ZÁKON,
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OsnQva, která předkládána jest veřejnosti, jest prací
kQmise, jejímž předsedou byl odbQrový přednQsta ministerstva ,s pravedlnosti AntQnín Ha rtm a n oll, jehO' zástupcem
ministerský rada Dr. Jaroslav V O' s k a, ,členy prQfesoři Dr.
BrunO' Kafka, Dr. Jan Krčmář, Dr. MilQslav Stie ber,
Dr. Emil S v O' bod a, Dr. Egon We i s s, Dr. František
R O' uče 'k a ministerský rada mini'Sterstva prQsj ednQcení
zákQnův a Qrgani1
sace správy Karel S c hro t z.
TatO' kQmise, O' jejímž ve;niku a činnosti pQdr'0bněji je
pQjednáno v první části dŮVQdové zprávy k osnově, byla
podle své PQvahy poradním Qrgánem ministerstva spravedlnosti. Ministerstvo spravedlnQsti pQnechalo jí při jejích
pracích úplnQu vQlnost, vyhražujíc si Qvšem zato právo ';
v'0lně r'0~hQdnouti, zda návrhy l}Q~is~ I bez~ změnY', přijm'e :
Zq, své.' Výsledky, k nimž kQmise 'dQsp~J~, ' nelze tedy prQ- \
zatím PQvažovati 'z a úřední návrhyminilsterstva. spravedlnosti.
" " " " -, ". . - .'
Za práci, kterQu komise vykQnala, náležejí díky a
uznání všem jejím členům, předevšim Qvšem jejím zpravodajům, ze's nulému prQf. Dr. KafkQvi ~emU'ž bQhužel smrtelná chQroba zabránila, aby se zúčastnil dQkQnčení
'spQlečného díla - , prof. Dr. Krč m á ř O' v i, Dr. S t i e b r ov i, Dr. S v O' b O' d'0 V i a Dr. W 'e i 's s O' v i.
,
Díky náležejí také odpovědnému redaktQru »Naší řeči«
Dr. Jiřímu H a II e r O' v i; jenž teksty kQmi'se přehlédl pO'
stránce jazykO'vé.
V Praze, v listO'padu 1931.

!
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ZÁKON
ze dne ........... ............ .... ....... .... ........... ..... ... ... ......... ... .......... ... ................. .. ... ........... ,
kterým se vydává všeobecný zákoník občanský.
Národní shromáždění republiky československé usneslo se na tomto zákoně:

U vozovacÍ a prováděcí předpisy.
ČAST I.
Předpisy

uvozovací.

čl.

1.

Všeobecný zákoník občanský 's e ·s tává závazným v den
1. července druhého 'kalendářního roku po vyhlášenÍ.
čl.

II.

Zároveň pozbývá závaznosti všeobecné právo občan
ské dosud platné v československé r epublice, čítajíc v to
právo obyčejové, nechť Ise podává z rozhodnutí ·s oudních či
z jiných pramenů.
.čl.

III.

Pokud dále není ustanoveno jinak, zrušují se zejména :
1. všeobecný zákoník občanský vyhlášený dne 1. čer
vna 1811 a císařská nařízení ze dne 12. října 1914, č. 276
ř. z., ze dne 22. července 1915, č. 208 ř. z., a ze dne 19.
března 1916, č. 69 ř. z., (tři částečné novely), jakož i všechny patenty, dekrety, nařízení a zákony vydané k všeobecnému zákoníku občanskému;
2. zák. čl. XXXI/1894 o právu manželském a zákon ze
dne 22. května 1919, č. 320 Sb. z. a n., kterým ·s e mění
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ustanovení občanského práva o obřadnostech smlouvy manželstké, o rozluce a 'O překážkách . manželství;
3. zák. čl. XVI/1876 o formálních náležitostech posledních pořizení, dědických ·s mluv a darování pro případ
smrti;
4. ustanovení o obmezení ZipŮ'sobilosti osob duchovních
a řeholních k právům nebo k právním činům a ustanovení
'O zvláštní poslúupnosti dědické po takov~-ch osobách;
5. zákon ze dne 25. července 1871, Č. 76 ř. z., o požadavku notář.ského zřízení některých právních jednání.
čl.

IV.

Pokud 's e zákony a nařízení dovolávají ustanovení, jež
se tímto zákonem zrušují, vstupují na jejich místo jim odpovídaj ící ustanovení tohúto zákona.
čl.

V.

Nepodává-li 's e z ustanovení toh'Oto zákona nic jiného,
ustanovení upravující jiné větve právní než právo 'Občanské, i pokud se dotýkají právních poměrů spořádaných všeobecným právem občanským; zejména:
1. zvláštní práva ,s oukromá, jako j'Sou právo obchodní,
směnečné, pojišťovací, nakladatelské, původské, patentní,
známkové;
2. právo o řízení před soudy a jinakými úřady nebo
organy, púčítajíc v to 'z ejména právo knihovní; právo kúnkursní, vyrovnací a odpůrčí; právo advokátské a notářské;
3. právo trestní;
4. právo státní a správní, počítajíc v to zejnléna právo
finanční, právo 'O pozemkové refúrmě, právo horní, právo
vúdní.
zůstávají nedotčena

čl.
Nedotčeny zůstávají

VI.

dále: .
1. ustanovení o manželství 'Osob voj enských a čet
nických;
2. zákon ze dne 30. června 1921, Č. 256 Sb. z. a n.,
'Ů ochraně dětí v dzí péči a dětí nemanželských;
3. zákon 'ze dne 16. prosince 1930, Č. 4 Sb. z. a n. 'Z r.

1931, na ochranu osob oprávněných požadovati výživu, vých'Ovu nebo zaopatření;
4. zákon ze dne 14. dubna 1920, Č. 302 Sb. z. a n., kterým se upravují právní poměry 'Spořitelen, a zákon ze dne
23. z.áří 1930, Č. 143 Sb. z. a n., o poštovní spořitelně;
5. zvláštní předpisy o kuratelách;
6. zvláštní ustanovení 'O vyvlastnění, o obmezeních práva vlastnickéh'O, o zákazech 'z cizovacích a zavazovacích; pak
zvláštní ustanovení platná v zemi Slovenské a Podkarpatoruské o nedělitelnosti některých nemovit'Ostí; ustanovení
vydaná vzhledem k vyvazení pozemků, zejména se zřetelem
k poměrům urbarialistů, ·želiarů a ·kurialistů; ustanovení
o komposesorátech a koloni.stech;
7. § 13 'z ákona ze dne 15. dubna 1920, Č. 316 Sb. IZ . a n.,
o vlajce a rej stříku lodí námoř.njch;
8. a) zvláštní ustanovení o právech zadržovacích a
o právech zástavních vznikajících mimo zastavení;
b) ustanovení o zastavení obsažená ve zvláštních zákonech;
c) ustanovení zákúna ze dne 10. října 1924, Č. 241
Sb. z. a n., o povinnostech bankéřů při úschově cenných
papírů;

d) zvláštní ustanovení o mimosDudním úkoji pohledávek ze zástav;
9. zák. čl. XIV /1881 .o zastavárenských živnostech a
zákún ze dne 23. března 1885, Č. 48 ř. z., jímž se vydávají
ustanovení o živnosti zastavárenské;
10. ·z ákon ze dne 7. srpna 1908, Č. 68 čes . .·Z ' z., jímž
se zavádějí zvláštní předpisy o dělení dědictví při rolnic··
kých usedlostech střední velikosti, spolu se· 'z ákonem ze
dne 1. dubna 1889, Č. 52 ř. ·z .;
ll. zvláštní ustanovení zakazující některé smlouvy;
12. ustanovení 'O živnostenském zcizení státních a jinakých losů na splátky a ustanovení o zcizení naděje na
výhru z losu;
13. císařské nařízení ze dne 12. června 1915, Č. 158
ř. Z., o vojenských smlouvách dodávkových;'
14. ustanovení o smlouvách nájemníCh a pachtovních,
a to:
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a) zákony vydané na ochranu

nájemníků

a o bytové

péči;

1926, č. 125 Sb. z. a n.,
.s mlouvách nájemních;
15. zvláštní ustanovení upravující některé pracovní
b) zákon ze dne 30.

o

června

úpravě některých lhůt při

poměry;

16. některá všeobecná ustanovení o pracovních smlouvách, a to:
a) zákon ze dne 19. prosince 1918, č. 91 Sb. 'z. a n.,
o 8hodinné době pracovní;
b) zákon ze dne 31. března 1925, č. 61 Sb. z. a n.,
o zachování pracovních (služebních) p'Oměrů po dobu trvání cvičení ve zbrani (cvičení služebních) ;
, c) zákon ze dne 3. dubna 1925, č. 67 Sb. z. a n., kterým
se zavádí placená dovolená pro zaměstnance;
17. ustanovení o povinnosti .k náhradě škody obsažená
v zákonech zvláštních;
18. zákon 'ze dne 15. července 1927, č. 111 Sb. z. a n.,
o nekalé soutěži;
19. zákon 'ze dne 23. března 1923, č. 60 Sb. z. an.,
o telegrafech;
20. nařízení ministrů spravedlnosti a financí ze dne
24. října 1897, č. 251 ř. z., o dobrovolném zastavení nebo .
postupu pohledávek příslušejících proti ,s tátu a splatných
u státních pokladen.
čl.

