dobro
volného uznání otcovství a smíru o výživě (1. díl. nov. § 16) 15). 
Konečně je věcí nesporného soudnictví, aby soud, je-li toho třeba, 
přiměl poručníka, by uplatnil cestou sporu nárok na výživu, 
dále aby soud při tom k němu dozíral Gur. n. § 49, čís. 2) 16). 
Nárok na výživu sám podléhá, pokud směřuje proti matce nebo 
proti rodičům matčiným, pravidlům platným v příčině děti manžel
ských 17). Vůči otci však jest nárok ten prosaditi cestou sporu, 
je-li spojen se žalobou na zjištění otcovství 18), jinak 19), je-Ii 
otcovství již zjištěno 20), v řízení nesporném 21). Zaopatřovací ná-

9) Sb. 2492, n. ř. (5) 1807; příslušnost: Sb. 3262; i byl-li při rozvodu 
uzavřen smír: Sb. 4814, 11.485. n. ř. (15) 5837. Nelze tudíž na základě takové
hoto smíru vésti exekuci: Sb. n. ř. (6) 2273. 

10) Sb. 13.420. 
11) Sb. 14.692: Pisko: Ger. H. 1867, čís. 85; shora § 483, pozn. 3, ni

koliv, aby bylo požadováno zpět dítě, které přestoupilo ke křesťanství, ze žen
ského kláštera, do něhož vstoupilo: Sb. 9399, ]0.735. 

12) Sb. 14.563, 15.142. Prozatímní opatření: konk. ř. § 381. - Kr a i n z: 
235, pozn. 33; proti Sb. n. ř. (18) 7600. 

13) Sb. 13,420, 14.692, n. ř. (5) 1836. - Karplus:Exekution von Per-
sonenrechten, J. Bl. 1902, čís. 10 až 13. 

14) Shora § 162, pozn.17. - Hussarek: Griinh.Z.20, 707 a násl. 
15) Shora 486, čís. 4. 
16) A n ony m u s: Zor Gerichtspraxis in den Alpenlandern, J. Bl. 1895, 

čís. 14. - Neumann-Ettenreich: Tamže, čís. 16. - Amschl: Tamže, 
čís. 46 a 47. - Talasiewicz: Ger. Z. 1895, čís. 35. - -k-: Not.Z. 1895, 
čís. 38 a j. 

11) Krainz: 235; proti Hantsch: Not. Z. ]915, čís. 2. 
lB) Hantsch: Not.Z. 1915, čís. 2. - He.Ilmer: Ger. Z. 1915, čís. 2. 
19) Totéž platí o nároku nemanželské matky dle § 168: nál. n. s. 

čís. 1718. 
20) Ať již uznáním nebo rozsudkem, omezujícím se na toto zjištění 

anebo nechávajícím přece v některých směrech otázku vyživovací povinnosti 
otevřenu: Hellmer: Na uved. místě. 

. 21) Odkaz na pořad práva není však tím v případech výjimečných vy-
loučen (plenis. usn. z 27. října 1920, věstn. min. sprav., čís. 10 "na základě 

8* 
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roky 22) a nároky proti dědicům otcovým patří rovněž na pořad 
práva 23). 

5. Děti zletilé nejsou již pod zvláštní ochranou zákona. 
Svoje nároky vůči rodičům musí zpravidla 24.) prosaditi cestou 
sporu 25). Totéž platí o takových nárocích děti nezletilých, kteréžto 
nároky nepocházejí z poměru rodičovského, jako na příklad 
nárok na zaplacení obyčejného dluhu peněžního. Dítě nezletilé 
však v takovémto případě potřebuje zastupování zvlášť ustano
veným opatrovníkem (§ 271). 

6. Otázku, kdo jest otcem dítěte, jest řešiti vždy pořadem 
práva (§§ 158, 159, 163, 121; srovnej též § 1458) ~6). 

7. Prozatímní opatřeni jsou přípustna (dle období exekučního 
řádu, § 382, č. 8) jak ve sporu, tak v řízení nesporném 27). 

Tře t í odd í I: Právo poručenské. 
Tůma A.: Sociální péče chudinská (Péče o mládež IV, str. 1). -

Zelinka J.: Veřejná péče o mládež a administrativa (tamtéž IV, str. 10). -
Smrčka: O vlivu čl. IX. zák. 101(l921 na osudy osiřelé mládeže (tamtéž H , 
str. 5). - T ů m a A.: Ochranná výchova. - Cer man A.: Soudní správa 
hromadných sirot. pokl. - S v o bod a E.: Péče o dítě (Čes. právo II, str. 17). 
- Frypés K.: O právních poměrech dětí, poručenců a opatrovanců. -
Krainz: 236 a násl. - Krasnop olski: 295 a násl. - Anders: Grund
ri/3 §§ 71 a násl. - Chorinsky: Das VormundschaftsrechtNiederosterreichs 
atd., 1878. - Rub e r: Beitr!tge zur Geschichte des Vormundschaftsrechtes 
in M!thren, 1e83. - Týž: Das Vormundschaftsrecht nach dem Codex There
sianus atd., Not. Z. 1886, čís. 32 až 41. - Kapras: Die Vormundschaft 
im altbOhm. Landrechte, Z. f. vergl. Rechtswissensch., 18, 358 a násl. - F. H. : 
Unser Pflegschaftswesen, Not. Z. 1893, čís. 15. - Kr a us: ZUl' Reform atd., 
Ger. Z. 1904, č. 6. - R e i che 1': Fiirsorge, 35 a násl. 

§ 491. Úvod. 

1. n Ti, kdož pro nedostatečný věk, choroby ducha anebo 
z jiných důvodů nejsou s to, aby náležitě sami opatřovali svoje 
záležitosti, stojí pod zvláštní ochranou zákonů" (§ 21, 1) 1). Ochrana 
tato spočívá v prvé řadě v tom, že se jim zřídí zákonný zástupce, 

formelního usnesení poručenského soudu, majícího právní moc" ). Hellmer: 
Gel'. Z. 1914, čís. 43. - Schrutka: Not. Z. 1914, čís. 47. - Hantsch: 
Tamže, 1915. č. 2 a 7. - Schrutka: Tamže, čís. 5. - HeUmer: Tamže, 
"ís. 5. - Steiner J.: Tamže, čís. 8. Zvýšení alimentů, zjednaných smírem, 
lze vždy žádati toliko sporem: rozh. z 29. března 1921, Pro Arch. 21, čís. 16, 
str. 561, č. 9. 

22) Rozh. n. S. čís. 1812. 
23) Rozh. ze 17. září 1918, J. Bl. 1919, čís. 1. Rozh. ze 4. prosince 1920, 

B. J. Z. 1921, příl. 6, čís. 49. 
24) Výjimky §§ 149, 150, 1221, 1231. 
25) Jud. 237 (Sb. n. ř. (18) 7608). 
2U) Věci rodinného stavu nejsou vázány na předpoklady žaloby zjišťovací 

(civ. ř. s. § 228): Krainz: 233, pozn. 13 proti Sb. n. ř. (2) 526. 
21) R i nt e len: Einstweilige Verfiigungen, 289. - O t t: Rechtsfiirsorge

verfahren, 98; 125. - S t o c k ing e r: Die einstweilige Verfiigung im au/3er
strittigen Verfahren , Gel'. H. 1907, čís. 2, 3, 5, 6 

1) Podrobiti se smlouvou poručenství nebo opatrovnictví nelze: Sb. 6992. 
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který jest povolán, za ně jednati. Rozeným zástupcem jest man
želský otec. Kdo manželského otce nemá, tomu nutno zříditi 
jiného zástupce. Takovým jest poručník, opatrovník (§ 187) 
anebo podpůrce (řád o zbav. svépráv. § 4). Poručník má v celku 
stejný úkol jako otec důsledkem moci otcovské. Příslušejí mu 
práva nad osobou i nad jměním poručence. Nahrazuje otce 
a je proto zřizován pro nezletilce (§ 188, 1). Na rozdíl od po
ručníka zřizuje se opatrovník, naby opatřoval záležitosti oněch, 
kteří záležitosti své z jiného důvodu, než z důvodu nezletilosti 
sami opatřovati nemohou" (§ 188, 2). Avšak ani opatrovník není 
vždy omezen na správu jmění (§ 282) 2). Právě tak může na 
jedné straně nezletilec míti opatrovníka (§§ 51, 121, 158, 175, 
197, 209, 225, 271, 272 a j.) a na druhé straně osoba zletilá 
poručníka (§ 251). Podpůrce, který se zřizuje osobám částečně 
svéprávnosti zbaveným, má práva a povinnosti poručníka (řád 
o zbav. svépráv. § 4, 3). 

2. Rozeznávati poručenstvÍ, opatrovnictví a podpůrství má 
tedy skoro jen teoretický význam 3). Vyčerpává se zajisté tím, že 
poručník jako nositel moci otcovské je povinen starati se též 
o výchovu poručence, kdežto opatrovník opatřuje záležitosti osoby 
zletilé, nestojící pod prodlouženou mocí otcovskou nebo pod 
poručenstvím, anebo takové záležitosti nezletilce, které otec nebo 
poručník opatřovati nemohou. Výraz poručník v širším smyslu 
označuje proto též opatrovníka, a zákonodárství nejnovější (řád 
o zbav. svépráv. §§ 1, 2; 4) vytvořilo nový pojem nPodpůrce", 
který zastává funkci nopatrovníka" s právy nPoručníka". Zákon 
však pravidelně staví poručníka proti opatrovníkovi. Postaven; 
poručníkovo zove se poručenstvím, postavení opatrovníkovo opa
trovnictvím. Kdo potřebuje ochrany otce, poručníka, opatrovnika 
nebo podpůrce, je svěřencem. Zákon však užívá výrazu toho 
někdy v nejširším smyslu (§ 1250), někdy v protikladu k ne
zletilcům (§§ 52,96, 106) anebo k poručencům čili pupilům (§ 1454). 

3. Poručník, podpůrce nebo opatrovnik nejsou zástupci soudu, 
nýbrž zástupci svých svěřenců soudem ustanovenými (§ 1034, 1). 
Nikoliv soud, ale poručník, podpůrce nebo opatrovník jest zá
stupcem svěřencovým. Soud nemůže, tím méně musí jeJnati 
jménem svěřencovým, naopak můžE' jenom poručník, podpůrce 
nebo opatrovník jménem svěřencovým uzavírati právní jednání 
anebo vésti spory. Je při tom vázán na příkazy soudu a podroben 
jeho dozoru 4). Proto nazývá se soud poručenský také vrchním 
poručenstvím anebo úřadem vrchnoporučenským. 

2) Ofner: Protokolle, 1, 173. 
3) May r: Zur Frage der Revision, 19. 
4) Shora § 118, pozn. 1. - K rain z: 238. - Kas t n er: Pflegschaft 

und Richteramt, Ger. Z: 1911, čís. 14. 
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H I a v a p r v á : Vznik poručenství. 
A. Ustanovení poručníka. 

§ 492. 

1. Poručníka ustanovuje soud. Jakmile se soud dozví 1) 
o nutnosti, aby zřízen byl poručník, má poručníka ustanoviti a 
vyzvati jej, aby ihned poručenství převzal (§§ 190, 200). K tomu 
účelu jsou příbuzní poručencovi a jiní, kteří k němu jsou 
"v blízkém poměru", na př. nevlastní rodiče "pod náležitým 
trestem" ll) povinni soudu oznámení učiniti (§ 189). Tatáž povinnost 
přísluší (§ 189) úřadům správním S), představeným církevním a 
starostům obecním (nesporný patent § 34) a především (I. dílčí 
nov. §§ 15, 31, 32) radám poručenským a správcům matrik . . 

2. Tuzemské soudy mají ustanoviti poručníka (§§ 4, 34) 4) 
pro tuzemce i tehdy, mají.li tito svoje bydliště v cizině 5), pro 
děti cizozemců 6) však jen prozatímně, "dokud příslušný úřad 
cizozemský neopatří jinak." (nesp. pat. § 183) 7). 

3. Poručník se však neustanovuje zpravidla u dětí, nalé
zajících se v donucovací pracovně anebo polepšovně anebo ve 
veřejném ústavu věnovaném výchově svěřenců anebo v takovémto 
soukromém ústavě, jehož stanovy jsou státem schváleny anebo 
u dětí vychovávaných pod dozorem představeného takovéhoto 
llstavu v některé rodině. V takovýchto případech příslušejí práva 
a povinnosti poručníka představenému ústavu. T. z. poručenství 
ústavní (marg. rubl'. § 207) 8). Jsou-li tu však důvody, které by 
představeného pro jeho osobu dle zákona vylučovaly z ustanovení 
poručníkem, má soud dle' své úvahy rozhodnouti, zda je jakožto 
představený ústavu nezpůsobilý k tomu, aby převzal tato. práva 
a tyto povinnosti. Dále může soud, bez ohledu na to, že nezletilec 
do ústavu byl přijat, v zájmu nezletilcově jemu ustanoviti poruč-

1) Jur. n. § 109, 109 a (Cís. nař. z 10. srpna 1914, čís. 208 ř. z.). -
L či w: ZUl' Frage der čirtlichen Kompetenz in Vormundschaftsangelegenheiten 
J. Bl. 1902, č. 32. - H e II mel': Zum Begriffe nstandiger Aufenthalt" atd., 
Gel'. Z. 1916, čís. 51, 52. 

2) Nejsou však povinni nahraditi škodu vzniklou z toho, že poručník 
nebyl stanoven: Pf a ff: Gel'. Z. 8, 635. Potud znamená § 189 výjimku 
z pravidla § 1295: Pfaff: mmže, 708, pozn. 232. 

3) Škola: Řád školní a vyučovací z 29. září 1905, Č. 159 ř. z., § 40. 
4) Ott: Rechtsfursorgeverfahren, 126. - Rintelen: GrundriJ3, 89. -

L. M ull er: Die Vormundschaft uber ungarische Mundel in Oester., Gel'. Z. 1914, 
čís. 25. - Pelzer: ZUl' Theorie und Praxis des internationalen Pflegschafts
rechtes, Gel'. Z. 1914, č. 40. 

~) Usn. nejv. soudu: Věstn. min. sprav., 1902, 37. 
6) Třebas bydlí v tuzemsku: Sb. 11.934, 12.727, 16.054; n. ř. (17) 7025; 

jinak Sb. 13.128; proti tomu též Krainz: 240, pozn. 7; shora § 24, čís. 11. 
1) E i s ing e 1': ln welchen Formen ist die Abgabe einer inlandiscben 

Vormundschaft an das Ausland von den Inlandsgerichten durchzufiihren? 
(§ 111, jur. n.), Not. Z. 1908, čís. 34. 

8) V příčině dětí, které se nalézají v pé~i sirotčince nebo nalezince, platí 
.dvor. dekr. ze 17. srpna 1822, Sb. Z. s. 1888: 1. díl. nov. § 53. 
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níka anebo ponechati v úřadě poručníka již ustanoveného. Avšak 
poručník ten nesmí bráti vlivu na výchovu nezletilce v ústavě 
(§ 207)9). 