VII.

Závaznými zůstávají:
1. §§ 407-413 vŠeobecného zákoníka občanského ze
dne 1. června 1811 až do příští úpravy zákonné;
2. po deset let od té doby, C'O :s e všeobecný zákoníR
občanský stane závazným,zá:kon ze dne ......... ...... ..... ............ ......... ~,
Č • ....... .,.... ....... .. Sb. z. a n. (o větevném dědění).
čl.

VIII.

Závaznými zůstávají až do příští úpravy zákonné:
1. § 28, věta 2., a § § 29-32 všeobecného zákoníka občanského ze dne 1. června 1811, pokud ještě platí; pak
§ 99 smyslem, jaký mu dal článek VL, č. 1., uvozovacího
zákona k civilnímu řádu soudnímu;

c.

2. §§ 15-17 císařského nařízení
276/1914 ř. z.
(první částečné novely ke všeobecnému zákoníku občan
skému) ;
3. §§ 44-50 císařského nařízení č. 69/1916 ř. z. (třetí
částečné novely ke všeobecnému zákoníku občanskému) ;
·1. obsah jiných zákonů hledících k občanskému právu,
který se týká jiných právních poměrů než oněch, 'k teré
jsou spořádány všeobecným právem občanským.

. ČÁST II.
Předpisy prováděcí.
čl. IX.
Ii § 7.
Státním úřadem zástupčím je v zemi české a Moravskoslezské příslušná finanční prokuratura, v zemi Slovenské generální finanční ředitelství v Bratislavě, V zemi Podkarpatoruské hlavní finanční ředitelství v U~žhorodě.

čl.

X.

K § 36.
Věcně

příslušný

vykonati ohlášky je okresní úřad
s vlastním statutem, vykonávají-li politickou
správu), v zemi Slovenské a Podkarpatoruské matrikář.
(úřad měst

čl. XI.
li §§ 37 a 39.
(1) Dáti povolení podle § 37, odst. 2., a zkrátiti lhůtu
ohlášek náleží okresnímu úřadu (úřadu měst s vlastním
statutem, vykonávají-li politickou správu).
(2) Povoliti, aby se 'Od ohlášek upustilo, náleží zemskému úřadu; je-li však blízké nebezpečenství smrti nebo
jiné důvody zvláště naléhavé, úřadu, před kterým jest prohlásiti svolení k manželství.
čl.

K § 41.
U okresního

úřadu

před přednostou úřadu

XII.

se prohlašuj e svolení k manželství
nebo před j eh'O zástupcem, u úřadu
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čl.

měst s vlastním statutem, vykonávají-li politiokou správu,
před

:starostou nebo před jeho 'z ástupcem.
sežného zapisovatele.

Přibrati

je

!pří

čl. XIII.
K §§ 36-41.
e) V ci'zině lze, mají-li obě strany, nebo aspoň ženich,
československé státní občanství, prohlásiti svolení k manželství v přítomnosti dvou svědků před přednostou úřadu
československé republiky obstarávajícího agendu konsulární, kterého zmocnil k takovým úkonům ministr zahraničních věcí v dohodě s ministry spravedlnosti a vnitra.
Přednosta úřadu může úkonem tím pověřiti n~kterého čle
na :svého úřadu.
(2) V těchto případnostech vykoná zastu!pitelský úřad
právě řečený také ohlášky. Při tom jest užíti obdobně ustanovení občanského zákoníka o ohláškách. Náleží mu také
zkrátiti lhůtu ohlášek nebo od nich upustiti.
čl.

XIV.

K §§ 35-44.
O ohláškách a sňatcích vedou příslušné úřady knihu
ohlášek a knihu sňatků a vydávají z nich na požádání uřed
ní vysvědčení.
čl.

K § 46.
Zprostiti strany povinnosti .předložiti písemné doklady
náleží zemskému úřadu; ,je-li však blízké nebe'zpečenství
smrti nebo jiné důvody zvláště naléhavé, úřadu, před kterým jest prohlásiti svolení k manželství.
čl.

l{

XVI.

manželství promíj í zemský
čl.

úřad.

XVII.

K § 70.
Rozhodnouti o žádosti za rozluku podle § 70 jest pří
slušný soud sborový, a to onen, který rozhodoval v první
'Stolici ve sporu o rozvod.

převzíti

výrok o

vině

čl. XIX.
K §§ 55-70.
Bylo-li manželství prohlášeno za neplatné nebo rozvedeno nebo rozloučeno, budiž to zapsáno do knihy sňatikú.
čl. XX.
§ 75.
Povolení podle § 75, odst. 3., jest příslušný uděliti
okresní úřad (úřad měst s vlastním statutem, vykonávají-li
politickoou správu).

l{

čl.

XXI.

!{ §§ 76-91.

(1) Byl-li na jmění manželovo prohlášen konkurs, nemá manželka práva, aby jí bylo, ihned vráceno věno a vydáno obvěnění. Ale od prohlášení konkursu jí přísluší po-o
žívání věna, ač nezavinila-li majetkový úpadek manželův.
(2) Správa jmění manželčina přestává prohlášením
ikonkursu, i když byla manželu svěřena zvláštní smlouvou.

XXII.

Prohlásí-li se konkurs na jmění manželčino, trvají
smlouvy svatební beze změny dále. Správa jmění podle
§§ 53 a 54 se na dobu, pokud konkurs trvá, přerušuje.
Správa jmění, která byla manželu postoupena smlouvou
ve smyslu § 91, odst. 2., se zrušuje.
čl.

§ 47.
Překážky

Do rozhodnutí o ,rozluce jest
z rozsudku o rozvodu.

čl.

XV.

XVIII.

XXIII.

K § 131.
Projevy podle § 131 učiní se na zemském úřadě listi- ,
nou veřejnou nebo notářsky nebo soudně ověřenou.
čl.

XXIV.

K § 235.
e) žádá-li .se za vklad výhrady podle § 235, vyzve
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soud osoby zapsané ve výhodnějším pořadí, aby, nesouhlasí-li se vkladem, podaly odpor do doby jim určené, která
nebudiž kratší než patnáct drtů a delší než měsíc, s tím,
že by, nepodají-li odporu, právo jejich nebylo překážkou~
aby bylo žádosti vyhověno. výzvu jest doručiti do vlastních rukou.
(2) žádost za vklad vY-hrady podle § 235 je z úřední
lTIoci poznamenati.
čl.

XXV.

K § 268.
Proti zákazu podle § 268 zajistí se navrhovatel stavby
nebo jiného díla, dobude-li vítězného rozsudku o záporné
žalobě určovací, která bude podána na toho, kdo podal námitky.
čl.

XXVI.

K § 335.
Povolení uvedené v § 335
čl.

uděluje

zemský

úřad.

XXVII.

K §§ 334, 335, 406 a 459.
Podrobnosti týkající se ukládání listin podle §§ 334,
335, 406 a 459 ustanoví zvláštní zákon.
čl.

XXVIII.

K §§ 354 a 355.
Rozhodnutí soudu podle §-§ 354 a 355
nesporným.
čl.

děje

se

řízením

XXIX.

Ii: § 362.
Dělení podle § 362 děj e 'Se řízením nesporným a provádí se podle ustanovení exekučního práva.

že by, nepodají-li. odporu, právo jejich nebylo překá~kou,
aby , bylo žádosti vyhověno. Vyzvání je doručiti do (Vlastních .rukou. Bude-li odpor podán, jest vyh:tazeno . osobě
služebností 'z atížené, aby se domáhala výmazu pořadern
práva.
I

čl. XXXI.
K § 370.
úprava podle § 370 provede se řízením nesporným.
Pokud se účastníci dohodnou, ,zřídí o tom ':s oud listinu.
sporných kusech rozhodne soud usnesením. Pořad práva
J.~ vyloučen. úprava se zapíše podle listiny a usnesení ve

?

veřejné knirz;~.
čl. XXXII.
K §§ 374-378.
Poměr užívacího ' práva :spoluvlastníků k
hradě lze vyznačiti ve veřej né knize.
čl.

XXX.

K §§ 368 a 369.
žádá-li se za výmaz služebnosti podle §§ 368 a 369, vyzve soud osoby ze služebnosti oprávněné, aby, ne.souhlasí-li
s výmazem, podaly odpor do třiceti dnů od doručení, ·s tím,

roz-

řízením

ne-

XXXIII.

K § 378.
Rozhodnutí ,s oudní . podle § 378
sporným.

děje

se

čl. XXXIV.
K §§ 379 a 380.
Obnova a úprava hranic podle §§ 379 a 380
řízením nesporným.
čl.

děj e

se

XXXV.

O žádosti z~ obnovu a úpravu hranic se nařídí rok,
ke kterému hraničníci budou pozváni s tím upozorněním,
že hranice budou určeny a vyznačeny, ať 's e k roku dostaví
čili nic.
čl.

čl.

'společné

XXXVI.