4. Konečně pečuje zákon (§ 208) pod názvem " generální 
poručenství" (marg. rub. § 208) o případy, kde není vhodných 
poručníků ochotných k převzetí tohoto úřadu anebo, kde toho 
jest zapotřebí za tím účelem, aby bylo účinně pečováno o práva 
a zájmy nemajetných poručenců. Generální poručenství spočívá 
v tom, že soud odevzdá poručenství příhodnému orgánu veřejné 
správy anebo některému sdružení pro ochranu mládeže. Opatření 
to může býti též omezeno na jednotlivá práva a jednotlivé povin
nosti poručníka 10). 

I 5. Poručník ústavní a generální zastává poručenství jako 
povinnost svého povolání. Oba jsou poručníky z povoláni. Sou
kromník, jenž se věnuje správě poručenství a převezme větší 
počet poručenství, přes to není poručníkem úředním nebo z po
volání. Lze ho nazvati poručníkem souhrnným ll). 

B. Podmínky ustanovení. 

§ 493. 1. Z P ů s o b i los t. 

Poručníkem lze ustanoviti toliko osobu způsobilou, schopnou. 
U rčité okolnosti vylučují způsobilost již ze zákona. Jiné činí 
způsobilost závislou na úvaze soudu. V každém případě jest způ
sobilost zkoumati z moci úřední. Zákon (marg. rub. § 194) nazývá 
důvody vylučující "nutnými důvody omluvnými", poněvadž osoba 
nezpůsobilá jest povinna důvody ty oznámiti a poručenství od
mítnouti. Důvody ty jsou jednak absolutní, jednak relativní, podle 
toho, vylučují-li dotyčnou osobu od každého poručenství anebo 
jen od určitého poručenství. 

1. Absolutně nezpůsobilými ke každému poručenství jsou: 
a) osoby, "které pro svůj nezletilý věk, pro choroby těla 

nebo ducha anebo z jiných důvodů svoje vlastní záležitosti spra
vovati nemohou" (§ 191); 

b) osoby, "od nichž nelze se nadíti, že sirotka budou slušně 
vychovávati a jeho jmění užitečným způsobem spravovati" (§ 191) 1); 

9) Reicher: Fursorge 35, 311. - Týž: Ger. Z. 1906, čís. 10. -
Jan i se h: Die offentlíche Schutzfiirsorge fur uneheliche Kinder, Not. Z. 1906, 
čís. 44, 4!). - Týž: Anstalts- und Generalvormundschaft, Not. Z. 1907, Čís.1U. 
- A I b. E hr e n z w e i g: Die Wiener Berufsvormundschaft, tamže, 1909, čís. 12. 

10) Sche y : Teilnovelle, 98. - Reicher: Die Bedeutuug der Berufs
vormundschaft fur den Schutz der unehelichen Kinder, Ger. Z. 1906, čís. 10. 
- Klumker: Uber Berrusvormundschaft, Přednáška, Ger. Z. 1909, č ís. 4. -
Soxhlet: Generalvormuudschaft, Ger. Z. 1916, čís. 34, 35. 

11 ) Janisch: Praktische Organisation, 50 a násl. - Krainz: 241. 
1) Různost náboženského vyznání mezi poručníkem a poručencem sama 

o sobě není' důvodem nezpůsobilosti: O fn e r: Protokolle, 1, 175. - Srovn. 
Grunwald: Kann ein Gottesleugner VormulI,d werden? Not. Z. 1882, čís. 47. 
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c) řádoví duchovní (§ 192) pro omezení způsobilosti k práv
ní.m jednáním a pro nedostatek vlastního jmění 2) ; 

d) cizozemci (§ 152) 8). 
Avšak řeholníci a cizozemci jsou vyloučf'nijenom "zpravidla" 

(§ 192), výjimky jsou přípustny 4). Kdo byl pro zločin odsouzen, 
není nyní vyloučen absolutně, avšak soud poručenský má způso
bilost jeho v jednotlivém případě posouditi (zák. z 15. listopadu 
1867, čís. 131 ř. z. § 5). Zrušena je nezpůsobilost žen (§ 192 o. z. o.) 5). 
Naopak je všeobecné připuštění žen k poručenství v četných 
případech nejlepším způsobem péče o 'nezletilé děti, ba při na
mnoze panujícím nedostatku mužů často jediným prostředkem, 
aniž by bylo třeba překročiti kruh rodiny poručencovy 6). Manželky 
potřebují však ku převzetí poručenství souhlasu manželova, pokud 
nejde o jejich vlastní dítě (nebo o vlastního vnuka) anebo pokud 
manžel nebyl prohlášen za choromyslného 7), anebo jeho pobyt 
je neznám anebo manželství rozvedeno (§ 193). Tento požadavek 
souhlasu manželova jest odůvoduěn ve společenství manželského 
života, které po právu i fakticky trvá 8). Na druhé straně neměla 
tato novota také býti uvedena v neoblíben,ost tím, že by byla 
bývala ustanovena všeobecná a bezpodmínečná povinnost žen 
převzíti poručenství. Proto nemohou ženy, vyjímajíc matku a 
babičku, které povinnost tuto od jakživa měly (§ 198), proti své 
vůli býti nuceny, aby poručenství převzaly (§ 195) 9). 

2. Relativně, jen k určitým poručenstvím nezpůsobilými jsou: 
a) osoby, které manželský otec 10) anebo matka k ustanovení 

2) Členové Německého řádu mohou převzíti poručenst~í s povolením 
velmistra (patent z 28. června 1840, Sb. z. s. čís. 451;..§ 11); rytíři řádu Maltán
ského s povolením řádu (pat. z 29. července 1768). ltádovým duchovním jsou 
ovšem na roveň postaveny řeholnice: Krainz: 242, pozn. 6. 

3) Pro zásadní vyloučeni cizinců se nedostává přesvědčujícího důvodu: 
Pf a ff: Aus den lilteren Materialien, Zentr. Bl. 1907, 133 a násl. 

4) Na př. je-li řeholník nebo cizozemec nejbližším příbuzným (§ 198). 
Proto mluví teď § 195 povšechně o "duchovních": S chey: Teilnovelle, 73. 

5) H e II m e r: Einfůhrung der Frauen in die Vormundschaft, Ger. Z. 1915, 
čís_ 31. Prohlašuje "paní" (ženy, Frauen) za způsobilé, nemíní zákon patrně. 
(§ 195) připouštěti k poručenství toliko ženy vdané na rozdil od "osob žen
ského pohlaví" (§ 192 o. z. o.) - Pochybnost v tomto směru uplatňuje dr. P. S.: 
Bemerkungen zu den Teilnovellen zum A. B. G. B., J. BL, 1916, čís. 33. Přece 
však zasluhuje pozornosti, že zákon zde po prvé (bezděky?) vystupuje proti 
panujícímu zvyku jazykovému, který rozeznává mezi "paní" a "slečnou". 

6) S che y: Teilnovelle, 69. 
') Třebas je toliko částečně zbaven svéprávnosti (Kr ai nz: 243, pozn. 14) 

anebo toliko skutečně na duchu chorý: shora § 479, pozn. 21. 
8) Proto nelze také soudním opatřením nahraditi při volení, které manžel 

odepřel: S ch e y: 70. 
0) Jaký účinek má, je-li manželka ustanovena poručnicí bez souhlasu 

jejího nebo manželova? H e II m e r: J. Bl. 1916, čís. 22; doleji § 496 na konci. 
10) Jenž má otcovskou moc: doleji § 494, pozn. 2. 
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poručníka oprávněná (§ 196) výslovně vyloučili (§ 194), třebas 
osoby ty ze zákona by byly povolány (§ 198) ll); 

b) osoby, které zjevně ("jak známo") žily s rodiči poručencc 
anebo žiji s poručencem samým v nepřátelství (§ 194) 12); 

c) osoby, které mají soudní spor s porucencem. Naproti tomu 
věřitelé a dlužníci poručencovi nejsou nyní již vyloučeni bez
podmínečně (jinak § 193 o. z. o.). Je nyni ponecháno úvaze soudu, 
mají-li býti připuštěni k poručenství anebo ne (§ 194) 13). 

§ 494. 2. Povolání poručníka. 

Poručníka povolává vždy soud (§ 200). Potud je každý 
poručník poručníkem soudním (tutor dativus) 1). Avšak určité 
okolnosti dávají právo na ustanovení poručníka. To jsou zákonné 
dllvody k povolání poručníka: Poslední pořízení, příbuzenstvo, 
volba soudu. 

1. "Poručenství přísluší především tomu, koho otec, anebo 
neustanovil-li ničeho o tom, koho matka ku poručenství povolali, 
pokud osobě té nestojí v cestě některá z překážek, uvedených 
v §§ 191 až 194" (§ 196). Toto právo otcovo jest výronem moci 
otcovské 2). Příllluši proto též adoptivnfmu otci, jenž převzal moc 
otcovskou, nikdy však otci nemanželskému, ani otci manželskému, 
pokud moci otcovské dočasně anebo navždy pozbyl 3). Právo 
matčino jmenovati poručníka pro svoje děti posledním pořízením 
je nutným důsledkem toho, že muž i žena jsou, co do poručenství, 
na roveň postaveni. V souhlase se zákonnou úpravou poměru 
rodičovského však předchází právo otcovo právu matčinu 4.). Právo 
to přísluší nesporně též matce nemanželské 5). Proti zneužití práva 
toho poskytuje ochranu dozorčí právo soudu. Jmenuje-li poruč
níka matka, která sama neni poručnici 6), anebo jiná osoba, při 
posledním pořízení ve prospěch dítěte, "je nezbytno přijati tohoto 

11) Právo otcovo předchází, proto může otec vyloučiti matku, naproti 
tomu nemůže matka vyloučiti osobu otcem povolanou: K r a i n z: 243. 

12) Nepřátelství s matkou vylučuje též ze spoluporučenství: Sb. n. ř. (16) 
6298. Avšak rozpory s matkou nevylučují, aby nemanželský otec byl ustanoven 
poručníkem: Sb. n. ř. (8) 3102. 

13) Se h e y: Teilnovelle, 71. . 
1) Jenom veřejný poručník, poručník ústavní, je poručníkem zákonným 

v původním slova smyslu, jelikož povolání jeho se nezakládá na jmenování, 
nýbrž pi'ímo na zákoně. Shora § 4lJ2, pozn. 8. 

") Zeiller: Kommentar, 1, 421. - Anders: Familienrecht, 246.
Krainz: 245. - Krasnopolski: 304. 

3) Testament zřízený otcem dříve, než byl zbaven svéprávnosti, tedy 
nerozhoduje; nikoliv za života jeho: rozh. z 20. února 1917, J. Bl. 1917, čís. 13 
(Zentr. Bl., 1917, čís. 119); avšak také nikoliv, zemřel-li, jsa zbaven svépráv
nosti: Krain z: 245, pozn. 3 a. 

4) Shora § 484, čís. 5. 
5) Schey: TeilnoveUe, 74. 
6) Takový jest smysl slov (§ 197) .mimo případ v § 196 zmíněný". 

V tomto případě (§ 196) užívá matka práva, příslušejícího jí stejně jako otci, 
že může svoji moc (poručenskou) přenésti na jiného: Schey: 75. 



- 1~2-

poručníka toliko ve ' vlastnosti opatrovníka odkázaného jmění" 
(§ 197) 7). Naopak jest však opatrovníka majetku otcem jmenova
ného v případě pochybnosti ustanoviti za poručníka, takže jemu 
přísluší též péče o osobu poručence (§ 209). Povoláni musí se 
však státi v posledním pořízení (marg. rubr. § 196; § 198 "po
slední vůlí") 8). 

2. "Nebyl-li v posledním pořízení povolán poručník, anebo 
byl-li povolán poručník nezpůsobilý, jest poručenství svěřiti přede
vším manželské matce, pak dědovi s otcovy strany, pak babičce 
se strany otcovy a konečně nejbližšímu příbuznému, a to z pří
buzných stejně blízkých, zpravidla staršímu" (§ 198). V prvé 
řadě přihlíží se tedy k manželské matce 9). Důsledkem všeobec
ného připuštění žen k poručenství může zajisté i nemanželská 
matka býti soudem ustanovena poručnicí svého dítěte (§ 211, 
čís. 4). Avšak nemá zákonného nároku na poručenství jakožto 
nejbližší příbuzná, jaký to nárok přísluší matce manželské. V tom 
směru nerozhoduje nikterak úmysl, aby nemanželská matka v ohledu 
morálním byla postavena do pozadí, nýbrž skutečnost, že poměry 
nemanželské matky velmi často zdárnou správu poručenství činí 
nemožnou a mají v důsledku kolisi zájmů 10). Důsledkem zrovno
právnění žen a mužů co do poručenství jsou nyní příbuzní po
voláni k poručenství bez rozdílu, jakého jsou pohlaví (jinak 
§ 198 o. z. o.). Nejevilo se také účelným, aby bezpodmínečně 
byla dána přednost příbuznému, věkem staršímu. Pro děti ne
manželské, osvojené a legitimované platí tento důvod povolávací 
vůbec jenom s omezeními již opětně zmíněriými (§§ 165, 166, 162, 
183) Ll). Matka adoptivní má přednost před matkou skutečnou. 
Matka a babička jsou stejně povinny převzíti poručenství jako 
ostatní osoby k poručenství povolané (§ 195) 12). 

2. "Nelze-li poručníka uvedeným způsobem ustanoviti, tedy 
jest věcí soudu, koho chce jmenovati poručníkem s ohledem na 
schopnost, stav, jmění a bydliště" 13). K tomuto účelu slouží ze
jména v příčině dětí nemanželských, u nichž právě jest spěchu 

7) Též v příčině povinného dílu (přes § 774, 3) : Sb. 4525. Srovnej též 
Sb. n. ř. (8) 3045. 

8) Schey, 75. - Krainz: 245; jiného mínění (před novelou) Krainz: 
24, 543, - K r a s no p o ls k i: 304. Sb. 11.620, 12.029; i po novelisování: rozh. 
ze 14. srpna 1914, Not. Z. 1918, čís. 2 (Zentr. Bl. 1918, čís. 51). 

9) Může dokonce navrhnouti, aby byla ustanovena poručnicí místo poruč
níka, jmenovaného před účinností nového práva (I , dílčí novela, § 29). 

10) Schey: 76. - Wallner: Die Mutter als Vormund im Vaterschafts
prozesse, Ger. Z. 1916, čís. 18. - Hellmer: J. Bl. 1916, čís. 22. 

11 ) Povolání poručníka ze zákona z důvodu příbuzenství tedy vůbec 
neplatí pro příbuzné adoptivního otce neb adoptivní matky, ani pro nemanžel
ského otce a jeho příbuzné. 

12) Bez rozdflu, zda jsou manželské neb nemanželské: Hellmer: Ger. Z. 
1915, čís . 31. 

13) Bl och: Der richterliche Vormund, Ger. Z. 1900, čís. 6 až 8. -
R e i che r: Fiirsorge, 40. 
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nejvíce třeba, poručenství generál ni H). Může dle okolnosti na
stati trvale anebo také jen prozatímně do té doby, než se najde 
náležitý poručnik v rodině 15). • 

Od tohoto pořadí lze se uchýliti při výběru spoluporučníka 
(§ 211) a při ustanovení poručníka, odpadla-li poručnice (§ 215). 

c. Akt ustanovovací. 
§ 495. 