(1) Náklady spojené s řízením zapraví hraničníci podle míry svých pozemních čar. Navrhovatel ponese náklady
spojené s řízením, vyjde-li z jednání najevo, že obnova
nebo úprava hranic neby~a nutná, protože hranice nebyly
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poplrany nebo že je bylo dostatečně znáti nebo že jiní
účastníci byli , ochotni dáti obnovu hranic provésti mimosoudně. Byl-li podnět k řízení dán rušením pokojné držby,
může soud uložiti náklady zcela nebo částečně straně, která
se rušení držby dopustila.
(2) Vzniknou-li zastoupením zvláštní náklady, ponese
je zastoupený 's ám.
čl. XXXVII.
K §§ 382-398.
Pro právo stavební zapsané jako závadu je současně
zříditi zvláštní knihovní vložku. Všechny zápisy proti stavebníkovi jest provésti v této vložce. Ve vložce té je vyznačiti zejména také den, kterým se stavební právo končí.
čl.

XXXVIII.

(1) Lze-li podle knihovního -stavu a podle příslušných
listin vyhověti 'ž ádosti ÚL zápis stavebního práva, poznamená se žádost v knihách. Tato poznámka má stejné právní následky ja:ko 'poznárnka lpořadu.
(2) Jestliže pozemek, který má býti zatížen právem
stavebním, je jen částí knihovního tělesa, jest pozemek
ten odepsati a zříditi proň zvláštní knihovní vložku. žádost
se tu poznamená na listě závad nové vložky.
čl.

XXXIX.

Zároveň jest vyzvati úřady a orgány povolané ukládati a vymáhati veřejné daně a dávky, které požívají na
pozemku přednostního práva, aby do patnácti dnů ohlásily
svá práva, s tím, že by jinak tato práva měla pořadí za
stavebním právem, za jehož zápis bylo zažádáno. Koho je
takto vyzvati, budiž uvedeno v žádosti za zápis stavebního
práva. výzvu je doručiti do vlastních rukou. Bylo-li ze
stavebního pozemku zřízeno zvláštní těleso, jest ve výzvě
označiti ta:ké knihovní vložku, z níž byl stavební pozemek
odepsán.
čl.

XL.

Nebylo-li do ustanovené doby přihlášeno žádné takové
právo, jest bez odkladu rozhodnouti o zápisu

přednostní

stavebního práva. Byla-li :taková práva ohlášena, jest o tom
zpraviti žadatele. Zápis lze povoliti jen tehdy, 'když bylo
prokázáno zapravení nebo zajištění přihlášených práv. Nebude-li takový p'růkaz 'soudu podán do šedesáti dnů po tom,
kdy byl žadatel o ohlášce zpraven, vymaže se poznámka
žádosti ,z úřední povinnosti.
čl.

bylo

XLI.

Zani'kne-li stavební právo uplynutím doby, na kterou
zřízeno, vymaže se na pouhou žádost vlastníkovu.
čl.

XLII.

Při

exekuci na stavební pozemek jest užíti přiměřeně
ustanovení o exekuci na pozemek zatížený služebností. Stavební plat jest příjmem z nemovitosti. Jestliže pro veřejné
dávky, ' které podle trvajících ustanovení mají býti uspokojeny z nemovitosti v př~dnostnírri pořadí, se provádí
nucené řízení dražební, př~ve~me vydražitel stavební právo beze srážky z nej vyššího podání.
čl.

XLIII.

K § 446.
Rozhodnuťí

soudní podle § 446, odst. 2.,

děje

se

říze

ním nesporným.
čl. XLIV.
li. § 462.
O zástavním rejstříku, o zápisech do něho a o jejich
práv~ích následcích platí přiměřeně ustanovení práva
knihovního. Ustanovení toto bude provedeno vládním naří'zením, které přihlédne k zvláštnostem plynoucím z před
pisů o zástavním právu rej stříkovém.

čl. XLV.
K § 483.
(1 ) Na uvolněné právo zástavní se exe'k uce nedopouští.
(2) Nespojí-li vlastník do příklepu zastavené nemovitosti uvolněné právo ,z ástavní s jinou pohledávkou, nepočítá se s tímto právem zástavním při rozvrhu nejvyššího
podání. Při rozvrhu výtěžků vnucené sprá,:y se rovněž ne-
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hledí k uvolněnému právu zástavnímu, dokud s ním není
spojena nová pohledávka. Jen tehdy, když pohledávka,
kterou uvolněné zástavní právo zajišťovalo, trvá proti třetí
osobě nebo když vlastníku náleží náhrada z~ její shlazení
(§ 1171), přikáže se peníz na ni připadající vlastníku.
čl.

XLVI.

K § 485.
(1) Poznámku podle § 485 lze povoliti jen podle listi~.y, která má . náležitosti ~istiny vkladné.
e) Při 'výmazu zástavního práva, v jehož prospěch se
vlastník vzdal, nebo při poznámce, -že se uvolnilo, vymaže
:se poznámka o vzdání z úřední povinnosti.
čl.

XLVII.

K § 555.

kázání pozůstalosti. Toto doručení se stane zároveň s doruč~ním týchž usnesení dědici.
čl.

K zajiš tění pohledávek za dědicem lze za podmínek
ustanovených exekučním právem postihnouti ve prospěch
' telů dědicových pozůstalost jemu napadlou zajišťova
prostředky již před při!kázáním.
čl. LIlI.
K § 827.
Vláda může ustanoviti nařízením, že v některých územích k platnosti závazku platiti úroky vyšší než pět ze sta
je potřebí, aby byl dlužníkův . slib dán písemně.

' Způsob a obsah vyhlášky uv·e dené v § 555 určí vládní

nařízení.

čl.

LIV.

K §§ 840-848.
čl.

XLVIII.

K § 704.

Rozhodnutí podle § 704
po slyšení znalců.

děje

se

řízením

nesporným

čl. XLIX. '
K § 722.
útraty soupisu nese pozůstalost, ačli se neukáže, že
ten, kdo za soupis žádal, neměl k tomu vážných důvodů.
čl.

L.

K § 752.
PeněŽité tresty a pokuty nepřecházejí na dědice, jestliže výrok, kterým byly uloženy, 'před smrtí vinníkovou nenabyl moci práva.
čl.

K § 765.

LIl.

Za sporu o zrušení smlouvy pro vadu dobytka nařídí
soud k návrhu některé strany, jakmile není již třeba ohledání, aby zvíře bylo soudně prodáno a výtěžek uložen
k soudu.
čl.

LV.

K § 90~.

Ustanovení obsažené v § 902 se nevztahuje na peněž
ní ústavy, kterým podle stanov přísluší právo vydávati
obligace na podkladě zápůjček jimi vyplacených, pokud jde
o zápůjčky, na jiehž podkladě jsou obligace vydány.
čl.

K § 977.
Do knih se právo

LVI.

zpětného

prodeje nezapisuje.

LI.
!

Věřitelům dědicovým, kteří, osvědčíce

svoji

pohledáv~

ku, zažádaj í o to již před přikázáním pozůstalosti, doručí
s.e opis usnesení, kterým soud propustil dědicí k volnému
nakládání jednotlivé kusy pozůstalosti, a opis listiny 0 při-

čl. LVII.
K §§ 978-982.
Při soudní dražbě má předkupní právo _jen ten právní
následek, že se osobě oprávněné, ve veřejné knize zapsané,
musí doručiti dražební vyhláška.
Všeobecný zákoník

občanský,

Díl I.

2
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čl.

LVIII.

K § 1337.
. ' ..
Manželum, kteří mají v tuzemsku bydliště, lze po.v~h.tI
o.ddělené bydliště a prozatímní výživu i tehdy, kdyz Je
vznésti žalo.bu o. zrušení manželství nebo. manželského. spo.lečenství na so.ud cizí. Opatření tato. platí jen do.tud, do.kud
jich nezruší příslušný so.ud cizí.
čl.

LIX.

K § 1343.
'v
Tuzemci je zříditi po.ručníka v tuzemsku a tamtez se
vede po.ručenství. Má-li vša.k tuzemský chráněnec bydliš~ě
nebo trvalý pobyt v cizině, muže příslušný so.ud se schvalením vrchního. so.udu upustiti o.d zřízení po.ručníka a vedení po.ručenství zcela nebo. zčásti, jestliže p.o.ručenství zří
zené v cizině stačí k o.chraně práva zájmu ono.ho. tuzemského. chráněnce. Od péče o. j mění tuzemského chr~něnce,
které je v ciz~ně, může so.ud upustiti, je-li -; ci:ině zř~.en?
zvláštní po.ručenství, které stačí k o.chrane prav a zaJmu
tuzem,ského. chráněnce.
čl.

LX.

(1) Co. se týká nezletilého. cizince, jest, d?kud nero.zho.dno.u o poručenství příslušné so.udy (úřady) Jeho. do.mo.vského. státu, učiniti o.patření nutná k o.chraně jeho. oso.by·
i majetku.
. ,
(2) Tuzemský so.ud, v jeho.ž obvo.du ~e vysky~ne C~ZI
ne zletilec poťučenské péče potřebný, zpravl o. to.~, Ja~~Il:
nabude po.třebné vědo.mo.sti, bez o.dkladu úřady statu, Jeho.z
je nezletilec příslušníkem.
.
čl.

LXI.

(1) Jestliže so.udy (úřady) do.mo.v~kého., s~átu po.ručencova nezřídí v přiměřené době porucenstvI, Jest ~~z~e:
tilému cizinci, který má v tuzemsku trvalý pobyt, zrldlh
a vésti poručenství po.dle tuzemského. právního. řádu. ,
(2) Zřídí-li se do.datečně po.ručenství v do.mo.vskem
státě ·po.ručenco.vě, jest poručenství zřízené v tuzemsku
bez o.dkladu zrušiti.

čl.

LXII.

K § 1345.
Opatro.vnictví a podp(}ra mo.ho.u býti zřízeny v tuzemsku pro. cizince, který má v tuzemsku trvalý po.byt, ale jen
tehdy, když jSo.u dány po.dmínky o.chrany nejen podle jeho.
právního. řádu do.mo.vského., nýbrž i po.dle práva tuzem- '
ského.
čl. LXIII.
K §§ 1346-1349.
(1) Po.zustalost tuzemcovu kdekoliv ležící projedná
tuzemský soud podle právního. řádu tuzemského.
(2) Pozustalost tuzemcova leží-cí v cizině se neprojednává v tuzemsku, jestliže majetek ležící v cizině ani se .
nevydává tuzemským soudum, ani se nepřiznávají rozhodnutím tuzemských soudu ve věcech pozustalostních právní
následky v cizině.
čl.

LXIV.

Nevychází-li z následujících článku nic jiného, .přesta:
ne tuzemský soud na o.patřeních nutných k zajištění pozustalosti cizincovy ležící v tuzemsku.
čl.

LXV.

Měl-li cizí zu.stavitel v tuzemsku své řádné bydliště,
jest k 'ž ádosti dědice nebo. nepominutelného dědice, který
se zdržuje v tuzemsku, projednati pozustalo.st v tuzem's ku
podle tuzemského právního. řádu, 'neohradí-li se proti to.nÚ~ ~
dědic nebo. nepominutelný dědic po.volaný podle do.movské-:-,:
ho. práva zu.stavitelova. účastníky je vyzvati .veřejnou vY-. 1
hláškou, aby se přihlásili do doby zpravidla tříměsíční. ;
Vyhlášku jest uveřejniti v tuzemských i cizích novinách~ . !
účastníky, které soud zná, vyzve k prohlášení do.ručením
vyhlášky.

čl.

LXVI.

Je.~tliže stát, jE?hož je zustavitel příslušníke~, ani n~-:-; :
vydává pozústalostí tuzemcu tuzemským soudum, ani ne- ',
přiznává jejich rozhodnutím právních následku, je týmž
2*
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způsobem projednati pozůstalosti jeho příslušníků, ležící
v tuzemsku, podle tuzemského právního řádu.
čl.

LXVII.

Nelze-Íi zjistiti, jak si v té příčině počíná stát, jehož
je zůstavitel příslušníkem, nebo odmítne-li tento stát zabývati se pozůstalostmi svých příslušníků, jest projednati
pozůstalost takového cizince v tuzemsku ležící nebo cizozemskem vydanou podle tuzemského právního řádu.
čl.

LXVIII.

Prohlášení ministra spravedlnosti o tom, jak <si počí
ná ciZÍ stát v případech uvedených v článcích LXIII.,
LXVI. a LXVII., váže tuzemské soudy.
čl.

LXX.

Jestliže soud (úřad) tohoto státu je povolán vydati
kusy pozůstalostního j mění dědicům, odkazovníkům nebo
nepominutelným dědicům, které prohlásil cizí soud (úřad)
pozůstalostní za oprávněné, nemůže jiná osoba odporovati
tomuto vydání z toho důvodu, že má jako dědic neb odkazovník právo na tyto kusy.
čl.

čl.

LXXII.

L VIII.-LXXI.

Předpisy uvedené v článcích LVIII.-LXXI. neplatí,
je-li v mezinárodních smlouvách ustanoveno něco jinéM.

ČÁST III,
Předpisy

o

časové působnosti.

čl.

LXXIII.

Všeobecný zákonik občanský nezakládá povinností a
práv pro dobu minulou; ponechává v platnosti povinnosti
a práva založené přede dnem, kdy se stal závazným, nevztahuje se na skutečnosti, které se do té doby udály, .a
neodnímá dosažené zletilosti.

LXIX.

Movitý majetek cizinců ležící v tuzemsku, není-li jeho
vývoz zakázán, smí se vydati do ciziny teprve tehdy, když
jsou zajištěny daně a dávky, které je platiti z tohoto majetku, jakož i práva dědiců, odkazovníků, nepominutelných
dědiců a jiný~h pozůstalostních věřitelů v tuzemsku trvale
se zdržujících, která po vyzvání veřejně vyhlášeném byla
ohlášena u tuzemského soudu. Známé účastníky vyzve soud
doručením vyhlášky, aby se .p rohlásili.
čl.

čl.

K.

LXXI.

Beze zřetele k tomu, že pozůstalost byla .p roj ednána
podle tuzemského právního řádu, platí o provedení dědic
kých nároků pořadem práva ustanovení právního řádu pří
slušného podle §§ 1346-1349.

čl.

LXXIV.

Je-li pořízení pro případ smrti neplatné proto, že nevyhovuj,e obřadnostem, které žádá právo závazné v. době,
kdy ono pořízení bylo zřízeno, je platné, vyhovuje-li obřad
nostem všeobecného zákoníka občanského, když zůstavitel
zemřel po tom, kdy se tento zákoník stal závazným . .
čl.

LXXV.

Vydržení a promlčení započaté předtím, než se všeobecný zákoník občanský stal závazným, spravují se práv-.
nimi předpisy závaznými v době, kdy se vydrž~ní nebo promlčení započalo . Jestliže kratší lhůta vydržecí nebo pro,..
mlčecí zavedená tímto zákoníkem a počítaná ode dne, ikdy
se stal závazným, doběhne dříve, platí tato lhůta.
ČÁST IV.
Předpis závěrečný.

čl.

LXXVI.

Provedením tohoto zákona se pověřuj e ministr spravedlnosti v dohodě se zúčastněnými ministry.
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opomine a jedná svémocně nebo kdo překročí hranice obrany, je z toho odpověden.

Všeobecný zákoník občanský.

Význam nedostatečného věku, nedostatečného rozumu
a skutečností jhn na roveň postavených.
§ 6.

DÍL PRVNÍ.

OSOBY A PRÁVO RODINNÉ.
HLAVA 1.

Osoby.

I. Osoby

přirozené.

Právní osobnost lidí, jejich způsobilost k
a ochrana práv.

právům

§ l.

Každý

člověk

Osoby, které pro nedostatečný věk, pro duševní chorobu nebo pro jiné skutečnosti nejsou způsobilé řádně
spravovati své věci, j sou pod zvláštní ochranou. Sem .náležejí: děti, t. j. osoby, 'které nedokonaly roku sedmého;
nedospělci, t. j . o.soby, které nedokonaly roku čtrnáctého ;
nezletilci, t. j. o.soby, které nedokonaly roku dvacátého
prvního; osoby choromy,slné a slabomyslné, které buď
vůbec j sou nezpůsobilé spravovati své věci nebo j sou sice
způsobilé věci své spravovati, ale pro choromyslnost nebo
slabomyslnost k řádné správě svých věcí potřebují pomoci;
pak osoby, kterým soqd pro marnotratnost, pijáctví nebo
navyklé nadužívání nervových jedů obmezil svéprávnost.

jest osobou v právním snlyslu.
N ezvěstnost.

§ 2.

. -§ 7.

Osoba v právním <smyslu je způsobilá míti práva a povinnosti v mezích právního řádu.
§ 3.

I nezrozené děti požívají od doby. početí ochrany zákonů. Jde-li o práva jejich a nikoliv o práva osob třetích,
jest k nim hleděti, jako by se již byly narodily; k dítěti
mrtvě narozenému jest však, co ,se tjrká těchto práv, hleděti,

jako by nikdy nebylo

počato.

§ 4.

Je-li pochybno, zda se dítě narodilo živé neb mrtvé,
má se za to, že se narodilo živé.
§ 5.

Každému, kdo ,se cítí zkráceným ve svém právu, je
zůstaveno, aby nárok, o němž tvrdí, že mu tím vznikl, při
vedl na soud nebo na úřad ustanovený zákonem. Edo to

(1) Má,se za to, že nepřítomný zemřel:

1. jestliže uplynulo sedmdesát let od jeho narození a
let od poslední zprávy o jeho životě, nebo třicet let od
jeho narození a deset let od poslední zprávy; při tom se
doba pětiletá a desetiletá počítají od konce posledního roku,
v němž nepřítomný podle zpráv, které jsou, ještě žil;
2. jestliže byl těžce zraněn ve válce nebo byl pohřešen
jako účastník váLky a od konce roku, v kterém se válka
skončila, uplynula tři léta, aniž došla zpráva o jeho životě;
3. jestliže !,e octl v blízkém nebezpečenství smrti, jako
na př. na lodi, která se ztroskotala, nebo na letadle, které
se zřítilo, a počítajíc od konce roku, v kterém se tato událost sběhla, se po tři léta pohřešuj e. že se loď ztroskotala
nebo letadlo zřítilo, má se za to, když nedospěly místa
svého určení nebo nemajíce pevného cestovního cíle se nevrátily a od poslední zprávy o lodi 1Jplynul rok, od poslední
pět
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zprávy o letadle tři měsíce. Dnem, kdy se loď ztroskotala
nebo letadlo zřítilo, je po zákonu poslední den těchto lhůt.
(2) Ve všech těchto případech lze žádati na soudu, aby
nepřítomný byl prohlášen za mrtvého.
(3) žádati může každý, kdo má na takovém výroku
zájem, a v zájmu veřejném státní úřad zástupčí.
§ 8.