Každý poruční~ jest ustanoven soudem. Povolaný poručník 
potřebuje tedy zvláštního příkazu, aby poručenství převzal, t. zv. 
ustanovení (§ 204, 1). Kdo se svémocně, bez soudního pHkazu 
vetře v poručenství, odpovídá nezletilci za všechnu škodu z toho 
vznikající (§ 204, 2). Soud má povolanému poručniku, je-li způso
bilý, neprodleně dekretem přikázati, aby poručenství převzal 
(§ 200). Ustanovený poručník přislíbí pak rukou dánim soudu, 
že poručnikovy povinnosti bude svědomitě plniti. Jenom matka 1), 
děd a babička 2) jsou slibu zproštěni 3), poněvadž se u nich úmysl 
plniti povinnosti poručníkovy jakožto přirozený předpokládá (§ 205). 
"Poručníkovi takto zavázanému má soud o tom vydati řádnou 
listinu, aby co do svého úřadu byl ověřen a v případě potřeby 
se mohl vykázati. Převezme-li poručenství děd, matka nebo 
babička, jest jim vydati podobnou listinu, v níž jest uvedeno to, 
co ostatní poručníci slibují" (§ 206). To je t. zv. dekret poru
čenský. Všeobecný závazek poručnika složiti j istotu (kauci) neni. 
Avšak poručník může dle okolnosti dodatečně býti přidržen, aby 
jistotu složil (§ 237). 

D. Povinnost převzíti poručenství; 

§ 496. 

1. Převzíti poručenství je všeobecnou povinností občanskou. 
Ustanovený poručník 1) je povinen, poručenství ihned nastoupiti. 
Kdo bez důvodu se zdráhá převzíti poručenství, zodpovídá ne-

14) Shora, § 492, čís. 4. 
15) Bylo blíže provedeno nařízením min. sprav. z 24. června 1916, 

čís. 195 ř. z. o generálním poručenstvf. 
1) Též matka nemanželská: Schey: 77. - Hellmer: Ger. Z. 1915, čís. 31. 
2) Toliko děd a babička se strany otcovy: K r a s n o p o I s k i: 305, pozn. 6. -

Krainz: 248. 
3) Generální poručník složí, než svůj úřad nastoupí, před soudem slib 

jednou pro vždy: Nař. z 24. června 19 t6, čís . 195 Věstn. min. sprav., § 6. 
Té,ž od "souhrnného poručníka" lze přijmouti slib pro všechny budoucí pří
pady. Výn. min. sprav. z 24. března 1911, čís. 21 Věstn. min. sprav. - Krainz: 
248; proti tomu St e r n ber g: Ger. H. 1911, č. 29. 

1) Dokud nebyl ustanoven, nemůže poručník svůj úřad nastoupiti (§ 204). 
Povoláni a ustanovení nespadájí však vjedno, soud může po ' případě poručníka 
v prvé řadě toliko jmenovati a ustanoviti jej teprve, když lhůta k omluvě 
uplynula anebo omluva byla odmítnuta: Zeiller: Kommentar, § 200. 
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zletilci "za všechnu z toho vzniklou škodu a za ušlý zisk" a může 
mimo to přiměřenými prostředky donucovacími 2) býti přidržen 
k tomu, aby poručenství převzal (§ 203). Poručník podléhá bez 
ohledu n~ svou vlastní příslušnost soudní ve věcech poručenských 
nespornéniu soudnictví soudu poručenského (§ 200, 2; uv. zák. 
k jur. nor., čl. II). 

2. Za jistých předpokladů odpadá však povinnost převzíti 
poručenství : 

a) Osoby nezpůsobilé jsou povinny oznámiti soudu důvod 
nezpůsobilosti. "Kdo zatají svoji neschopnost k poručenství, zodpo
vídá nezletilci za škodu z toho vzniklou i za ušlý zisk právě 
tak, jako soud, který vědomě zřídí poručníka po zákonu ne
zpllsobilého" (§ 202). 

b) "Proti své vůli nemohou přidrženi býti k poručenství: 
ženy, vyjímaje matku a babičku 3), dále duchovní 4), osoby vojenské 
a veřejní úředníci v trvalé službě aktivní, dále osoba, která je 
60 roků stará, které již přísluší pečovati o pět dětí nebo vnuků 5), 
anebo která opatřuje již jedno svízelné poručenství, anebo tři poru
čenstvÍ menšÍ 6), konečně osoba, která hy úřad tento pro vzdálenost 
svého bydliště od soudu poručenského mohla vykonávati jen stěží 
anebo se značným nákladem" (§ 195). Tento poslední "dobrovolný 
důvod omluvný" (marg. rubr. § 195) nastoupil na místo dřívějšího 
(§ 194 o. z. o.) zákonného důvodu vylučovacího v příčině osob, 
bydlících v jiné zemi. V této všeobecnosti nebyl vylučující důvod 
tento vzhledem k moderním poměrům již odůvodněn 7). 

Kdo se omluví, musí omluvný důvod do 14 dnů od soud
ního příkazu oznámiti soudu, který rozhodne, je-li omluva důvodná 
nebo ne (§ 201) 8). Zproštění poručníka již ustanoveného však 
nepůsobí zpět 9). 

2) O t t: Rechtsrursorgeverfahren, 100, pozn. 22: nikoli vězením nebo 
pokutou. 

3) Shora § 493, pozn. 9; § 494, pozn. 12. - S che y: Teilnovelle, 72. 
4) Shora § 493, pozn. 4. 
5) Též schovanci omlouvají. Na moci rodičovské nezáleží: Krainz: 

247, pozn. 7. 
6) Avšak několik spoluporučensfvi neomlouvá: Sb. 6540. 
7) S che y: Teilnovelle, 73. 
8) Po uplynutí lllůty nelze již uplatňovati důvod omluvný, leč v případě 

navrácení v předešlý stav (nesp. pat., §9): Krainz: 247, pozn.9.-Krasno
po 18 k i: 304, pozn. 1; jinak Sb. n. ř. (16) 6538. Srovn. doleji § 503, pozn. 6. 

9) Rozh. z 25. března 1916, Ger. Z. 1916, č. 42. - H ell m e r: J. Bl. 1916, 
čís. 22. To však neplatí bez výjimky. Ustanoveni choromyslného aneb osoby 
nedospělé jest od počátku bez účinku: K r a i n z: 242. 
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Hlava druhá: Práva a povinnosti poručenství. 

Krainz: 284 a násl. - Krasnopolsi: 306 a nás!.; 317 a násl.
And e r s: Familienrecht §§ 55 a násl. - Týž: Grun driLl §§ 78 Ilo násl. 

A. Vrchní poručenství 1). 

§ 497. 

1. Poručník podléhá poručenskému soudu 2), jemnž náleží 
zkoumati netoliko zákonitost, nýbrž i účelnost opatření poruč
níkem učiněných nebo zamýšlených. Kromě toho dohlíží soud 
netoliko k jednáním poručníka, jichž platnost je podmíněna při
volením soudu. Naopak soud může z důvodu účelnosti udíleti 
příkazy pro každé jednání a je pak poručník příkazy těmi vázán. 
Soud nastupuje však toliko v zájmu poručencově 3). 

2. Vrchnímu poručenství přísluší zejména: 
a) vypátrati majetek poručence, by zavlečení majetku bylo 

zabráněno, a aby byl umožněn účinný dohled nad poručníkovou 
~rávou jmění. Prostředky k tomu jsou závěr, inventura a odhad 
(§ 222). Opatřeni to, která jsou na místě již pE projednávání 
pozůstalosti po smrtí otce, zanechavšího nezletilé děti (nesp. pat. 
§§ 43,92), která však za okolnosti musí nastati též, přebírá-li se 
poručenstvi za života otcova (§§ 176, 177), anebo přebírá-li se 
poručenstvi k dítěti nemanžel!:lkému. Inventura, t. j. přesné se
znamenání jměni poručencova, jest nezbytná (§ 223). S inven
turou je vždy spojen odhad (§ 224). Naproti tomu nastává soudní 
závěr (nesp. pat. § 45) jenom tehdy, je-li dle okolností případu 
toho třeba, aby poručenec byl zabezpečen. Provésti inventuru a 
odhad nemovitostí přísluší soudu, v jehož obvodu nemovitosti ty 
leží (jur. n. § 117). Leží-li v jiné zemi anebo v cizozemsku, 
musí núřad reální u 'lstanoviti též zvláštního, jemu zodpovědného 
opatrovníka· (§ 225) 4), který jest povinen k dožádání soudu 
poručenského předkládati též tomuto soudu potřebné výkazy 5). 
Příslušnost reálního úřadu vztahuje se též na movitosti, které 

1) Krainz: 248 a násl. ·- Krasnopolski: 306 a násl. --:: Anders: 
Grun driLl , § 73. - R i n tel e n: GrundriLl, § 48 a násl. - P a u pie: Ubertragung 
von vormundschaftlichen Geschaften; Not. Z. 1907, čís. 2 až 14. - Alb. Ehren
z w e i g: Zur Frage der Ůbertragbarkeit von vormundschaftlichen Geschiiften. 
tamže čís. 21, 22. - Chorinsky: 60 a násL, 274 a násl., 331 a nás!., 349 
a násl. 

2) Zásada samostatnosti poručníka jest našemu právu cizí; srovn. 
Schlecht: Das Prinzip der Selbstandigkeit des Vormundes nach dem B. G. B. 
des Deutschen Reiches, Griinh. Z. 28, 749 a násl.; proti této zásadě: B I um e: 
Dogm. Jahrb. 49, 281 a násl. 

3) Tedy nikoliv k dožádání osob třetích, které se domáhají schválení 
nebo splnění smluv s nimi uzavřených a pod.: Sb. n. ř. (16) 6698. - Krai nz: 248. 

4) Leží-Ii v téže zemi, avšak v obvodu jiného soudu, tedy jest sice tento 
soud úřadem reálním, ke správě jest však povolán poručník (§ 226). 

5) Sb. 2766. 
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jsou příslušenstvím statku nemovitého, avšak jiné movitosti ná
ležejí do příslušnosti soudu poručenského (§ 227); 

b) uschovati drahocenné movitosti, kterých k bezprostřední 
potřebě poručence není třeba, a to zpravidla až do konce po
ručenství (§ 226) G); 

c) vésti nad poručníkem trvale dozor (§§ 238 až 242) a 
spolupůsobiti při důležitějších, pravomoc poručníka přesahujících 
věcech co do výchovy (§ 216) 7) a co do správy majetku (§§ 233 
a násl.) 8); 

d) vésti knihu sirotčí, která má poskytovati přehled o zá
ležitostech poručencových a o spr:ívě poručenství (I. díl. nov. § 49 ; 
nesp. pat. § 186; jedno řád pro soudy § 238) 9). 

3. Soud ručí poručenci za řádné plnění povinností dle zákona 
syndikátního a to netoliko, "není-li jiných prostředků k náhradě" 
(§ 265), a bez ohledu na zaviněni poručníkovo, dále i když po
ručník má vinu, ne pouze podpůrně 10). 

8. ~ada poručenská. 
§ 498. 

1. Již O. Z. O. (§ 189) předpokládá spolupůsobeni správy 
obecní se soudem poručenským. Dnešní stav poměrů životních a 
a dopravních vyžaduje však toho, aby zvláštní orgán, stojící 
v bližším styku s obyvatelstvem, zprostředkoval mezi soudem a 
poručenstvím. Tomuto účelu sloužily až dosud sirotčí rady dobro
volně složené 1). Stejně bylo také již úřadům a orgánům školským 
uloženo, aby dalekosáhlou měrou soudy poručenské podporovaly 
(nař. min. sprav. z 18. října 1905, věst. min. sprav., čís. 19). Úkol 
tento je nyni přikázán radám poručenským (I. díl. nov., šestý 
titul, rada poručenská §§ 30 až 48) 2). 

, 
6) Kaserer: Handbuch der Osterr. Justizverwaltung, 3, 1 a násl. 
1) Výn. min. sprav. z 10. listopadu 1893, věstn. min. sprav, čís, 31;. 

z 31. srpna 1908, věst. min, sprav. čís. 261; výchova svěřenců: shora § 490, 
pozn. 3. 

8) Podle některých zákonů nastoupí ve zvláštních případech na místo 
vrchnoporučenského soudu úřad jiný: P a u pie: Die Ůbertragung von vormund
scbaftsbehiirdlichen Geschaften, Not. Z, 1907, čís. 2 a násl. - Krainz: 252, 
pozn. 19; shora: pozn, 1. 

" 9) Janisch: Die Fuhrung des Waisenbuches 4, 1902. - Soxhlet: 
Die Ubersicht uber die PHegebefohlenen, Ger. Z. 1916, čís. 10. 

10) Shora § 429, čís, 1 a; jinak ještě Sb. n. ř. (16) 6652 a j. 
I) Jan i s ch: Der Gemeindewaisenrat zur Pfl.ege wirksamen Kinder

schutzes, 1902. - Týž: Not. Z. 1901, čís. 34-, 1902, čís. 21, 1903, čís. 16, 
1904, čís. 22, 23; 19D9,,,Čís. 41. - Týž: Juge'ndfursorge und Kinderschutz~), 
1907. ,- Altmann: Uber den Waisenrat, Ger. Z. 1902, čís, 16. - Kraus: 
tamže 1904-, čís. 6. - Reicher: Fursorge, 187, 424. - Cermann: Der 
Gemeindewaisenrat in B6hmen, 1907 (2-. vyd. 1908). - G o r g a s: Die Gemeinde
waisenra,te in Galizien, Ger. Z. 1910, čís. 43 až 46 a j, 

2) Naproti tomu nezná naše právo radu rodinnou. Za okolností (§§ 187, 
189, 217; nesp. pat. § ]85; řád o zbav. svépr. §§ 26,38, 51, 53), jest sice nej-
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2. "K podpoře soudu při výkonu soudnictví poručenského 
a opatrovnického jsou povolány rady poručenské" (§ 284, 1). 
"Úkolem rady porucenské jest sdělovati soudu okolnosti, důležité 
pro zavádění a správu agend poručenských, podporovati soud při 
dozoru nad poručníky a opatrovniky a oznamovati jemu nedo
statky a poklesky, které při tom sezná a které nemůže odstraniti 
poučením nebo napomenutím" (I. díl. nov. § 31). Rada poručenská 
má tedy sice charakter úřední ve smyslu ochranných předpisů 
trestního zákona, obstarávajíc "záležitosti vlády" (trest. zák. 
§ 101, 2). Není však úřadem správním se samostatným právem 
rozhodovacím a opatřovacím 3). 

3. "Zejména náleží radě poručenské: 1. oznamovati soudu, 
je-li nutno zříditi poručníka, spoluporučníka neb opatrovníka 
anebo prodloužiti poručenství; 2. učiniti ozuámení soudu, je-li 
třeba opatření soudního, poněvadž rodiče zanedbávají výživy neb 
výchovu, nebo zneužívají práv rodičovských anebo neplní po
vinnosti s nimi spojené, anebo jde-li o děti zanedbané, anebo, 
hrozí-li zanedbání takové; 3. označovati způsobilé osoby, které 
prohlásily ochotu převzíti poručenství nebo opatrovnictví; 4. pod
porovati zákonného zástupce při volbě povolání poručenců, kteří 
dokončili povinnost školní" (I. díl. nov. 32) 4). Rada poručenská 
není však opravněna navrhovati, aby mocl otcovská byla pro
dloužena (§ 172) 5). Naproti tomu může soud používati rady po
ručenské k podpoře své povinnosti dozorčí, Může pověřiti radu 
poručenskou, aby slib přijímala a potvrzovala. Může ji vyzvati, 
aby podala dobré zdání neb vyjádření o účelnosti nebo přiměře
nosti opatření navrhovaných nebo zamýšlených (I. díl. nov. § 33). 
Lze jí též vůbec odevzdati poručenství nad nezletilci, pro něž 
jiný poručník není zřízen (I. díl. nov. § 34) 6). Nařízením lze jí 
odevzdati dozor nad schovanci a lze právo převzíti schovance 
l:iiniti závislým na povolení poručenské rady (I. díl. nov. § 35) 7). 

4. Rada poručenská se zpravidla ustanoví pro obvod obce. 
Lze však v téže obci utvořiti též několik zvláštních rad a opačně 
lze ustanoviti společnou radu pro souseiní obce v obvodu téhož 
okresního soudu (I. díl. nov. § 40) 8). Clenem rady poručenské 
může býti každá svéprávná osoba mužského nebo ženského po
hlaví, mající státní občanství a požívající občanských práv (I. díl. 

bližším příbuzným vyhrazen jistý vliv; srovn. též jednak Sb. n. ř. (11) 4226, 
jednak rozh. ze 14. října 1915, Ger. H. 1917, čís. 2. Na to však bude vždy 
na příslušném místě poukázati. Avšak rada rodinná jako taková není právním 
orgánem. - Krainz: 239. 

3) Schey: Teilnovelle, 83. 
4) Rada poručenská zastává tudíž úkol rady výchovné: S che y: 84. 
5) Schey: 83. 
0) Případ to generálního poručenství: shora § 492, pozn. 10. 
7) S che y: 86. 
8) Obvody a jich změny stanoví úřad politický v dohodě se soudem: 

I. díl. nov. 40. 
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no'\'. § 41). Za členy jest ustanovovati především zástupce zákonně 
uznaných církví a společností náboženských, zástupc:e školy a 
obce, jakož i osoby způsobilé (I. díl. nov. § 42). Clenové se 
ustanovují na pět roků. Úřad "sirotčího rady" jest úřadem 
čestným (I. díl. nov. § 42). Zástupci církve a školy nemohou 
povoláni odmítnouti. Osoby jiné mohou tak učiniti z důvodů 
platných pro odmítnutí poručenství anebo, byly-li Ež po jedno 
období v sirotčích radách činné (I. díl. nov. § 44). Clenové rady 
poručenské jsou povinni mlčenlivostí (I. díl. nov. § 39). Počet 
členů, jich rozdělení na jednotlivé skupiny, způsob jich povolá
vání, jakož i zařízení rad poručenských jsou vyhrazeny cestě 
nařizovací (I. díl. nov. § 46). 

5. Rada poručenská podléhá okresnímu soudu svého obvodu 
(I. díl. nov. § 36). Má býti poslušna příkazů s.oudu a zodpovídati 
dotazy jeho. Soud může ji dle potřeby povolávati k poradám 
(I. díl. nov. § 36). Rada poručenská může navázati styk s veřej
nými sbory, ústavy a spolky za účelem provádění svých úkolů 
a může opatřování jednotlivých, radě poručenské svěřených věcí 
přikázati činitelům a členům takovýchto spolků nebo jiným 
osobám pod správou a dozorem rady poručenské (I. díl. nov. 
§ 38, 1). Tito opatrovatelé a opatrovatelky sirotků~) mohou 
s hlasem poradným býti také přibírani k jednáním rady po
ručenské (I. díl. nov. § 38, 2). 

C. Poručník. 
I. Povinnosti poručníkovy. 

§ 499. 1. Povinnosti obyčejného poručníka. 

Poručníku přísluší stejně jako otci péče o osobu a jmění 
poručence. 

1. Péče o osobu zahrnl\ie: 
a) Povinnost starati se o řádnou výchovu poručence (§ 216) 1). 

nOsoba sirotka má býti v prvé řadě svěřena matce i tehdy, ne
převzala-li poručenství, anebo provdala-li se opět; leč by dobro 
dítěte vyžadovalo jiného opatření" (§ 218). Když matka již ne
žije, nastoupí na její místo rodiče rodičů (§ 143). Je-li toho třeba, 
musí se poručník postarati o to, aby poručenec byl jinak vhod
ným způsobem opatřen, a musí v případech pochybných vyžádati 
si povolení poručenského soudu (§ 216). Náklady výchovy určí 
soud s ohledem nna nařízení otcovo, na dobré zdání poručníkovo, 
na jmění, stav a jinaké poměry nezletilcovy" (§ 219) 2). K úhradě 
jest použíti nejprve důchodů z jmění poručencova. Pak jest k úhradě 
přidržovati příbuzné, k výživě povinné (§ 143), je-li toho třeba, 

U) Janisch.:. Die Frau als Waisenpfl.egerin, 1917. 
t) Rub e r: Uber Miindelerziehung, Not. z. 1882, čís. 19 až 22. 
2) Klg. Úber Ma/3 nnd Umfang der Rechtswirkung gerichtl. Verfii.gnngen 

im an/3erstr. Verfahren, Not. Z. 1883, čís. 45. 
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jest se schválením soudu použíti kmenového jmění samého 
(§ 220) 3). Je-li poručenec nemajetný, jest vyzvati též příbuzné, 
kteří nemají :povinnosti alimentační, aby vzali na sebe ošetřování 

• poručencovo (§ 221). "Mimo to má poručník potud spravedlivý 
nárok na veřejné nadace a ústavy pro chudé, pokud nezletilec 
není s to, aby se živil vlastní prací a vlastním přičiněním" 
(§ 221). . 

b) Udělování souhlasu nebo prohlašování nesouhlasu vůči 
soudu, zamýšlí-li poručenec vstoupiti v manželství, které bez přivolení 
soudu uzavříti nelze (§§49 až 51; 245; nesp. pat. §§ 190, 191)4). 

2. Jmění má poručník "spravovati se vší pozorností pocti
vého a pilného hospodáře a jest práv ze zavinění" (§ 228) 5). 
Ručí za každé zavinění, jak za zavinění vlastní, tak i za za
vinění osob, jichž používá při výkonu povinností poručníkových 
(§ 1313a). Naproti tomu za takové osoby, které jsou sice zaměst
nanci poručencovými, avšak jsou poručníkovi podřízeni jako 
bezprostřední opatřovatelé hospodářské správy, provozu živnosti, 
továrny nebo obchodu :t pod. jenom potud, pokud jde o zavinění 
ve výběru (§ 264) 6). Ze opatření poručníkovo bylo schváleno 
soudem, nevylučuje ještě ručení poručníkovo, naproti tomu je 
poručník ručení prost, uposlechl-li příkazu soudu pro pOl'učence 
nevýhodného, vyčerpav přípustné prostředky opravné ~). 

a) "Z hotových peněz má jen tolik býti ponecháno v rukou 
poručníkových, kolik je třeba na vychování sirotka a k řádnému 
vedení hospodářství; ostatek jest vynaložiti hlavně k zaplacení 
případných dluhů anebo k jinému užitečnému účelu a, nelze-li 
jich užitečným způsobem použíti, jest hotové peníze uložiti na 
úrok ve veřejných pokladnách anebo proti zákonité jistotě též 
u osob soukromých. Jistota jest však jen tehdy zákonitou, jest
liže pojištěním se zápočtem břemen po případě předcházejících 
není dům zatížen přes polovici, statek nebo pozemek přes dvě 
třetiny skutečné hodnoty" (§ 230; nesp. pat. §§ 195 až 200) 8). 

Pozdější zákony značně rozšířily přípustné způsoby ukládání 
peněz 9). Cetným cenným papírům propůjčuje se zvláštními 

3) Proto nesluší schvalovati smír, kterým by bylo vylučováno jakékoliv 
opatření o kapitálu, který jako odbytné byl nemanželskému dítěti přikázán: 
Sb. 14.816. ' 

4) Shora § 442, čís. 1 c. 
5) Na pl.'. z promlčení kuponů deponovaných cenných papírů: Sb. 7909. 
6) Shora § 345, pozn. 16. Toliko ručení generálního poručníka za jeho 

osoby pomocné jest vždy určiti dle § 264: nař. z 24. června 1916, čís. 195 
ř. z., § 4. - Krainz: 254, pozn. ll. 

7) Anders: 113. 
8) T. zv. jistota pupilární, pragmatikální. - Srovn. Rit s ch: Zur An

legung der Waisengelder, Not. Z. 1912, čís. 44. - Basch: Pfiegebefohlene 
als Eigentiimer landlicher Realítiiten, tamže 1913, čís . 25. 

0) "Kumulativní pokladny sirotčí", spořitelny určené výlučně pro porn
. čence, jichž správu opati'ují úřady berní za řízení okresních soudů, smějí 
přijímati vklady z peněz poručenských bez omezení: cis. naI-. z 9. listopadu 1858, 

May r , Soustava obč. pl·áva. 9 
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zákony "jistota pupilárni" 10). Ke každému uložení kapitálu na 
výnos jest třeba souhlasu soudu (§§ 233, 235). Stejně je tohoto 
souhla.su třeba, má-li kapitál poručence býti splacen (§§ 234, 229). 

b) "K pohledávkám, k jichž důkazu listin není, musí si 
poruČIlík listiny opatřiti a musí stran pohledávek nezajištěných, 
pokud možno se snažiti, aby je zajistil ll) anebo v době splatnosti 
je vymáhati. Avšak nemá býti vypovězěn kapitál rodičům ne
zletilcovým, třebas není zákonitým způsobem zajištěn, není-li 
nezletilec pravděpodobně vydán nebezpečí ztráty, a pokud by 
splaoeni anebo zcizení nemovitého statku nebo odstoupení od 
živnosti bylo rodičům za těžko" (§ 236)12). 

c) Jmění movité, vyjímaje hotové peníze, kterého "netřeba 
uschovati k potřebě nezletilcově ani jako památku rodinnou, 
anebo dle nařízeni otcova, a kterého ani jiným způsobem nemůže 
býti výhodně použito, nutno zpravidla prodati ve veřejné dražbě. 
Domácí zařízení lze za soudní odhadní cenu přenechati rodičům 
a spoludědicům z volné ruky. Jednotlivé věci, které ve veřejné 
dražbě zcizeny nebyly, může poručník s povolením soudu 
poručenského prodati též pod cenou odhadní" (§ 231). 

d) "Statek nemovitý lze jenom v případě nutnosti a je-li 
to na zjevný prospěch nezletilcův se schválením soudu poručen
ského 13) zciziti a to zpravidla jen veřejnou dražbou, z důležitých 
diivodů může však soud také povoliti zcizení z volné ruky" 
(§ 232). Zpravidla mají však statky nemovité býti řádně ob
hospodařovány, udržovány a učiněny užitečnými. Jeví-li se pro
pachtování jich výhodnějším, jest přípustným, avšak při větších 
statcích a hospodářstvích má býti provedeno veřejnou dražbou 
(nesp. pat. § 188). 

3. nNezletilec jest sice oprávněn nabýti něčebo pro sebe 
dovolenými činy bez spolupůsobení poručníkova. Nemůže však 
bez povolení poručenstva ani něco ze svého zciziti, ani vzíti na 
sebe závazek" (§§ 244, 865). Na místo spoluptlsobení múZe, 
jelikož poručník je zástupcem poručencovým (§§ 205, 1034), 
nastati též samostatné jednání poručníkovo 14), zejména musí 

čís. 205 ř. z.; zák. z 18. března 1876, čís. 51 ř. z.; zák. z 11. listopadu 1889, 
ČÍS. 179 ř. z.; zák. z 3. června 1901, čís. 62 ř. z. - Kaserer: Handbuch, 3, 
118 a násl. - Mischler: čís. 1. "Kumulative Waisenkassen", StWB. 2 1, 1692. 
- Lederer: tamže, 3 2, 311 aj. 

10) Přehled u Man ze: Verlassenschaftspatent § 194; sro vn. též K r a i n z : 
§ 255 a násl. 

ll ) Nelze však přidržovati dlužníky pozůstalostní v řízení nesporném 
k zajištění v zájmu nezletilých dědiců: Sb. 6244. 

12) Proto lze za účelem zajištění dědického podílu přijmouti též hypotéku, 
nemající pupilární jistoty ve prospěch matky, přejímající pozůstalost: Sb. 11.812. 

]3) Jur. n. § 109. - M. L.: Zur Auslegung des § 109, Abs. 2 J. N., 
Not. Z. ] 900, čís. ll. 

H) Anon ymus: ?:u § 192 des Patentes vom 9. August 1854, Not. Z. 
1890, čís. 5. - Frie d: Uber notarielle Amtshandlungen mit Minderjahrigen , 
tamže 1891, čís. 26, 39; proti tomu K r a s e w s k i: tamže čís. 36. 
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poručník poručence jako žalovaného nebo žalobce před soudem 
zastupovati, nebo jiuym dáti zastupovati (§ 243) 15). Spolupůso
bení poručníkovo nebo zastupováni poručníkem, t. zv. nepřímá 
správa jmění poručníkem, podléhá však rovněž dozoru soudu, 
a nemůže poručník bez soudního svolení n ve věcech, které ne
náležejí k řádné správě hospodářské anebo jsou větší důležitosti, 
ničeho podnikati" (§ 233, 1). To platí zejména o odmítnutí a 
o nepodmínečném přijetí dědictví, o zcizení ze jmění poručen
cova, o odstupování pohledávek poručencovych, o smírech ve 
sporech právních, o vypovězení jistin zákonitym způsobem 
uloženych, o uzavření smluv pachtovních ve vlastnosti pachtyře 
nebo propachtovatele 16), o otevření anebo zrušení továrny, ob
chodu nebo živnosti a o provozováni jich (§ 233). Tohoto soud
ního svoleni 17) jest dále zapotřebi ke všem jednáním, k nimž 
zmocněnec potřebuje zvláštní plné moci (§ 1(08), pokud ne
spadají pod pojem řádné správy hospodářské 18). Sem patří 
především zahájení právního sporu jménem poručencovym (civ. 
ř. s. § 4) H). Právní jednání uzavřené bez vyžadovaného soud
ního schválení není platné 20). Poručník jest však za radu jím 
udělenou zodpověden též při takovych obchodech a právních 
jednáních, které se stanou s při volením soudu (§§ 264, 265) 21). 
Na druhé straně múže nezletilec sám přivésti na soud stížnosti 
v nespornych věcech, aby uplatnil práva rodinná (§§ 52, 106, 
148, 181, 217, 252)22). Poručenec může se dále bez povolení 
poručenstva zavazovati za stejnych předpokladů, za jakych může 
tak učiniti O své újmě dítě stojící pod mocí otcovskou. 

15) V řízení o neplatnost nebo rozluku manželství může se nezletilec 
zastupovati osobně: Sb. 11.069, n. ř. (8) 3125. Naopak musí poručník: poručence 
před soudem (§ 243) zastupovati i tebdy, když poručenec by se sice mohl sám 
zastupovati, avšak nechce nebo nemůže tak učiniti: Krainz: 259. 