Prohlásí-li soud někoho za mrtvého, určí den, který
jest pokládati za den .s mrti. Je-li podle učiněných vyhledávání možno určiti den, o kterém lze míti za to, že je dnem
úmrtním nebo že ho nezvěstný nepřežil, jest prohlásiti za
den smrti tento den; jinak den, po jehož projití se má za
to, že nezvěstný zemřel. Prohlášení za mrtvého působí pro
všechny záj emníky a proti všem.

Příbuzenství

a švagrovství.

§ 13.
Stupně příbuzenství mezi dvělna osO'bami se UrCU]l
podle počtu zrození, jimiž v řadě přímé jedna osoba pochází
od druhé a v řadě nepřímé obě od svého nejbližšího 'SpolečnéhO' předka. V jaké řadě a v kterém stupni je někdo
příbuzný s manželenl jedním, v takové řadě a v tom stupni
jest sešvagřen s manželem druhým.

§ 14.
Rodiči

v

řadě

se rozumějí v tomto zákoně všichni příbuzní
vzestupné a dětmi všichni příbuzní v řadě sestupné.
Státní

občané

a cizinci.

§ 15.

§ 9.
(1) Prohlášení za mrtvého nevylučuje důkazu, že ne ..
zvěstný zemřel dříve

nebo později nebo že je ještě na živu,
a lze žádati kdykoli, aby prohlášení za mrtvého bylo zrušeno nebo změněno.
(2) 'Co se týká oprávnění k žádosti, jakož i významu
zrušení nebo opravy, jest hleděti k §§ 7 a 8. žádost za zrušení však může vznésti také ten, kdo byl prohlášen za
mrtvéhO'.

Cizinci mají stejná práva a stejné povinnosti v oboru
práva občanskéhO' jako státní občané, není-li ustanoveno
jinak. Mají-li však cizinci míti stejné právo se státními
občany, je potřebí, aby stát, jehož jsou příslušníky, nakládal s československými občany co do práva, o 'k teré jde,
stejně jako se svými příslušníky.

II. Osoby právnické.

§ 10.

§ 16.

Osobu, které připadne majetek na základě výroku
soudu o prohlášení za mrtvého" jest posuzovati podle obecn~Tch ustanovení o poctivém a nepoctivém držiteli.

(1) Jak právnická osoba vzniká a zaniká, jaké jsO'u
osudy jmění zaniklé osoby právnické, kdo jsou jejími orgány a pokud náleží pod péči určitých činitelů, posoudí se
podle pravidla z,řizovacího (organisačního statutu), podle
účelu právnické osoby a podle zvláštních ustanovení o těch
tO' věcech.
(2) Vzájemná práva členů osoby právnické a jejich
práva naproti právnické osobě posoudí 'Se pO'dle hledisek
uvedených v předchozím odstavci.
(3) Naproti jiným osobám požívají osoby právnické
Zpravidla stejných práv jako O'soby přirozené.

§ 11.
Předcházející

ustanovení platí obdobně, když byl proveden omylný důkaz o smrti nějaké osoby.
§ 12.

Je-li pochybno, která z několika osob
má 'Se za to, že všechny zemřely současně.

zemřela dříve,
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Překážky

HLAVA 2.

1. nedostatek svolení;

Právo manželské.

§ 21.

Zasnoubení.
§ 17.

Slíbí-li si muž a žena manželství (zasnoubí-li se) , ne- "vzniká tím závazek, a to ani závazek uzavříti manželství,
ani závazek plniti to, co bylo ujednáno pro případ, že se od
zasnoubení odstoupí.
§ 18.
(1) Zruší-li některý ze snoubenců zasnoubení bez závažných důvodů nebo vyskytne-li se na jeho stranězá
važný· důvod, pro který on nebo -druhá strana od zasnoubení odstoupí, je povinen nahraditi druhému snoubenci, jeho
rodičům a jiným osobám, které za ně jednaly, škodu, která
jim vznikla tím, že důvěřujíce ve slíbený sňatek učinili
náklady nebo vešli v závazky. Druhému snoubenci je povinen nahraditi i škodu, která mu vznikla tím, že důvěřuje
ve slíbený sňatek učinil opatření o svém jmění nebo výdělku.
.
(2) škoda bude nahrazena jen potud, pokud tyto náklady, převzetí závazků a jiná opatření jsou při měřeny poměrům.

§ 19.
(1) Vrácení darů, které vzhledem k budoucímu man-

želství dal snoubenci snoubenec nebo někdo jiný, lze se
domáhati podle ustanovení o obohacení bez právního dů
vodu, bylo-li zasnoubení zrušeno bez viny dárcovy; za stejných podmínek lze odepříti splnění darovacích slibů.
(2) Neplyne-li z účelu daru něco jiného, jest nárok na
vrácení vyloučen, bylo-li zasnoubení zrušeno smrtí jednoho
ze snoubenců; splnění darovacích .slibů se však může domáhati jen pozůstalý snoubenec.

Manželství může uzavříti, nevadí-li tomu jiná zákonná
překážka, muž, který dokonal osmnáctý rok, a žena, která
dokonala šestnáctý rok.
§ 22.

Osoby, které pro choromyslnost nebo slabomyslnost
jsou nezpůsobilé své věci samy obstarávati, a osoby, které
j sou zcela zbaveny svéprávnosti, nemohou uzavříti manželství.
§ 23.
(1) Nezletilí mohou uzavříti manželství jen s přivole
ním manželského otce a manželské matky. Neshodnou-li
$e rodiče, rozhoduj e vůle otcova.
(2) J.sou-li rodiče rozvedeni nebo rozloučeni, přivoluje
k manželství soud po prohlášení rodičů.

§ 24.
(1) Není-li otec na živu nebo nen1á-li moci otcovské

nebo jde-li o děti nemanželské, je potřebí k uzavření lnanželství přivolení matky. Nemá-li matka moci mateřské ani
není poručnicí nebo je-li zřízen spoluporučník, přivoluje
k manželství soud po prohlášení matky, nebyla-li zbavena
moci rodičské, a poručníka (spoluporučníka).
(2) V ostatních případech přivoluje k manželství soud
po prohlášení poručníka.
§ 25.

Zletilí, kteří j-s ou částečně zbaveni svéprávnosti, jakož
i osoby, nad nimiž moc otcovská (mateřská) nebo poručenská byla prodloužena, mohou uzavříti manželství jen
s přivolením soudu po prohlášení řádného zástupce.
§ -26.

§ 20.

Nároky uvedené v §§ 18 a 19 se
--z rušení zasnoubení.

platného manželství:

promlčují

za rok po

Prohlášení osob výše (§§ 23-25) jmenovaných vyžádá si soud, není-li to .spojeno s přílišnými obtížemi.

/
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mrtvého prohlášený byl v té době živ. U-stanovení toto
neplatí, když i jen jeden z manželů uzavírajíckh nové manželství v době, kdy bylo uzavřeno, věděl, že manžel za
mrtvého prohlášený ještě žije. Uzavřením tohoto nového
manželství, třebas později bude prohlášeno za neplatné,
zrušuje se manželství dřívější.

§ 27.

Bylo-li nezletilému přivolení k manželství' odepřeno
a pokládají-li 'se tím snoubenci za zkrácené, mohou žádati
u soudu za přivolení, které nahrazuj e přivolení rodičské.
§ 28.
Důvody, pro které lze odepříti přivolení, jsou zejména:
nemravný život; nakažlivá nemoc nebo vada, která jest
na překážku .manželství; nedostatek hospodářského základu.

2. vad y s vol e ní;
§ 29.

Svolení k manželství je neplatné, bylo-li vynuceno dů
vodnou bázní. Zda bázeň byla 'důvodná, posoudí se podle
toho, jak veliké a pravděpodobné bylo nebezpečí a jaké
tělesné a duševní povahy je ten, komu bylo vyhrožováno.
§ 30.

Omyl činí svolení k manželství neplatným:
1. nechtěl-li snoubenec manželství uzavříti a nevěděl
li, že je svým projevem uzavírá;
2. stal-li se v osobě druhého snoubence;
3. týká-li se tak závažnýeh vlastností osobních druhého -snoubence, že by k manželství jistě nebylo došlo,
kdyby byl včas vyšel najevo, a nelze-li proto na manželích
spravedlivě požadovati, aby setrvali v manželském společenství. Omyl v poměrech maj et'kových sám o sobě se
platnosti manželství nedotýká.
3. s vaz e k man 'ž e I s ký;
,§ 31.
Současně může

býti v manželství muž pouze s jednou
ženou a 'ž ena pouze s jedním 'mužem.
§ 32.

Manželství, které uzavřel manžel potom, když druhý
byl prohlášen za mrtvého, je platné, i když manžel za

r

4.

pří

b u z e n s tví a š v a g r o v s tví;
§ 33.

(1) Manželství nemůže býti uzavřeno:
1. mezi příbuznými v řadě přímé ani mezi plnorodými
nebo polorodými sourozenci;
2. mezi manželem a příbuzným druhého manžela v přímé řadě;
3. mezi osvojitelem a osvojencem, pokud trvá osvojení.
(2) Ustanovení odst. 1., č. 1. a 2., platí bez rozdílu, zda
jde o příbuzenství manželské či nemanželské (§ 127).

5. n e d o s t a t e k pře dep s a n Ý c h o b ř a 'd n o stí.
§ 34.

K platnosti manželství se vyhledává svolení ,k manželství v zákonité formě.
Ohlášky.
§ 35.
(1) Svolení k manželství předcház~jtež ohlášky.
(2) Ohlášky, jež jsou oznámením budoucího manželství, obsahujtež jméno a příjmení obou snoubenců, jejich
rodiště, stav a bydliště, jakož i připomenutí, aby každý,

kdo by věděl o něj aké překážce manželství, j i oznámil.
§ 36.
(1) Ohlášky vykoná příslušný úřad. Který úřad je
věcně příslušný, určí

se zákonem.

(2) Mistně příslušný jest úřad, v jehož obvodu mají
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snoubenci bydliště; má-li každý z nich bydliště v 'Obvodu
jiného úřadu, vyk'Onají ohlášky úřady oba.
(3) Ohlášky jest vyvěsiti veřejně na vyhlaš'Ovací desce 'příslušného úřadu. Svolení k manželství budiž prohlašo~ ~
váno teprve tehdy, když ohlášky byly vyvěšeny na úřední
desce čtrnáct dní.
(4) O vyvěšení ohlášek na vyhlašovací desce obecního
úřadu je také dožádati obec, v které mají snoubenci bydliště.

§ 37.

Svolení k manželství.
§ 41.
(1) Svolení k manželství se prohlašuje před některým

z

úřadů,

šestnáctý rok a jest

bydliště.

ohlásiti manželství, a před
býti 'Osoba, která dovršila
sledovati úkon svolení.
nepřislušným budiž svolení

prohlášeno, jen je-li dán'O zmocnění úřadu místně přísluš
ného. Svolení před úřadem místně nepřislušným však nečiní manželství neplatným.
§ 42.

Svolení k manželství muze býti prohlášeno skrze zástupce. Pot'řebí je povolení zemského úřadu. Osoba, s kterou má býti manželství uzavřen'O, musí býti v plné moci
'Označena; není-li plná moc takto vypravena, nestane se
manželství skutkem. Odvolal-li zmocnitel plnou moc dříve,
než manželství bylo uzavřeno, je manželství neplatné, ale
zmocnitel je povinen nahraditi škodu, kterou způsobil odvoláním.

§ 38.

Neuzavrou-li snoubenci manželství do šesti měsíců od
posledního dne ohlášek, nutno ohlášky opakovati.

způsobilá

(2) Před úřadem místně

(1) Nebydlí-li některý ze sn'Oubenců v obvodu úřadu

povolaného k ohláškám ještě šest neděl, jest buď s ohláškami sečkati, až se dovrší šest neděl, nebo musí ohlášky vykonati také úřad, v jeh'Ož obvodu :s noubenec nejp'Osléze bydlil déle než šest neděl.
(2) Z důležitých důvodů může příslušný úřad povoliti,
aby se ohlásilo manželství i před uplynutím oněeh šesti
neděl a aby se upustilo od 'Ohlášek úřadem dřívěj šího

přislušny

které byly

dvěma svědky. Svědkem může

§ 43.

Svolení k manželství doložené výmink'Ou nebo
je neplatné.

lhůtou

§ 39.

§ 44.

(1) Na žád'Ost snoubenců lze zkrátiti lhůtu ohlášek
nebo od nich upustiti zcela.
C~) Zkrátiti lze lhůtu z důležitých důvodů. Od ohlášek
lze upustiti, jen když je toho naléhavě třeba, nebo jde-li
o osoby, o kterých 'se vůbec za to má, že jsou již manžely.
Ve všech případech nechť strany potvrdí, že nevědí o žádné překážce zamýšleného manželství.
(3) Ustanovení ~ 38 platí obdobně i tu.

O uzavření manželství je zříditi zapIs, jejž podpíší
mimo manžely oba svě-dkové a úřední osoby. Na zřízení zápisu a jeho úpravě není závislá platnost manželství.

§ 40.

Ohlášek není třeba, když byla prominuta překážka po
uzavření manželství, ale svolení k manželství jest prohlásiti
znovu. Bude-li šetřeno tohoto předpisu, jest k manželství
hleděti tak, jako by bylo platně uzavřen'O hned od počátku.

§ 45.
U,s tanovení o ohláškách a svolení k manželství se nedotýkají povinností 1)lynoucích z příslušnosti k náboženské
společnosti.

Po řádkové

předpisy.

§ 46.
(1) Nemohou-li snoubenci předložiti písemný doklad
o tom, že ohlášky byly řádně pr'Ovedeny, nebo nemohou-li
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osoby uvedené v §'§ 23, 24~ 25 a 27 předložiti potřebné při
volení k sňatku, nebo nemohou-li se ti, jejichž zletilost
není zcela zřejmá, vykázati rodným (křestním) listem anebo písemným vysvědčením zletilosti, nebo konečně, objevíli se poqezření, že je něj aká překážka manželství, je zakázáno úředníku oddavky vykonati, dokud si snoubenci neopatří potřebné doklady a neodklidí všechny závady.
(2) Jsou-li pro to důležité důvody, mohou býti strany
zproštěny povinnosti předložiti písemné doklady. Strany
však nechť potvrdí, že nevědí o žádné překážce zamýšleného manželství.
Prominutí

překážek

manželstvÍ.

§ 47.
(1) Jde-li o překážku prominutelnou (§§ 21, 33, odst.

1.,

č.

2., 41 a 42), lze ji prominouti jen z

důležitých

dú-

vodů.

(2) Nedostatek věku (§ 21) nelze prominouti osobám
nedospělým

a nelze prominouti nedostatek svolení před takovým úřadem, jaký podle zákona jest povolán přijímati
projevy obsahující svolení k manželství.
(3) Za prominutí překážky musí žádati obě strany,
a to buď před uzavřením lnanželství nebo po něm.

3.

manželčiny.

§ 50.
(1) Manželka dostane rodinné jméno manželovo a sdílí
s manželem obydlí; dále je povinna pomáhati, seč jest, v domácnosti a ve výdělku, jakož i v zachování -domácího pořádku .

(2) Není-li manžel s to, aby se sám uživil, náleží manželce, aby mu poskytovala podle 'Svých možností slušnou
výživu.

§ 51.
(1) V ,péči o běžné potřeby domácnosti zastupuje manželka manžela. Jednání její zavazují maI?-žela; jestliže však
překročují přiměřené hranice, zavazují jej jen tehdy, když
druhé , straně to nebylo ani nemusilo býti známo.
(2) Manžel může odníti manželce zcela nebo zčásti
právo, aby ho v péči o domácnost zastupovala, zneužívá-li
ho nebo ukáže-li se nezpůsobilou je vykonávati. Proti jiné
osobě, s kterou manželka vstupuje v jednání, jest odnětí
zástupčího práva účinné potud, pokud této osobě v době,
kdy jednání bylo uzavřeno, bylo známo nebo známo býti
musilo.
se

zřetelem

Právní následky manželství:
se

zřetelem

na osobní práva a povinnosti:

1. obou

manželů;

,§ 48.

Oba manželé j sou především stejně zavázáni konati
lnanželskou povinnost, býti si navzájem věrni a slušně se
k sobě chovati, pečovati o děti a vzájemně si pomáhati.
2. man žel o vy;
§ 49.

Manžel je přednosta domácnosti; náleží mu však také
povinnost, aby manželku podle ,svých možností slušně vydržoval a ji, kdykoli se toho objeví potřeba, zastoupil.

na

jmění manželů.

§ 52.
Sňatkem

nenastává společenství jmění mezi manžely.
Jestliže manželé neučinili o jmění zvláštní úmluvy, podrží
každý své dosavadní jmění a nemá manžel práva na to,
čeho druhý za manželství nabude. V pochybnostech ,se má
za to, že, co na jmění přibylo za trvání manželskéhospolečen ství, nabyli oba manželé společně stejným dílem. Lze
však vésti jak důkaz, že toho nabyl ten nebo onen manžel,
tak důkaz, že ono jmění manželům náleží poměrem jiným.
l\1:íru tohoto poměru posoudí soudce podle volného pře
svědčení.

§ 53.

Pokud manželka neodporovala, platí, že
svého jmění manželovi jako ·zástupci.
Všeobecný zákoník

občanský.

Díl I.

svěřila

,správu
3
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zamlčel,

§ 54.

Na manžela, spravujícího takto jmění manželčino, jest
sice všeobecně jako na jiného zmocněného zástupce, odpovídá však pouze za kmenové jmění. Není povinen
zúčtovati užitky, ledaže by to bylo výslovně ustanoveno,
a účty buďtež považovány za vyrovnané až do toho dne,
kdy zanikne moc spravovati j mění manželčino .

hleděti

Zrušení nlanželského

společenství.

§ 55.
(1) Manželftm není nikterak dovoleno, aby zrušili man-

želské společenství o .své újmě, třebas se o tom dohodli,
. nechť již tvrdí, že je manželství neplatné, nebo chtějí provésti rozvod nebo rozluku.
(2) Z vážných důvodů lze na dobu, než bude rozhodnuto o neplatnosti, o rozvodu neb rozluce manželství, povoliti kterémukoliv manželu k jeho návrhu zatímní oddě
lené bydliště a zatímní výživné, a to, je-li toho potřebí,
i pro děti.