16) Podle § 189 nesp. pat. též pronajímání, třeba i při obvyklé výpovědi. 
11) O možnosti schválení mlčky uděleného: Sb. 11.183, e.183, n. ř. (6) 

2421; jinak Sb. 7019, 10.870. Na nedostatek schválení neni pozírati z moci 
úř'ední: Sb. 13.299, n. ř. (13) 4933. Osoba třetí nemá rekursního práva proti 
tomu, odepře-li poručník schválení: Sb. 10.577. 

]8) Příklady: Změny ve správě domu: Sb. 3003. Pronajetí na dobu delší 
než je v místě obvykla: Sb. 866. V zdání se práva výpovědi při smlouvách 
nájemních: Sb. n. ř. (15) 5897. Zápůjčky: Sb. 1706, 6642. Zpětvzetí opravného 
prostředku anebo vzdání se jeho: Sb. n. ř. (4) 1489, (10) 3771 a j. Na druhé 
straně však nikoliv: Vypovězení smlouvy nájemní: Sb. 15.702. Přijeti slibu na 
prospěch poručence: Sb. n. ř. (9) 3557 a j. 

IV) Odchylný názor redaktorů - Ofner: Protokolle 2,359. - Pappen
h e i m: Die ledige Mutter nach ost. Recht., J. Bl. 1899, čís. 15. - K o h n : 
Ger. H. 1904, čís. 47, 1905, čís. 16, 1906, čís. 25, "na štěstí v zákoně výrazu 
nedošel": Krainz: 260, pozn. 15. 

20) Jos. zák. 5, § 65. - Krainz: 260. 
2]) Shora § 499, pozn. 7. 
22) Avšak poručník může v zájmu poručence sám proti tomu se postaviti. 

- O t t: Rechtsfiirsorgeverfahren, 240. 
9* 
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a) "Nezletilec 23) může se i bez přivolení poručníka samo
statně smlouvou zavazovati ke službám, a poručník může smlouvu 
nezletilcem uzavřenou předčasně rozvázati toliko z důvodů zá
važných" 24)95) (§ 246, 1). Tímto předpisem (§ 246? z. o. stanovil 
jinak) jsou za závazné prohlášeny nejenom smlouvy služební, 
nýbrž smlouvy všeho druhu, které zavazují k úkonům služebním. 
Stejně lze pod tento předpis zahrnouti jinaká vedlejší ustanovení 
do smlouvy přijatá, jako konvenční pokuty, konkurenční klau
sule a pod., aniž však v každém případě nutno tak předpokládati 26). 
V příčině klausulky konkurenční jest pro nejdůležitější případy 
(zák. o ob$h. pomoc. § 36) beztak zřízena rozhodující mez 27). 

b) "eeho ne zletilec, tím neb oním způsobem nabude svou 
pílí, tím může volně nakládati a v příčině toho se může zavazo
vati stejně jako v příčině věcí, které jemu po dosažené dospělosti 
k jeho užívání byly vydány" (§ 246, 2) 28). 

c) nNezletilci, který dokonal 18. rok, může vrchnoporučenský 
úřad k volné správě ponechati čisté přebytky jeho důchodů 29); 
v příčině částky takto jeho správě svěřené mi'lže se samostatně 
zavazovati" (§ 247) 30). 

Pokud toto právo samostatného nakládání a samostatného 
zavazování sahá, je nezletilec též samostatně bez spolupůsobení 
poručníka způsobilý vésti spor (civ. ř. s. § 2) Sl). Dále. může se 
dospělý nezletilec dopustiti deliktu a je bez omezeni práv ze 
svých nedovolených činů (§ 248, 2). Zvláštním deliktem nezle
tilce 32) jest, jestliže se, dosáhnuv 18. roku, vydává za zletilého 
(§ 248, 1) 3S). 

4. "Zpravidla je každý poručník a každ}- opatrovník po
vinen klásti účet o správě svěřené 34). Této povinnosti může 

23) Zde se nepředpokládá (jinak § 152), aby nezletilec byl mimo opatřo
vání rodičů. 

24) Rappaport: Griinh. Z. 35, 433. - Krainz: 206. 
25) Toto právo, rozvázati smlouvu, nepřísluší tedy otci nebo poručníku, 

jestliže otec nebo poručník: výslovně nebo mlčky ke smlouvě té při volil anebo 
udělil svoje svolení předem pro obvyklé smlouvy služební určitého druhu: 
rozh. živn. s 2410. - Krasnopolski: Griinh. Z. 14,324 a násl. - Rap
pap ort: 437. - Krainz: 206. 

20) Zpráva 13; jinak (před novelisací) Sb. 14.179, 15.923, n. ř. (6) 2456, 
2496, (13) 5029; srovn. K ra i n z: 206. 

21) Shora § 316, čís. 7. 
2H) Shora § 484-, čís. 3 c. 
29) Nestačí, že nezletilec skutečně sám hospodaří: Sb. 7103; jinak 

Sb. 14.867; srovn. též Sb. 15.084. Na druhé straně předpokládá se toliko 
možnost úhrady z dotyčných důchodů a nikoliv vyhrazení věcných práv: 
Sb. 13.140; shora § 4-84, čís. 3c. 

30) V přiměřených mezích též předem: K l' a i n z 259. 
31) Shora § 484, čís. 3 c. 
32) Toliko osoby fysicky nezletilé: Sb. 13.487. 
33) Shora § 311, čís. 8 a. 
34) Sb. 4376. - Krasnopolski: 328 a násl. - Anders: Grund

riJ3, § 83. - Rintele:n: Grundri~, § 52. - Krainz: 262. 
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sice zůstavitel poručníka zprostiti v příčině části,kterou nezle
tilci dobrovolně zanechává 35); též poručenský soud může tak 
učiniti, jestliže důchod pravděpodobně nepřekročí výlohy na 
výživu a výchovu nezletilce; avšak hlavní majetek a kapitál 
v inventuře zjištěný musí poručník každým způsobem vykázati; 
rovněž musí podávati zprávu o stavu svého svěřence, nastanou-li 
v něm důležité změny" (§ 238) 86). "Účty se všemi potřebnými 
doklady nutno poručenskému soudu odevzdávati každým rokem 
anebo nejdéle do dvou měsíců po uvlynutí roku" (§ 239, 1). 
Rok není rokem kalendářním, nýbrž rokem účetním neboli 
poručenským (§ 261)37). Podstatným obsahem účtů jest přesný 
výkaz příjmů a vydání, rozmnožení nebo zmenšení majetku. 
Zvláštní předpisy platí stran obchodních neb výdělečných pod
niků poručencových (§ 239, nesp. pat. 206). Vede-li poručník 
též správu nemovitostí, ležících v různých zemích, musí o těchto 
statcích tak jako kurátor ustanovený úřadem reálním (§ 225) 
vésti zvláštní účet a předkládati jej soudu l'eálnímu. Výnosu 
těchto statků může ovšem použíti též v oné zemi, ve které je 
soud poruč.enský (§ 240). V takovém případě však musí jej také 
tomuto soudu súčtovati. Nesloží-Ii poručník účet včas, jest proti 
němu použíti přiměřených prostředků donucovacích (§ 239 na k.). 

Soud pOl'učenský má účty přiměřeně zkoumati (§ 241), 
a to, je-li toho třeba, s přibr~ním znalců účetních a jiných 
(nesp. pat. §§ 203, 208 až 214). Ze účet byl schválen, nevylučuje 
dodatečnou opravu nesprávností (§ 242) 8~). 

§ 500. 2. Povinnosti spoluporu.čníka. 

1. Poručenec může, ba za okolností musí míti několik poruč
níků. Otec i soud mohou v každém případě povolati spoluporuč
níky (§ 209 na k.). Žena ustanovená poručníkem musí míti muže 
za spoluporučníka: ,,1. Je-li poručnicí ustanovena manželská 
matka a nařídil-li otec v poslední vůli zřízení spoluporučníka, 
předpokláclaje, že otci v době úmrtí příslušela otcovská moc nad 
nezletilcem; 2. žádá-li toho sama; 3. pokládá-li soud ze zvlášt
ních důvodů, zejména pro objem neb obtížnost správy majetkové, 
zřízení spoluporučníka v zájmu poručencově za nutné; 4. je-li 
ustanovena poručnicí matka nemanželská a je-li spolupůsobení 
spoluporučníka nutné, aby chráněny byly zájmy nemanželského 

- dítěte" (§ 211)1). 

35) Sb. 7077. 
3U) Výkazy ty nesluší však skládati každoročně: O fn e r: Protokolle, 2, 191. 
31) Soud může určiti období účetní, může tedy stanoviti též rok kalen-

dářní: Nesp. pat. § 207. "Sloučení účetních období": sdělení ve věstn. min .. 
sprav. 1903, čís. 95. 

3~) Sb. 2186, 13.380. 
I) 1. díl. nov. § 29, 2: "SpoluForučníky. kteří (před účinností nového 

práva) byli přidáni matkám nebo babičkám , má s<;lUd propustiti, pokud dle 
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2. Spoluporučníci jsou buďto správu vedoucími anebo čest
nými poručníky, dle toho, jsou-li bezprostředně pověřeni správou 
poručenství anebo toliko dozorem nad ostatními poručníky a 
podporováním jich svou radou. Není-li správa poručenství se 
schválením soudu mezi ně rozdělena, jest jim volno jmění po
ručencovo spravovati společně anebo správu mezi sebou rozděliti 
(§ 210). A však takovéto, o vlastní ujmě provedené rozdělení vůči 
poručenci a soudu neplatí, takže zavazující jednání poručencova 
potřebují spolupůsobení všech poručníků (§ 1011). Stejně ručí 
v takovémto případě všichni poručníci solidárně za správy jmění 
(§ 210). I když rozdělení správy bylo soudem povoleno, musí 
péče o osobu poručencovu a hlavní správa záležitostí poručen
ských spočívati v rukou jedné osoby (§ 210 na k.) 2). Bylo-li roz
dělení soudně nařízeno anebo dodatečně schváleno, jest každý 
poručník ve svém okruhu působnosti sám ke správě a zastupo
vání oprávněn (§ 1011) a ručí toliko pro svůj obor působnosti 
(arg. § 210). Poručník čestný není ani zástupcem poručencovým 
ani správcem jeho jmění a ručí toliko za dozor a pro udělení 
špatné rady. 

3. Spoluporučník, kterého nutno zříditi vedle skutečného 
poručníka, jest zpravidla jenom čestným poručníkem. Stran po
volání jeho platí ta zvláštnost, že padá na váhu návrh poručnice, 
a to po nařízení otcovu, avšak ještě před příbuzenstvím (§ 211 
na k.). Slib spoluporučníkův se omezuje na to, že bude podporo
vati dobro nezletilcovo (§ 212). Jeho úkolem jest dozírati k poručnici 
a udíleti jí rady; je-li toho třeba, má oznámiti soudu nedostatky 
správy, konečně má svým dobrým zdáním raditi soudu (§§ 212, 
213) S). Splnil-li tuto povinnost, nestíhá jej nijaké ručení 4). Veškerá 
zodpovědnost spočívá na poručnici 5). Ona samojediná jest zákonnou 
zástupkyní poručence 6). Byla-li však spoluporučníkovi svěřena též 
správa majetku, má povinnosti opatrovníka (§ 214). A však pře
vzal-li správu bez soudního příkazu, platí totéž, co platí v pří
padě, kde jest zřízeno několik poručníků (§ 210). 

předchozích ustanovení (v textu) spoluporučník zřízen býti nemá. u Srovn. 
S che y: Tailnovelle, 8l. 

2) Nikoliv v rukou jediné osoby, nýbrž jenom v rukou jedné osoby 
péče o osobu poručencovu a v rukou jiné osoby péče o správu: Zeill ar: 
Commentar, § 210. - Krainz: 264, pozn. 5. 

3) Rekursní právo spoluporučnika: Sb. n. ř·. (4) 1547; proti tomu n. ř. 
(11) 433l. 

4) Jestliže však podepsal žádost poručnice za svoleni poručenského 
soudu k některému jednáni, aniž se dříve informoval (§ 213), tedy jest práv: 
Sb. n. ř. (10) 3802. 

5) Sb. 10.222, n. ř. (10) 3802, (18) 7456. 

B) Sb. 12.746, n. ř. (13) 5185. 
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II. Práva poručníkova. 
§ 501. 

PoruČník má moc poručnickou a za okolností nárok na 
odměnu 1)-

1. Moc poručnická zahrnuje podobně jako moc otcovská 
právo bráti vliv na výchovu poručence (§ 216), činiti prohlášení 
při uzavření sňatku poručencem (§§ 49, 245), spravovati jeho 
jmění (§§ 229 a násL), zastupovati poručence (§§ 243, 244), 
konečně zahrnuje nárok na úctu a poslušnost (§ 217). 

2. "Pilným poručníkům 2) může soud z uspořených 3) důchodů 
přiznati přiměřenou roční odměnu; odměna tato nesmí však nikdy 
činiti více než 5 ze sta čistých důchodů a je omezena nejvyšší 
částkou 4000 zlatých ročně" (§ 266). "Je-li jmění nezleti1covo 
tak nepatrné, že nelze do roka uspořiti nic, nebo jen málo, tedy ' 
lze poručníkovi, který zachoval jmění neztenčené, nebo opa~řil 
nezletilci slušné zaopatření, aspoň při zakončení poručeuství uděliti 
odměnu poměrllm přiměřenou" (§ 267)4). Zvláštní nárok na od
měnu za vynaloženou péči a ztracený čas poručník nemá 5). Také 
advokát ustanovený poručníkem může požadovati honorář za po
dání k soudu, za různá řízení a pod. jenom potud, pokud jiný 
poručník hy hyl musil užíti pomoci advokátovy 6). 

Hlava třetí: Zánik poručenství. 
Krainz: 266 a násl. - Krasnopolski: 236 a násl. - Anders: 

GrundriB, §§ 84, 85. 
A. Úplný zánik. 

§ 502. 

Poručenství zaniká úplně: 
1. Smrtí poručence (§ 249). Prohlášení za mrtva soudem 

zakládá toliko domněnku, že poručenství odpadlo. Avšak soud 
má poručníka propustiti (srovn. něm. obč. zák. §§ 1884, 1885); 

2. založením 1) nebo opětným zřízením odpočívající moci 
otcovské (§§ 176, 250); 

1) S p e rl: Die Entlohnung des Vormundes und der Kuratoren nach 
ost. R. Gel'. H. 1893, čís. 3 až 5. 

2) K tomuto účelu lze sáhnouti i na hlavní jmění: Sb. n. ř. (8) 3114. 
3) Též matce nebo babičce, nikoliv však jí zřízenému spoluporučníku 

jako takovému; několika poručníkům. vedoucím společně správu stejným 
dilem; ptJručníkům, vedoucím správu děleně, dle jejich oborů správy: Kr ai n z: 
265, pozn. 2. 

4) Z příjmů, uspořených příslušným poručníkem samotným, nikoliv 
z příjmů uspořených teprve jeho nástupcem: Dvor. dekr. z 9. července 1802, 
Sb. z. s., čís. 568. 

5) Sb. 531. Může však jako jiný zmocněnec (§ 1014) požadovati náhradu 
účelných nákladů, záloh jakož i náhradu škody: Zeiller: Commentar, 1, 535. 

I) Adopcí nebo legitimací dítěte: Sb. n. ř. (4) 1591. 
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3. zletilostí poručencovou (§ 251), není-li poručenství .po
dobně jako moc otcovská (§ . 172) 2) ·prodlouženo. Prodloužení 
nastane k návrhu poručníka nebo z moci úřednP) po slyšení 
poručníka a příbuzných a musí soudem býti vysloveno a veřejně 
vyhlášeno, než nastane zletilost (§ 251). Stalo-li se tak, zaniká 
poručenství teprve 

4. tím, že soud po konaném šetření poručníka zprostí' (§ 283); 
5. soudním prohlášením nezletilce za zletilého (prominutím 

věku) 4). Nezletilec, dokonavší 18. rok věku, může o toto pro
hlášení za zletilého žádati a soud může, "vyslechnuv dobré zdání 
poručníkovo Ó) a po případě též dobré zdání nejbližších příbuz
ných, prominutí věku povoliti a nezletilce prohlásiti zletilým" 
(§ 252, 1). Zletilost nastane teprve doručením příslušné listiny 
úřední (nesp. pat. § 266) a má stejné účinky soukromoprávní 6) 
jako zletilost skutečně dosažená (§ 252 na k.) 7); 

6. tím, že úřad živnostenský nezletilci povolí samostatné 
provozování živnosti (§ 252) 8) ; 

7. tím, že poručenka se provdá (§§ 175, 2(0) 9). 

B. Zánik poručenství v příčině určitého poručníka 1). 
§ 503. 

Zemře-li poručník, nebo je-li propuštěn, musí býti zřízen 
poručník jiný (§ 249). 

1. Poručník musí býti propuštěn z moci úřední: 
a) "spravuje-li poručenství způsobem odporujícím jeho po

vinnostem" 2) ; 
b) je-li uznán nezpůsobilým; anebo nastanou-li v příčině 

jeho takové obavy, pro které by byl býval dle zákona vyloučen 
z převzetí poručenství" (§ 254) 8); 

2) Shora § 488, ČÍS. I, 1. 
3) Poručenská rada má povinnost učiniti oznámení: 1. díl. nov. , § 32, čÍs. 1. 
4) Shora § 488, čís. I, 2. 
5) Soud má dobré zdání si vyžádati též tehdy. má-li provdaná osoba 

ne zletilá býti prohlášena zletilou, třebas poručník v tomto případě je toliko 
správcem majetku: Sb. n. ř. (9) 3489. 

ti) Shora § 488, čís. !, 2 aj. 
') Shora § 489, pozn. 4 až 6. 
8) Shora § ~88, čís. !, 3. § 252 nesluší rozšiřovati na pouhou správu 

hospodářství: dvor. dekr. z 28. října 1829, Sb. z. s. ČÍS . 2437; shora § 489, 
pozn. 14. 

U) Shora § 454, čís. 2. Tím, že otec ne zletilé ženy zemře. nestane se 
však manžel její ipso jure jejím zákonným zástupcem: Sb. 5400. 

1) PfaH: Die potioris nominatio im ost. Vormundschaftsrecht, Not. Z. 
1901, čís. 47 až 52. 

2) Příklady: Sb. 1742, 15.590. Totéž platí i v příčině matky jakožto 
poručnice: Sb. n. ř. (14) 5424. 

3) Přechodné zaneprázdnění poručníkovo není důvodem k jeho pro
puštění: Krainz: 268, pozn. 13 proti rozh. z 21. záři 1915, Not. Z. 1\)16, 
čís. 9. Na dobu zaneprázdnění jeho jest ustanoviti opatrovníka (dítěte): 
Krainz: 268, pozn. 14. 



- 137-

c) uplynutím doby nebo splněním podmínky, byl-li poručník 
ustanoven toliko dočasně, anebo byl-li "pro určitý případ vy
loučen" (§ 256); 

éC) odvolá-li manžel SVllj souhlas k tomu, aby manželka 
jeho byla poručnicí (§ 255, 2). 

2. Soud může poručníka z moci úřední propustiti: 
a) uzná-li soud, že zájem poručence vyžaduje, aby byla 

poručníkem ustanovena osoba blíže povolaná. Třebas zákon 
(§§ 258, 259) mluví jenom o právu dotyčné osoby, navrhnouti 
změnu v poručenství, nevylučuje přece možnost, aby změna ta 
byla provedena z moci úřední 4.) ; 

b) jestliže žena ustanovená poručnicí se provdá (§ 255, 1) 5). 
3. Soud propustí poručníka k jeho vlastnímu návrhu: 
a) "nastaly-li za trvání poručenství takové důvody, pro které 

by poručník dle zákona od převzetí poručenství byl osvobozen 
nebo z něho vyloučen." V případě prvějším je oprávněn 6), v pří
padě druhém je povinen žádati, aby byl zproštěn (§ 257); zproštění 
jeho může nastati též z moci úřední, dozví-li se soud jiným způsobem 
o příslušném nedostatku (§ 254); 

b) má-li býti ustanovena poručníkem osoba blíže povolaná. 
"Poručník, jemuž poručenství bylo svěřeno jako domněle nej
bližšímu příbuznému nezletilcovu, má toho vůli navrhnouti místo 
sebe později se vyskytnuvšího 7) bližšího a způsobilého příbuz
ného" (§ 258). Právě tak může soudcovský poručník, který není 
příbuzným poručencovým, navrhnouti příbuzného 8), a každý poruč
ník může navrhnouti osobu, kterou otec k poručenství povolaI 9). 

4. Poručník se propouští k návrhu osob třetích, požadujících 
poručenství pro sebe, jestliže dobro nezletilcovo toho dopouští 10): 

a) "matka a bratr, kteří v době zřízení poručenství sami 
ještě byli nezletilými, mohou, dosáhnuvše zletilosti, činiti si nárok 
na poručenství" (§ 259, 1), nebyl-li poručník povolán otcem ll). 
Rovněž nemůže bratr póžadovati, aby matka, babička nebo starší 
sestra jemu poručenství postoupila lB). 

4) Pfaff: čís. 52. 
5) W o s s : Zum § 56 der Gew. Ges. N ovelle vom 15. Marz 1883, 

Not. Z. 1890, čís. 37. 
6) Trval-Ii diivod oltlluvný již v době, kdy poručnik byl ustanoven, má 

poručník toto právo jen tehdy, nemohl-Ii diivod ten svého času uplatniti: 
shora § 496 pozn. 8. 

,) Třebas poručník již .., době svého ustanovení o tomto příbuzném 
věděl a tento příbuzný tedy již tehd y mohl býti ustanoven: Pf a ff: čís. 51; 
proti tomu K r a i n z: 269, pozn. 22. 

8) Z e i II e r: 523. 
9) P faH: čís. 51. . 
,0) Z ei II e r: 525. -- K r a i n z: 269, pozn. 25 j srovn. Sb. n. ř. (16) 6533. 
11) P f a ff: čís. 49. 
12) Krainz: 269. 



- 13t1 -

b) Povolal-li soud k poručenství osobu nepříbuznou, jest 
každému příbuznému volno, přihlásiti se do roka 13) o převzetí 
poručenství" (§ 259, 2) U). Naproti tomu nemá bližší příbuzný 
"právo žádati, aby příbuzný méně blízký jemu postoupil poru
čenství, které již nastoupil, leč že by se bližší příbuzný prve 
nebyl mohl přihlásiti" (§ 258 na k.). Poručník otcem povolaný 
může však, byl-li bezdůvodně pominut, kdykoliv žádati, aby 
jemu poručenství bylo postoupeno 15). 

c. Účinky skončeného poručenství. 
§ 504. 

1. Poručník musí nejdéle do dvou měsíců po skončeném 
poručenství soudu, nikoliv poručenci třebas již zletilému, ode
vzdati závěrečný účet (§ 262). Zletilý poručenec může však po
ručníka této povinnosti zprostiti (dvor. dekr. z 1. července 1835, 
Sb. z. s. čís. 48, nesp. pat. § 215) 1). Soud má účet ten zkou
mati 2) tak jako každý jiný účet a vydati jej se všemi přílohami 
zletilému poručenci k jeho žádosti (nesp. pat. § 215). Jestliže 
soud účet prozkoumal a správným shledal, má poručník nárok 
na absolutorium (§ 262). Absolutorium to chrání jej proti doda
tečným nárokům z takových nedbalostí, které při náležitém 
zkoumání účtu měly býti objevený a vytčeny, nechrání jej však 
před uplatňováním chyb početních (§ 2(4) a jednání úskočných 
(§ 262) anebo takových nedbalostí, které v době absolutoria ještě 
nemohly býti objeveny 3). ' 

2. Poručník musí jméno poručencoTo, které, má v rukou, 
vydati 4) zletilému poručenci anebo novému poručníkovi a vykázati 
se soudu stvrzenkou. Za podklad slouží inventura a schválené 
účty (§ 263). Když poručenec nabyl zletilosti, vydají se mu též , 
majetky u soudu složené (nesp. pat. §§ 217,218)5). Při této 

13) Roční lhůta počíná ustanovením osoby nepříbuzné poručníkem: 
Sb. n. ř. (11) 4118. 

14) Nikoliv však, jestliže spoluporučník, který není z příbuzenstva a byl 
k návrhu matky (§ 211) povolán, po matce je ustanoven poru~níkem: 
O fn e r: Protokolle, 1, 203. Vůbec nemají tito příbuzní (§ 259, 2) bezpod
mínečný nárok na to, aby poručenství jim bylo svěřeno: Sb. n. ř. (16) 6533. 

15) P fa ff: čís. 48, 49. 
1) Avšak bez ujmy jeho ručení za prokázané zavinění: Sb. 15.104, srovn. 

též Sb. n. ř. (16) 6608. 
2) V řízení nesporném: Sb. 14.610, 14.738, n. ř. (10) 3953. Není však 

vyloučena žaloba poručence, nabyvšího zletilosti proto, že počet nebyl složen: 
Sb. 16.120; jinak 14.643. 

3) Krainz: 270. 
~) Vydání má býti nařízeno řízením nesporným: Sb. 3777. Vydání jmění, 

nalézajícího se v rukou osoby třetí jest vymoci žalobou: Sb. 7050. 
5) M.: Beitrag ZUl' Frage der Waisenabfertigung, Not. Z. 1894, čís. 48. 

R i nt e len: GrundriJ3, § 53, čís. II. 
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příležitosti jest zároveň v pozemkové knize z moci úřední vy
mazati poznámku nezletilosti 6). 

3. V zájmu poručencově má poručník "zpravidla složiti 
poručenství jen koncem poručenského roku, když před tím jeho 
nástupce správu jmění řádně převzal. Shedá-li však soud, že toho 
jest v zájmu bezpečnosti osoby nebo majetku třeba, může mu 
poručenství také ihned odejmouti" (§ 261). 

Hlava čtvrtá: Ochrana práva poručenského. 
§ 505. 

1. Poručenství je úkolem dobrovolného soudnictví. Proto 
má poručenec právo (§ 217), stěžovati si néjen u svých nej
bližších příbuzných, ale i u soudu poručenského, jestliže poručník 
své moci zneužije anebo svoje povinnosti zanedbá. Proto přísluší 
stejné právo sti žní též příbuzným a konečně každé osobě třetí. 
Z téhož důvodu má též soud z moci úřední naléhati na řádné 
kladení účtu (§§ 239, 262) 1) a má poručníka po skončeném po
ručenství přiměti ll.:. tomu, aby jmění odevzdal. Opáčně musí též 
poručník dovolati se pomoci soudu, "nemůže-li překaziti přestupky 
poručence mocí, jemu k výchově dané" (§ 217 na k.). Na druhé 
straně má možnost podati rozklad a rekurs dle zásad řízení ne
sporného (poz. pat. §§ 9, 12, 16) 2), má-Ii za to, že opatřením 
soudu byl co do správy poručenství stížen. 

2. Nároky z poručenství vznikající mohou a za okolností 
musí býti předmětem právního sporu. To platí zejména o ná
hradních nárocích poručencových vůči poručníkovi pro nesprávnou 
správu (§§ 210, 264), jakož i proti vrchnímu poručenství pro 
zanedbání povinnosti úřední. Je-li poručenec nezleti1ým, musí 
k tomuto účelu býti zastupován poručníkem, kterého nutno nově 
ustanoviti (§§ 193, 257). Rovněž náležejí na pořad práva nároky 
poručníkovy pro náklady, které nejsou vyrovnány súčtováním 
anebo soudem poručenským uznány. 

H I a v a pá t á: Opatrovnictví a podpůrství. 

Krainz: 271 a násl. - Krasnopolski: 344 a. násl. - Anders : 
GrundriG, §§ 86 a násl. 

§ 506. 1. Poj em a druhy. 
1. "Opatrovník se ustanoví k opatřování záležitostí osob, 

které záležitosti ty samy opatřovati nemohou z jiného důvodu 
než pro nezletilost" (§ 188, odst. 2) 1). Případ kurately je dle 

ti) Vést. min. sprav. 1906, čís. 158. 
1) Není přípustna žaloba. na složení účtu ani proces o správnosti účtu, 

a to ani po skončeném poručenství: Sb. 9658, 14.610, 14.738. - And e r s : 
Familienrecht. 29U, pozn ;:ll. - Krai nz: 263. 

2) Tím byl zrušen § 268 o. z. o. - - Krainz: 2 4, 566, pozn. 5. 
1) Shora § 491, čís. 1. To platí nejen pro osoby svéprávnosti zbavené: 

Sb. n. ř. (13) 4950. 
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zákona (§ 270) dán nU nezletilců, majících nemovity majetelF. v jiné 
zemi (§ 225):J); anebo u ne zletilců, kteří ve zvláštním případě 
nemohou by ti zastupováni otcem nebo poručníkem 3); u zletilcůr 
kteří propadli šílenství nebo blbosti; u prohlášenych marnotrat
níků; u nenarozenych; někdy i u hluchoněmých; u nepřítomnych 
a u trestanců" . Tento vypočet nevyčerpává případy opatrovnictví 
(srovn. §§ 51, 197, 209, 260, 690, 811; nesp. pat. § 182,: civ. 
ř. s. §§ 8,116,119,121,386; exek. řád §§ 162,174,297,310, 
314 a j.). Na místo opatrovníka je nyní nPodpůrce" zákonnym 
zástupcem osob, neúplně zbavenych svéprávnosti (řád o zbavení 
svépr. § 2). 

2. Pro nezletilce jest zříditi kuratelu t. zv. doplňující (curator 
ad actum) v takovych případech, kde nemohou by ti zastupováni 
svym řádnym zástupcem. Tak tomu jest zejména 4): 

a) pro jednání 5) mezi rodiči a jejich nezletilym dítětemr 
nebo mezi poručníkem a poručencem (§ 271)6), která dítě nebo 
poručenec nemůže uzavříti ve vlastní osobě 7). Případ ten je dán, 
jestliže otec nebo poručník má třeba jen nepI-ímou účast při 
jednání tom, anebo je v tak blízkém poměru k osobě zúčastněné, že 
nepředpojatost jeho je pochybna; 

b) pro spory právní mezi poručenci téhož poručníka (§ 272) 
a patrně též M) mezi dětmi téhož otce nebo opatrovanci téhož 
kurátora nebo podpůrce. Poručník neb otec (podpůrce, opatrovník) 
nesmí v takovémto případě zastupovati žádné z dětí 9). Na jiná 
njednání" však toto pravidlo nepjati. Tu jest otec nebo poručník 
oprávněn zastupovati všechny zúčastněné 10). 