°

sám

§ 58.

e) Právo domáhati se, aby bylo manželství prohlášeno za neplatné, vůbec má jen manžel, který nemá viny.
Toho práva pozbývá, když zvěděv o překážce se ho zřekne,
byť i mlčky.
(2) Kromě toho se prorrilčuje žaloqa .o neplatnost manželství za rok po tom, kdy zvědělo překážce manželství ten,
kdo jest oprávněn k žalobě, nebo kdy pominulo donucení.
Když uplynulo pět let od uzavření manželství, žaloba na
neplatnost manželství (§ 56, odst. 2.) se nedopouští.
§ 59.

Manželství, Jez o své újmě uzavřela os'Ůba nezletilá
nebo osoba částečně zbavená svéprávnosti nebo osoba, nad
níž moc otcovská (mateřská) nebo poručenská byla prod1 oužena, mohou s povolením soudu odporovati otec (mat.ka) nebo jiný řádný zástupce, pokud jejich moc trvá.
Rozvod manželství:

§. 56.

1. dobrovolný;

(1) Neplatnost manželství, jemuž vadí překážky uve-

§ 60.

Dohodnou-li se manželé o rozv'Ůdu, to jest o zrušení
manželského společenství, a o jeho podmínkách, povolí jej
soud, šetře ustanovení, která následují.
§ 61.

Soud nechť vykoná tři smírčí pokusy v přestávkách
oSlnidenních; smír·čí pokusy nemusí býti konány
s oběmg manžely společně.

aspoň

§ 57.

Manžel, který věděl, že druhý hyl v omylu (§ 30), nemůže z tohoto důvodu odpírati platnosti manželství, stejně
jako ten, který vědělo bázni (§ 29) druhého nebo který

nemůže

přivolení.

Prohlášení manželstVÍ za neplatné.

dené v §§ 31, 32, 33, 41 a 43, vyšetří se z úřední povinnosti; bylo-li všqk manželství zrušeno .smrtí nebo rozlukou,
vyšetří se jeho neplatnost z úřední povinnosti jediné, když
o to zakročí zájemníci k uplatnění .svých ·s oukromoprávních
nároků, nebo soudce trestní nebo kterýkoliv orgán vzájmu veřejném.
(2) V ostatních případech jest vyčkati žaloby těch,
kteří byli v svých právech zkráceni uzavřením neplatného
manželství.

'že podle ustanovení §§ 23, 24, 25 a 27

uzavříti platné manželství, nebo předstíral, že má potřebp:é

§ 62.

e)

Setrvaj í-li manželé po smírčích pokusech na roz·.
'vodu a potvrdí-li, že se dohodli o poměrech majetkový'c h
~-I, vyživovacích, povolí 'Soud rozvod.
3*
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(2) Dohodu o výživě muze soud k návrhu kterékoli
strany, změní-li se podstatně poměry, pořadem práva nově
upraviti, přihlížeje k veškerým okolnostem zasluhujícím

povšimnutí. Takto mohou býti nově upraveny všechny do:..
hody i všechna soudní rozhodnutí, které se týkají výživy
z poměrů rodinných.
,§ 63.

Je-li manžel nezletilý nebo částečně zbaven svéprávnosti nebo byla-li 'nad ním prodloužena moc otcovská (mateřská) nebo poručenská, může sice sám k rozvodu svoliti,
ale 'k dohodě o jmění manželů, o výživě a o zaopatření dětí
je třeba přivolení řádného zástupce, a je-li toho potřebí,
i schválení soudu.
2. nedobrovolný.
§ 64.
O rozvod lze žalovati jen 'z důvodů rozluky uvedených
v § 67, odst. 1. a 2. O žalobě platí předpis § 68, odst. 1. a 2.

Výživné.
§ 65.

Rozvod sám o sobě neruší manželských povinností vyživovacích, vyjímajíc tyto případy : Je-li rozvodem vinna
jen manželka, ztrácí právo, které jí přísluší podle § 49.
Jsou-li rozvodem vinni oba manželé, může soud, uváže
zvláštní okolnosti případu, k žádosti toho z manželů, který
není s to živiti se sám, uložiti druhé straně, aby mu poskytovala slušnou výživu. Je-li rozvodem vinen jen lnanžel, 'ztrácí právo na výživu.
Obnovení manželského společenství.
§ 66.
(1) Rozvedení manželé mohou kdykoliv, obnoviti manželské společenství a tím zrušiti právní následky rozvodu.
O obnově nechť společně učiní oznámení soudu. Obnovou

manželského společenství není taková obnova, o které lze
podle okolností míti za to, že nebyla zamýšlena jako trvalá.
(2 ) Chtějí-li manželé, kteří obnovili manželské společenství, znovu je zrušiti, jest jim šetřiti ustanovení o rozvodu.
Rozluka manželství.
§ 67.
(1) O 'rozluku, to jest o zrušení manželství, lze žalovati, když se poměry mezi manžely vyvinou tak, že nelze
na nich spravedlivě požadovati, aby setrvali v manželském
společenství (rozvrat manželství). Rozluku nelze vysloviti
k návrhu manžela, který' je rozvratem převážně vinen.
(2 ) Takový rozvrat znamenají níže uvedené skuteč
nosti samy o sobě:
a) dopustil-li ,s e manžel cizoložství, ačli druhý manžel
při cizoložství jakkoli spolu nepůsobil nebo s ním nesouhlasil ;
b) hyl-li pravoplatně odsouzen pro trestný čin spáchaný za okolností svědčících o zvrhlé povaze, ačli druhý ,
manžel při trestném činu jakkoli 's polu nepusobil nebo s ním
nesouhlasil, nebo neuzavřel manželství, věda o tomto činu ;
c) opustil-li svého manžela 'zlomyslně a neobnovil-li
manželské společenství na soudní vyzvání do šesti měsíců;
není-li pobyt jeho znám, budiž vyzvání učiněno veřejně;
d) ukládal-li o 'ž ivot nebo o zdraví druhého manžela·,
e) nakládal-li s ním několikrát 'zle neb opětovně mu ,
velmi citelně na cti ublížil;
f) je-li stižen duševní chor obou, která trvá aspoň tři
léta, ať již jeto choroba trvalá či periodická; tě~kou du-:ševní degenerací vrozenou nebo získanou, počítajíc v ni
těžkou hysterii, ,p ijáctví nebo navyklé nadužívání nervových jedů, jež trvá aspoň dvě léta; padoucí nemocí, trvající aspoň rok, a to bud' s šesti záchvaty za rok nejméně,
nebo s přidruženou duševní poruchou.
(3) Mimoto se mohou manželé svornou vůlí domáhati '
rozluky pro nepřekonatelný odpor. V tomto případě však
netřeba rozluku povolovati ihned, nýbrž lze u'apřed uznati :
na r ozvod, a to třebas i několikrát .
'
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(4) Každý z manželů lnůže žalovati o rozluku, jestliže
dřivěj ší manžel 'některého z obou byl prohlášen za mrtvého,

ale jeho prohlášení za mrtvého bylo zrušeno. Soud neslní
rozluku povoliti, jestliže dřívější manžel za mrtvého prohlášený v době vynesení rozsudku již nežije nebo jestliže
zatím uzavřel nové luanželství.

§ 70.

Mimoto může, když uplynou aspoň dvě léta od pravoplatného rozsudku o rozvodu ' a manželé neobnoví manželského .společenství (§ 66), žádati vinný i nevinný manžel
za rozluku bez kteréhokoli z důvodů uvedených v § 67.
§ 71.

§ 68.
(1) Právo žalobní je promlčeno:

a) v případech § 67, odst. 2., a), d), uplynul-li rok ode
dne, kdy se luanžel dověděl o cizoložném neb úkladném
činu druhého manžela; v případě § 67, 'Odst. 2., b), uplynulli rok 'Ode dne, kdy se dovědělo jeho odsouzení;
b) v případech § 67, odst. 2., a), d), uplynulo-li ode
dne, kdy byl čin spáchán, pět let, v případě § 67, odst. 2.,
e), uplynul-li od posledního činu rok.
(2) Právo žalobní pomíjí zřeknutím (§ 58, odst. 1.).
Takovým zřeknutím je zejména odpuštěnÍ. Provinil-li se
vŠak vinný' manžel poznovu nebo dověděl-li se manžel, který ,s e zřekl, o jiné skutečno.sti dříve nastalé a k návrhu
na rozluku oprávňující, může se žalujicí manžel k odůvod
nění rozluky dovolávati i skutečností dřívějších. V případě
§ 67, odst. 2., e), .stačí jediné nové jednání.
(3) Podáním žaloby o rozvod přerušují se lhůty uvedené v odst. 1. tohoto paragrafu, bude-li žalobce v řízení
náležitě postupovati. Nebude-li žalobě vyhověno, jest na
lhůty hleděti tak, jako by vůbec nebyly přerušeny.
(4) Právo žalobní na rozluku z důvodu uvedeného
v § 67, odst. 4., je promlčeno, uplynul-li rok ode dne, kdy
prohlášení za mrtvého bylo pravoplatně zrušeno.