3. Osobám šílenym nebo slabomyslnym zřídí se někdy opa
trovník, někdy podpůrce ll). 

2) Shora § 497, pozn. 4. 
3) Na př. §§ 121, 149, 158, 271, 272. 
4) §§ 271 a násl. platí obdobně i v jiných připadech kolise: Sb. 11.278. 

Jiné případy doplňující kurately: §§ 51, 197, 209; nesp. pat. §§ 77 a j. 
u Krainze: 279 a násl. Opatrovnictví nad řeholníky: shora § 49, čís. 2a. 

5) Též právní spory: Sb. n. ř. (10) 3866. 
6) Na př. Sb. 12.147, n. ř. (7) 2686. 
') Sh. 11.933, n. ř. (4) 1620. - Reichel: Zum Schenkungsrecht, slavn. 

spis docentů university Curyšské, 1914, 109 a násl. 
8) Krai n z: 279. 
9) Nebyl-Ii opatrovník ustanoven, nepodléhá právo svěřencovo promlčení 

nebo vydržení, dokud nenabude svéprávnosti: § 1494; Sb. n. ř. (15) 5831. 
10) Krainz: 279, pozn. ll. 
11) Kraft-Ebing: Die zweifelhaften Geisteszustande vor dem Zivil

richter, 16 a násl. - F u x: Das osterr. Entmiindigungsrecht und seine Reform, 
( 1903. - Sternberg: Entmiindigungsordnung, Kommentar und System, 1917.

HeUmer: Aus der Praxis der Entmiindigungsordnung, Not. Z.1918, čís. 20.
Kl einm a nn: Zur Praxis des Entmiindigungsverfahrens, Ger. Z. 1920. čís 7 ; 
shora § 47, pozn. 2. - Úplné zbav~ní svéprávnosti (řád o zbav. svépr. § 1) 
nastoupilo na místo kurately pro šílenství nebo blbost podle § 273. 
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a) Opah'ovník se jim zHdí, jsou-li starší sedmi roků 12) a pro 
choromyslnost nebo slabomyslnost nezpůsobili, aby opatřovali 
sami své věci (ř. o zb. svépr. §§ 1, 1; 3). Zbavení svéprávnosti 
se stane soudním, nesporným (ř. o zb. svépr. § 56, 1) řízením 
(ř. o zb. svépr. §§ 25 a násl.) 18) k návrhu manžela (nerozve
deného), určitých blizce spřízněných nebo sešvagřených osob 
anebo zákonného zástupce anebo z moci úřední, vyžaduje-li toho 
zájem veřejný, anebo je-li patrné nebezpečí, že nemocní by mohli 
ohrožovati jiné osoby, k návrhu státního zastupitelství (4). Osoba, 
která má svéprávnosti býti zbavena, není toliko předmětem vy
šetřování (ř. o zb. svépr. §§ 29 a násl.), nýbrž zároveň stranou; 
může se dáti zagtupovati advokátem (ř. o zb. svépr. § 56, 1). 
Je-li toho nutně třeba k ochraně osoby svéprávné, jest jí k návrhu 
anebo z moci úřední zříditi prozatímního podpůrce (ř. o zb. svépr. 
§ 8, 1), který má práva a povinnosti podpůrce osoby svépráv
nosti zbavené (ř. o zb. svépr. § 9, 1) 15). Avšak svěřenec není mimo 
kruh působnosti tohoto prozatímního podpůrce nikterak omezen 
ve svých právních jednáních (ř. o zb. svépr. § 9, 2) 16). Takovýto 
prozatímní podpůrce může býti zřízen osobě některé též, když 
byla přijata do ústavu choromyslných anebo do podobného ústavu 
(ř. o zb. svépr. § 8, 1) 17). Soud má na základě přednesených 

12) Před sedmým rokem věku je člověk beztak úplně nezpůsobilý 
k. právním jednáním a nezodpovídá: shora § 46, čís. 2 a. Dříve před řádem 
o zbavení svéprávnosti byli za choromyslné prohlašováni vůbec jenom zletilci: 
Baltinester: Umfang des gesebllchen Schutzes wahn- oder blodsinniger 
Minderjahriger, J. Bl. 1885, čís. 13. 

13) Útraty nese osoba svéprávnosti zbavená (řád o zbav. svépr. § 61) 
anebo osoba, která vůči ní má povinnost alimentační (řád o zbav. svépr. § 63), 
avšak odmítne-li soud zbavení svéprávnosti, zpravidla navrhovatel (řád o zbav. 
svépr. § 60); důvody toho: Erlauterungen (Herrmann) 137 a násl.; proti tomu 
Krainz: 277; srovn. Rojicz: Die Kosten des Verfahrens atd., Ger. Z. 1917, 
čís. 16. 

14) Zpětvzetí návrhu nevadí tomu, aby v řízení bylo pokračováno: Sb. 
n. ř. (13) 5120. 

15) Schaeffer: Die vorlaufige Vormundschaft, 1916. "Prozatímní pod
půrce" je technický výraz na rozdll od podpůrce (řád o zbav, svépr. § 4, 1). Je 
zákonným zástupcem s,věřencovým, nikoliv toliko poradcem, není však přede
psáno, aby složil slib, a aby řízení bylo vyhlášeno ediktem. Prozatímní pod
půrce musí každým způsobem býti zřízen též pro cizozemce: řád o zbavení 
svéprávnosti § 13, 1. Má býti zproštěn, jakmile svěřenElc jeho ochrany již ne
potřebuje, návrh na zbavení svéprávnosti byl pravoplatně zamítnut, ř.izení 
o zbavení svéprávnosti pravoplatně ~astaveno anebo (prozatímní) podpůrce 
neb opatrovník byl zřízen: řád o zbavení svéprávnosti § 10. Ochrana důvěry 
osob třetích: řád o zbavení svéprávnosti § 11; srovn. Erlauterungen (Herr
mann), 110. 

16) Ustanovení prozatímního podpůrce poznamená se v pozemkové knize: 
zákon o zbavení svéprávnosti § 8, 5; Sb. n. z. (12) 4866. 

11) Tyto ústavy jsou mimo to povinny oznámiti soudu v každém pří
padě přijetí choromyslného (řád o zbav. svépr. § 16, 1), aby soud, nebylo-Ii 
přijetI do ústavu nařízeno soudem, zavedl příslušné Hzení a rozhodl o tom, 
zda je přípustno nemocného v ústavě podržeti: zákon o zbavení svéprávnosti 
§§ 17 a násl. Stejná povinnost platí pH přijetí osob na psychiatrické kliniky 



- 142-

skutečností a důkazů provésti šetření, jichž jest třeba, aby byly 
zjištěny předpoklady pro zbavení svéprávnosti (ř. o zb. svépr. 
§ 32, 1) 1~). Osoba, která má b.ýti zbavena svéprávnosti, má býti 
osobně slyšena, leč by slyšení její vllbec bylo nemožné anebo 
bylo spojeno s újmou pro její zdravotní stav (ř. o zb. svépr. 
§ 32, 2). Před rozhodnutím musí v každém případě předcházeti 
vyšetření jedním nebo dvěma znalci (ř. o zb. svépr. § 33, 34). 
Rozhodnutí se stane usnesením soudu (ř. o zb. svépr. 35) 19). 
Příslušným 20) jest zpravidla 21) okresní soud, v jehož obvodu 
osoba, která má býti zbavena svéprávnosti, má stálý pobyt 
v době, kdy řízení se zavádí (ř. o zb. svépr. § 12, 1) 22). Usne
sení musí býti veřejně vyhlášeno (ř. o zb. svépr. § 67, 2 a 3). 
Usnesení činí osobu svéprávnosti zbavenou úplně nezpůsobilou 
k právním jednáním (ř. o zb. svépr. § 3), takže ani v "jasných 
okamžicích" nemůže platné jednání právní provésti 23). 

b) "Zletilci 24), kteří sice nejsou nezpůsobilí opatřovati svoje 
záležitosti, kteří však pro choromyslnost nebo slabomyslnost 
k řádnému opatřování svých věcí potřebují podpůrce, mohou 
býti částečně zbaveni svéprávnosti" (ř. o zb. svépr. § 1, 2). 
Osoba, zbavená částečně svéprávnosti je na roveň postavena do-

• universitní anebo do pozorovacích oddělení nemocnic: min. nař. z 22. srpna 
1916, čís. 269 ř. z.; srovn. Levis: Grunh. Z. 36, 137. - Anonymus: Das 
Verh11ltnis zwischen Entmundigungs- und Aufnahmsverfahren, Ger. Z. 1916, 
čís. 45. - Suchanek: Zur Praxis der Entmundigungsordnung, bmže 1917, 
čís. 20. - Han t s ch: Anhaltungs- und Entmiindigungsverfahren, tamže, 
čís. 37, 38. - H e II m e r: Zustandigkeitsfragen des Anhaltungs- und Entmundi
gungsverfahrens, J. Bl. 1917, čís. 37. - Týž: Fragen des Anhaltungsverfahrens, 
Not. Z. 1918, čís. 10. - Týž: Die gerichtsiirztlicb e Untersuchung, tamže, 
čís. 16. - Hu gel man n : Die materiellen Voraussetzungen der Anhaltung, tamže 
1918, čís. 19. - Alb. Ehrenzweig: Der BeschluJ3 auf Zulil.ssigkeit der 
"weiteren Anhaltung" in der Irrenanstalt, tamže, čís. 30. 

18) Hantsch: Das richterliche Ermittlungsverfahren, J. Bl. 1920, čís. 9. 
19) Opravné prostředky proti tomu: odpor (řád o zbav. svépr. §§ 37 a 

násl.) a rekurs (§ 49). Tyto opravné prostředky příslušejí též osobě svépráv
nosti zbavené samotné: i'ád o zbavení svéprávnosti §§ 38, 49. 

. 20) H e II m e r: Die Zustandigkeit nach der Entmťindigungsordnung, 
J. Bl. 1916, čís. 30. - Týž: Der Einfl.uJ3 der Entmiindigungsordnung .aui die 
Jurisd. Norm., Not. Z. 1916, čís. 52. - Týž: Zum Begriffe "standiger Auf
enthalt" in der Entmiindigungsordnung, Ger. Z. 1916, čís. 51,52; Not. Z. 1917, 
čís. 7. - Schrutka: Ger. Z. 1908, čís. 9, 10. 

21) Výjimky: řád o zbavení svéprávnosti § 12, 2 až 4. 
22) Zbavení svéprávnosti cizozemce jest zpravidla přenechati jeho vlast

nímu státu. Má-li však stálý pobyt v tuzemsku, tedy má tuzemský soud jemu 
zříditi prozatímního podpůrce a po uplynutí přiměřené lhůty sám rozhodnouti 
o zbavení svéprávnosti: rád o zbavení svéprávnosti §§ 13, 14. Příslušnost pro 
cizozemce, který v tuzemsku pobytu nemá: řád o zbavení svéprávnosti § 12, 4; 
min. nař. z 15. srpna 1916, čís. 265 ř. z.; příslušnost pro tuzemce bez bydliště; 
nař. z 20. ledna 1919, čís. 34 Sb. 

23) Výjimka § 567 (testament) dole § 525, čís. I, 1 b. - P faff- H o f
man n: Kommentar, 2, 103. 

2~) O nezletilce pečuje beztak otec nebo poručník; srovn. B alti n ester: 
Umfang des gesetzlichen Schutzes wahn- oder blodsinniger Minderjahriger, 
J. Bl. 1885, čís. 13. 
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spělému nezletilci a dostane podpůrce (ř. o zb. svépr. § 4, 1). 
Může uzavříti manželství toliko s přivolením podpůrce a soudu 
a může testovati jenom ústně před soudem (ř. o zb. svépr. § 4, 2). 
Takové částečné zbavení svéprávnosti může nastati též pro 
opilství 25) anebo pro zneužívání nervových jedů, jestliže zletilec 
vydává tím sebe nebo svoji rodinu nebezpečí nouze anebo jestliže 
ohrožuje bezpečnost osob jiných anebo má zapotřebí podpůrce 
k řádnému obstarávání svých záležitostí (ř. o zb. svépr. § 2, č. 2). 
Avšak osoby z těchto důvodů částečně svéprávnosti zbavené 
mohou učiniti poslední pořízení o polovici svého majetku (§ 568; 
ř. o zb. svépr. § 6, 2) 26). 

4. Pro marnotratnictví mohou zletilci býti částečně zbaveni 
svéprávnosti, jestliže "sebe nebo svoji rodinu 27) vydávají ne
bezpečí nouze _.8)" (ř. o zb. svépr. § 2, č. 1). Nestačí však samo 
o sobě lehkomyslné promarňování majetku 29). Účinky jsou tytéž 
jako při zbavení svéprávnosti pro opilství (ř. o zb. svépr. § 6, 2). 

5. "S ohledem na nenaJ:"ozené děti zřídí se buďto opatrovník 
potomstva vůbec (na př. § 630; nesp. pat. § 77) anebo opa
trovník nenarozeného plodu (§ 22) 30). V prvém případě jest věcí 
opatrovníka starati se o to, aby potomstvo při určité jemu určené 
pozůstalosti nebylo zkráceno; v druhém případě však, aby práva 
dítěte ještě nenarozeného byla zachována" (§ 274). . 

6. "Osoby hluchoněmé zůstanou, jsou-li zároveň blbé, trvale 
pod poručenstvím (§§ 173, 251); jsou-li však, jdouce do 21. roku 
věku, způsobilé spravovati svoje věci 81), nemůže jim proti jejich 
vůli býti zřízen kurátor; nemají však před soudem se objeviti 
nikdy bez zástupce" (§ 275) 32). Není tedy třeba, aby hlucho
němý sám žádal o zřízení opatrovníka. Stačí nenamítá-li ničeho 
proti jeho zřízení. Opatrovníka lze proto hluchoněmému zříditi 
zejména též tehdy, nelze-li se s hluchoněmým dorozuměti. Zří
zení opatrovníka nesluší však veřejně vyhlásiti (čl. §§ 172, 251, 
273), poněvadž zřízení to netná v zápětí omezení jeho způsobi
losti k právním jednáním 33). Tčchže zásad lze patrně užíti 

25) O pojmu opilství: Sternberg: Ger. H. 118, čís. 21. 
26) Způsobilost k manželství? shora § 442, čís. 1 b. 
27) K rodině náležejí osoby, o které marnotratník pečuje na základě 

závazku zákonného anebo dobrovolně převzatého. - Fux: Das osterr. Ent
mfmdigungsrecht, 15. 

:!~) Nouze není zchudnutí; srovn. švýc. obč. zák., čís. 370: K r a i n z: 274. 
20) O fn e r: Protokol1e, 1, 208. Proti tomu po případě pro prodloužení 

moci otcovské nebo poručenství: Sb. 575. Naproti tomu nemusí marnotrat
nictví pozůstávati toliko v positivních jednáních. - Sternberg: řád o zba
vení svéprávnosti, 1, 47. -- Týž: Ger. H. 1918, čís. 21. - Krainz: 274. 

30) I kdyby dítě narozené stálo pod moci otcovskou: Krainz: 280; 
jinak něm. o. z. o. § 1912. 

31) Jinak jest je zbaviti svéprávnosti pro slabomyslnost: Kr ai n z: 281. 
32) H. Hofmann: Die Taubstummen im franzosischen und im deutschen 

Rechte, 1914. - S chi I de: čl. »Taubstumme und Taubstummenanstalten" 
v H. W. B. der Staatsw. 

33) Arg. řád o zbavení svéprávnosti: K r a i n z: 281, pozn. 34. 
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obdobně též v příčině jiných osob chor.ých 34). Naproti tomu 
nezná platné právo procesní požadavek, aby hluchoněmý se ne
objevoval před soudem nikdy bez zástupce 35). 

7. "Pro osoby nepřítomné 36) anebo pro účastníky při právním 
jednání 37), které toho času soudu ještě nejsou známy, zřídí se 
opatrovník, nezanechaly-li řádného zástupce, bez takového však 
práva jejich jsou vydána nebezpečí z prodlení, anebo bylo-li by 
překáženo v postupu práv osoby jiné" (§ 276, 1). 

a) S ohledem na ohrožení vlastních práv osob nepřítom
ných 38) zřizuje se dle zákona opatrovník jenom v několika málo 
případech, zejména pro dědice soudu neznámé anebo pro dědice, 
jichž pobyt jest soudu neznám 39), dále k obhájení práv držitelů 
dílčích dlužních úpisů (zák. ze dne 24. dubna 1874, č. 49 ř. z.) 40) 
l:L byly-li k soudu složeny majetnosti neznámých účastníků H). 
Kurátor nezvěstného (§ 277) se zřídí teprve, nastaly-li již pod
lUínky pro zavedení řízení o prohlášení za mrtva 42). Jinak bylo 
by zřízení opatrovníka toliko pro ohrožení práva osoby nepří
tomné nepovolaným vměšováním do cizích záležitostí sou
kromých 43). 

b) S ohledem na osoby třetí (4) zřídí se opatrovník nepří
tomného, jestliže by jinak právům osob třetích "bylo překáženo 
v jejich chodu". Osoba třetí musí míti právo na právní jednání, 
které vyžaduje spolupůsobení účastníka nepřítomného nebo ne
známého 45). Právní jednání, na které osoba třetí ještě nenabyla 
právního nároku, neospravedlňuje však, aby opatrovník byl 
zřízen 46). 

301) Sb. 6992: A dle r: Gibt es eine freiwillige Kuratel? Zentr. Bl. 3, 
645. - Krainz: 281, pozn. 36. - Krasnopolski: 346. 

35) Již dříve nebyl předpis tento (§ 275) vztahován na jednání před 
notářem: Sb. 2506. 

3") Neplatné je zřízení "kuratora nepřítomných" pro osobu již zemřelou: 
Sb. 7814. 

31) Moser: Der Kurator nach § 276, B. G. B. J. Bl. 1884, čís. 24. Obor 
působnosti takovéhoto opatrovníka je neobmezený: Nesp. pat. §§ 78, 129. -
Krainz 282. 

38) Avšak ani v těchto případch nikoliv pouze s ohledem na to 
Krainz: 284. 

39) Unger: 1, 247, pozn. 49. 
40) Shora § 278, čís. 3. 
41) Sb. 14.467, 14.408. 
42) Sb. 1554. Opatrovník není legitimován žádati, aby osoba nezvěstná 

byla prohlášena za mrtvu: Sb. 11.980, 14.238. 
43) Sb. 16.002. Proti rozsáhlému používání kurately nepřítomných za 

války (srovn. cís. nař. z 29. července 1914, čís. 178 ř. z. § 7): Scharf
m e s ser: Ger. H. 1916, čís. 27, 28. - E i s ing e r: Aus der Praxis des AuBer
streitrichters, Not. Z. 1917, čís. 30; rozh. z 29. prosince 1914, Ger. H. 1917, 
čís. 42. 

44) A však i v těchlo případech toliko k ochraně zájmů nepřítomného: 
Krainz: 284. 

45) Sb. n. ř. (4) 1331, 1646, (10) 3835. - Krainz: 284, pozn. 59. 
46) Krainz: 285. 
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Opatrovník nepřítomného má povšechně práva poručníka 
co do správy majetku (§ 276 na k.) 47). Zejména je v témže 
rozsahu vázán na soudní přivolení k právním jednáním. "Je-li 
pobyt nepřítomného znám, musí jej opatrovník zpravovati o tom, 
v jakém stavu jsou jeho záležitosti" (§ 276 na k.). 

8. Odpadnutím nezpůsobilosti k právnímu jednání u osob 
odsouzených k těžkému žaláři (zák. z 15. listopadu 1867, č. 131 
ř. z., § 5, trest. zák. § 27 lit. b) je odstraněno opatrovnictví 
pro trestance (§ 279) 48). 

§ 507. 2. Právní účinky. 

Opatrovnictví a podpůrství řídí se povšechně těmiže zása
dami jako poručenství. 

1. Náležitosti pro úřad ten, jakož i důvody vylučující 
a omluvné jsou tytéž (§ 281)1). Avšak soud není, vybíraje opa
trovníka nebo podpůrce, vázán přednostními právy platnými při 
ustanovení poručníka (§§ 196 až 198, 259, 281; ř. o zb. svépr. 
§ 7, 1) 2). Je-li však "osoba svéprávnosti zbavená pod mocí 
otcovskou anebo pod poručenstvím matky, jest ustanoviti v prvém 
případě otce opatrovníkem, v druhém případě matku opatrovnicí, 
leč by zájem osoby svéprávnosti zbavené vyžadoval, aby byl ustanoven 
opatrovník jiný" (ř. o zb. svépr. § 7, 2) S). Ke správě záležitostí 
právních, které předpokládají znalGsti právnické, jest opatrovníky 
ustanovovati advokáty, při čemž soudy mají postupovati se spra
vedlivou rovností (dvor. dekr. z 18. července 1800, Sb. z. s. č. 503 
a z 1. února 18ti4, Sb. z. s. č. 782) "). 

2. Příslušnost k ustanovení opatrovníka jest různá při opa
trovnících "osobních" a při opatrovnících "věcných". 

a) Osobní opatrovníky, jimž přísluší tliž péče o osobu svě
řencovu (pro choromyslné a pod.) zřizuje soud příslušný pro 
zbavení svéprávnosti (ř. o zb. svépr. § 8, 12). 

b) Věcné kurately (§ 225 a j.) ustanovuje, není-li předpisll 
zvláštních, soud příslušný pro dotyčný statek nebo jednání (§ 280) 

~7) Skedl: Osterr. ZivilprozeBrecht, 1, § 16, III; srovn. jud. 180 (Sb. 
n. ř. (10) 3808); rozh. ze 14. října 1919, Zentr. Bl. 1920, čís. 74. 

48) Shora § 51, čís. 1. 
1) .Nutný důvod omlurný" stanovený v § 194 stran vyloučeni určité 

osoby z poručenstvi nařízeného otcem platí téŽ při zřízení kurátora pro zletilého 
syna. Zejména nezměnil řád o zbavení svéprávnosti ničeho v příčině omluvných 
důvodů dle §§ 191 až 195 platných též při ustanoveni opatrovníka: rozh. ze 
14. srpna 1917, J. Bl. 1917, čís. 48. Proto může žena odmítnouti opatrovnictví 
nad jinými osobami než nad svými dětmi nebo vnuky: rozh. z 25. březn~ 1916, 
Ger. Z. 1916, čís. 42. 

2) Krainz: 287. 
3) Také na místo opatrovníka ustanoveného před novelisací o. z. o. může 

býti ustanovena opatrovnicí matka nebo manželka svěřencova k jejímu návrhu: 
1. díl. nov. § 29, 1; srovn. S che y: Teilnovelle, 80. Ustanovení mužského 
spoluopatrovnfka zákon nezná; srovn. S che y: 79. 

4) Sb. 8895. 
.M a y I', Soustava obč. práva. 10 
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anebo, není-li takového soudu na př. pro právní jednání v cizo
zemsku, okresní soud, při kterém navrhovatel má svoji obecnou 
příslušnost ve věcech sporných (jur. n. § 112). 

3. Práva a povinnosti opatrovníka jsou celkem stejné jako 
práva a povinnosti poručníka (ř. o zb. svépr. § 5). V příčině 
podpůrce je výslovně ustanoveno, že má stejná práva a stejné 
povinnosti (ř. o zb. svépr. § 4, 3) 5). Péče opatrovníka o osobu 
opatrovance nezahrnuje však povinnost vychovávací (§ 282). Při 
kuratele nepřítomných nesmí, lze-li se nadíti brzkého návratu 
nepřítomného, bez nutnosti býti překáženo jeho disposičnímu 
právu o jmění nevhodným opatřením (nesp. pat. § 219) 6). Opa
trovník má při trvalé správě majetku rovněž nárok na odměnu 7), 
advokát, který byl ustanoven opatrovníkem za okolností, vyža
dujících dle zákona, aby advokát byl povolán, má nárok na 
obvyklý honorář 8). Ustanoví-li se opatrovník k návrhu strany 
za účelem provedení jejích práv vůči osobě třetí, stíhají náklady 
stranu, jejímž procesním úkonem zřízení kurátora bylo způsobeno, 
bez újmy případného nároku na náhradu (civ. řád soud. § 10) 9). 

4. Opatrovnictví zaniká, bylo-li zřízeno pro jednotlivé zá
ležitosti, vyřízením jich (§ 283) 10). Zbaveuí svéprávnosti pro 
choromyslnost nebo slabomyslnost zruší soud (ř. o zb. svépr. § 51) 
k návrhu anebo z moci úřední, zbavení svéprávnosti pro marno
tratnictví, opilství nebo zneužívání jedů nervových jenom k návrhu 
(ř. o zb. svépr. § 50), nejsou-li předpoklady pro zbavení své
právnosti již dány ll). V daném případě lze také úplné zbavení 
svéprávnosti změniti v částečné zbavení svéprávnosti (ř. o zb. 

5) "Avšak soud opatrovnický může podpůrci vyhraditi disposici nad tím, 
čeho osoba svéprávnosti zbavená svou pílí nabude": zák. o zbav. svépr. § 4, 
čís. 3. Tohoto zmocnění jest zpravidla použíti, nastane-li zbavení svéprávnosti 
pro opilství nebo pro zneužívání jedů nervových: výn. min. sprav. ze 14. čer
vence 1916, Věst. min. sprav. čís. 25, čís. 3. 

0) Soudní smíry, uznání neb vzdání se se strany opatrovníků nepřítom
ných stran procesních vyžadují soudního schválení: jud. 180 (Sb. n. f. (10) 3808). 

,) Shora § 501, čís. 2. Pro odměňování opatrovníka osoby choromyslné 
§ 266 nerozhoduje: Sb. n. ř. (8) 3114. 

8) Sb. n. ř. (6) 2299. (16) 6227, 6411. 
U) Wieselthier: Die Anspriiche des Kurator/l nach § 10 Z. P. O., 

J. Bl. 1904, čís. 16. - Anonymus: tamže,čís.18.-Dr.B.E.,tamže, čís. 25; 
srovn. Sb. n. ř. (2) 509, (9) 3633, (12) 4793, (13) 5255, (15) 5862. 

10) . V jasných případech samo sebou, jinak (Sb. n. ř. (3) 973) soudním 
zproštěním kurátora; na př. doplúovací kuratela pro nezletilé nebo svépráv
nosti zbavené, nejdéle dosažením svéprávnosti; kuratela pro nenarozené dítě 
jeho narozením; kuratela pro nepřítomného, jestliže nepřítomný sám učiní 
potřebná opatření (§ 276), je-li smrt jeho prokázána nebo je-li prohlášen za 
mrtva: Sb. n. ř. (12) 4664. Naproti tomu nesluší na př. zrušiti kuratelu ne
přítomného ihned, jakmile pobyt nepřítomného se stane známým: Sb. 3567. 
Kuratela nad hluchoněmým musí býti zrušena, jestliže hluchoněmý, mající 
k tomu potřebnou způsobilost tak žádá: Krainz: 289. 

I I) Při zrušení kurately je opatrovanec dnem doručení usnesení opět 
způsobilým k právním jednáním: rozh. ze 30. ledna ln 7, Not. Z. 1917, čís. 46 
a 51. 
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svépr. § 50, 2). Návrh učiniti může osoba svéprávnosti zbavená 
nebo její zástupce; jde-li o osobu choromyslnou nebo slabo
myslnou, mohou návrh ten učiniti osoby zmocněné v k návrhu 
na zbavení svéprávnosti (r. o zb. svépr. § 51, 2). Rízeni jest 
mutatis mutandis stejné jako při zbavení svéprávnosti (ř. o zb. 
svépr. § 52). 

§ 508. 3. Předběžné hospodářství. 

"Zvláštní opatrnosti" byly svého času nařízeny pn poru
čenství a opatrovnictví ve stavu selském (§ 284 o. z. o.). Staly 
se sice bezvýznamnými zrušením svazku poddanského (patent 
ze 7. září 1848, Sb. z. s. č. 1180). Avšak přes to zaujímají hospo
dářství selská v tomto ohledu vždy ještě zvláštní postavení. 

Má-li statek selský býti zachován nedospělým dědicům, 
tedy musí správce, nech ať je zároveň poručníkem nebo ne, svoje 
a své rodiny síly úplně věnovati hospodářství. To jest žádati 
ovšem jenom tehdy, jestliže výživa jeho a jeho rodiny je zajištěna 
z hospodářství toho a jestliže dále po odevzdání statku dědicům 
jest zajištěno starobní zaopatření pro něho a jeho manželku. 
Na této úvaze spočívá dávné zařízení t. zv. "hospodářství mezi
timního", které ještě dnes žije dále jako předběžné hospodářství, 
předběžné bydlení a pod. 1). Právní podklad jeho tvoří poslední 
pořízení, svatební smlouvy, nebo zvláštní smlouvy mezi hospo
dářem a poručenstvím. Předběžný hospodář, zpravidla vdova, 
nabývá tím zpravidla věcného práva požívacího (§ 511) 2), pře
bírá však zároveň povinnosti a závazky (§ 513, 512) usufruk
tuáře, jakož i vydržování a vychovávání nezletilého dědice a pře
devším též povinnost odevzdati statek dědici~) v ustanovený čas, 
zpravidla, když dosáhl zletilosti 4). Předběžný hospodář dostane 
naproti tomu zpravidla výměnek. 

') Krainz: 289 a násl. - Braun: Die Vorhausung, Not. Z. 1899. 
čís. 4, 5. - Reich: Festschrift 1911, 2, 376 a násl. - Grohmann: Die 
Vorhausung, Not. Z. 1916, čís. 38, 39. 

2) Kr ain z: 290, pozn. 7 a, proti tomu Gr oh m ann, na'uvedeném místě. 
Vlastníkem je dědic statku, není-Ii ustanoven, jsou vlastníky všichni dědicové ' 
jako spoluvlastníci; srovn. Sb. n. Ť. (2) 610. 

3) Volba dědice může býti vyhrazena vdově nebo soudu: Sb. 10.360, 
15.557, n. ř. (2) 610. 

4) Opustí-li předběžný hospodář statek, předběžné hospodářství zanikne: 
Sb. 15.827. . 
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