(1 ) Rozlukou neztrácí manželka jména manželova.
(2) Ve 'sporu o rozluku může každý z manželů navrh-

nouti, aby manželka pozbyla jména manželova. Soud návrhu vyhoví jen ze závažných důvodů, přihlížeje zejména
, také k záj m ům dětí.
(3) O ztrátu jména manželova lze žalovati také po provedení rozluky, ale nejde-li o rozluku podle § 70, jen pro
skutečnosti nastalé po rozluce.
(4) Následek ztráty jména manželova jest, že manželce přísluší jméno, které měla' v době, kdy uzavřela manželství.
Uzavření

nového manželství.
,§ 72.

Chtějí-li
třeba,

aby

se

rozloučení

uzavřelí

manželé opět státi manžely, je
nové manželstvÍ.

Společná

ustanovení.

§ 73.

Manželé, jejichž manželství bylo prohlášeno za neplatné nebo rozloučeno, mohou uzavříti nové manželství,
teprve když rozhodnutí nabude právní lUOCi.
,§ 74.

§ 69.

Rozvedení manželé .se mohou domáhati rozluky podle
obecných pravidel. Avšak ve ,s porech o rozluku manželství
pro nepřekonatelný odpor nechť se neuzná na rozvod, jaký
podle § 67, odst. 3., soud mŮ'že naříditi, uplynul-li od pravoplatného výroku o rozvodu aspoň rok a manželé neobnovili
manželského společenství (§ 66).

Ve všech případech, kdy bylo manželství prohlášeno za
neplatné nebo rozvedeno nebo rozloučeno, může se nevinný manžel na manželu vinném domáhati náhrady škody.
'§ 75.
(1) Bylo-li manželství prohlášeno za neplatné, rozloučeno

nebo zrušeno smrtí manželovou, nesmí žena

těhotná
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n0'vé manželství dříve, než P0'rodí, a je-li P0'chybn0', zda jest těh0'tná, ne dříve, než uplyne st0' 0'smdesát
dní. Zákazem tím je postižen také ten, kd0' s ní chce uzavříti n0'vé manželství.
(2) Nebyl-li zach0'ván tent0' předpis, není manželství
neplatné, ale muž, za nějž se žena takt0' zn0'VU provdá, nemůže se ' d0'v0'lávati neplatn0'sti manželství pr0' 0'myl, že
nevěděl 0' těh0'tenství ženině s jiným.

§ 79.

uzavříti

(3) Není-li však podle 0'k0'ln0'stí nebo P0'dle P0'sudku
znaleckéh0' pravděp0'd0'bn0', že manželka je těh0'tná, může
příslušný úřad pOV0'liti, aby manželství byl0' uzavřen0' dříve,
nežli lhůta uvedená v odst. 1. uplyne.

Smlouvy svatební.
Pojem.
§ 76.
(1) Sml0'uvami svatebními se jmenují všechny smlouvy o majetk0'vých právech a P0'vinn0'stech, uJednané se
zřetelem k manželství. JS0'U t0' jmen0'vitě sml0'uvy 0' věnu,
obvěnění, sp0'lečenství statků, správě jmění a · 0' výživě .
(2) K platnosti smluv svatebních je P0'třebí f0'rmy notářskéh0'

spisu.

Nemá-li manželka neb0' nevěsta vlastního jrnění, jež
na přiměřené věn0', t0' jest věn0' odp0'vídající P0'měrům n0'véh0' manželství, j·S0'U r0'diče neb0' staří rodiče P0'vinni dáti dcerám neb0' vnučkáIh se zřetelem k manželství
prostředky p0'stačující ke zřízení ta:k0'vého věna neb0'
k věnu P0'měrně přispěti (přín0's), P0'kud jejich P0'měry
t 0' d0'volují, a t0' v t0'm p0'řadí, v němž jsou P0'vinni děti živiti a za0'patřiti (§ 100). Nemanželská dcera nebo vnučka
má práv0' na přín0's v témž r0'zsahu od 's vé matky a matči
ných r0'dičů (§ 131).
by

stačil0'

§ 80.

Tvrdí-li

rodiče (staří ' r0'diče),

že nejs0'u s to, aby dali
S0'ud, nepátraje
přísně P0' stavu majetku, na její žádost P0'měry a určí P0'dle
t oh0' přiměřený přínos aneb0' zpr0'stí r0'diče (staré r0'diče)
t éto P0'vinnosti.
dceři (vnučce) přiměřený přínos, vyšetří

§ 81.

Pr0'vdá-li se dcera pr0'ti vůli svých rodičů a uzná-li
S0'ud dŮV0'd nes0'uhla,su ·z a p0'dstatný (§ 28), neb0' pr0'vdá-li
se bez jejich věd0'mí, nejs0'u rodiče (staří r0'diče) p0'vinni,
aby přín0's dávali, třebas P0'zději sňatek .s chválí.'
§ 82.

Věno.

§ 77.
Věnem se r0'zumí jmění, jež .manželka neb0' nevěsta
neb0' v jejím zájmu jiná osoba dává neb0' slibuje manželu
neb0' ženichovi, aby mu tím ulehčila náklad na manželské

Obdržela-li dcera (vnučka) svůj přín0's a přišla-li tře
bas beze své viny 0' něj, nemá práva na n0'vý, i když se
vdává P0' druhé.
§ 83.

Zřízení věna.

Je-li P0'chybn0', zda věn0' je ze jmění rodičů neb0' nemá se za to, že je ze jmění nevěstina. Jestliže dali
r0'diče přínos ,s vé nezletilé dceři bez sch válení S0'udu, má
se za t0', že jej dali ze svéh0' jmění.

§ 78.

§ 84.

Má-li manželka neb0' nevěsta vlastní jmění, záleží na
ní a na jejím manželu neb0' ženich0'vi, jak se doh0'dn0'u
sP0'lu 0' věnu a ostatních 0'tázkách majetkových.

Nevymínil-li si manžel věna, nemá na ně práva. Ujednané věno, n~byla-li ustan0'vena lhůta jiná, může vymáhati
hned P0' uzavření manželství.

společenství.

věsty,
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Předmět věna

a práva manželova a

manželčina

k

Kterak je zajistiti

něnIu.

řitelem.

§ 86.

Byly-li věnenl dány nemovitosti nebo jiné veCI nezuživatelné, náležejí manželce a manžel je poživatelem, ačli,
přej av věno za určitou cenu, se nezavázal, že vrátí pouze
tuto peněžitou částku.
§ 87.

Smrtí manželovou připadne věno manželce; zemře-li
manželka dříve, přísluší právo na vydání věna jejím dědi
cům. Nemá-Ji věno připadnouti manželce nebo jejím dědi
cům, třeba to výslovně ustanoviti. Dá-li někdo věno, nejsa
k tomu povinen, může si vymíniti, aby nlU bylo po smrti
manželově vráceno.
Obvěnění.

§ 88.
Obvěnění je to, čím manžel (ženich) nebo někdo jiný
rozmnožuj e manželčino věno . Pokud trvá manželství, nepo-

a

obvěnění.

§ 90.

§ 85.

Vše, čeho lze užívati nebo co lze zciziti, hodí se za
věno. Pokud trvá manželské společenství, náleží manželu
požívati věna a jeho přírůstku. Jsou-li věnem hotovosti
nebo jiné věci 'z uživatelné, nabývá manžel vlastnického
práva; . j sou-li věnem pohledávky, stává se manžel vě

věno

Kdo věno zřizuje, může se domáhati na příjemci, aby
je přiměřeně zajistil, a to při odevzdání věna nebo nastává-li nebezpečenství. Řádný zástupce manželky (nevěsty)
nemůže bez 's chválení soudu prominouti zajištění věna a
smluveného obvěnění. Manželka se může domáhati aby
venD nebo obvěnění bylo zajištěno, i když není nebezpečenství, a to bez rozdílu, zdali věno bylo zřízeno z jejích prostředků a zdali jí má připadnouti.
v

'

Společenství statků

a správa

jmění.

§ 91.
. (1) Manželům

(snoubencům)

je zůstaveno, aby se
jakéhokoliv druhu, na

meZI sebou dohodli o společenství
př. o všeobecném společenství statků, společenství jmění
movitého, společenství jmění nabytého nebo o společenství
nemovitosti smlouvou odstupní, t. j. smlouvou, podle které
jeden z manželů (snoubenců) za majetek, 'který přináší do
manželství, do.stane podíl v nemovitosti, zejména v rolnick~ usedlosti.
(2) Zvláštní ' smlouvou může manželka svěřiti manželu
také správu svého jnlění, a není-li jinak ustanoveno, má
manžel tatáž práva, jaká mu příslušejí podle §§ 53 a 54.
Avšak v případech naléhavých nebo hrozí-li škoda, může
mu tato správa býti soudem na žádost manželčinu odňata.
Jaký vliv má na majetkové

poměry manželů:

a) prohlášení manželství za neplatné;

žívá manželka tohoto maj etku, ale, přečká-li manžela, stane
se obvěnění, byť i zvláštní úmluvy nebylo, jejím majetkem.

§ 92.

§ 89.

Bylo-li manželství prohlášeno za neplatné, nej sou svatební smlouvy od počátku skutkem a jmění, pokud tu jest,
vrací se ve stav původní.

Ani manžel (ženich) ani jeho rodiče nejsou povinni
poskytnouti obvěnění. Avšak obdobně jako j sou rodiče
(staří rodiče) zavázáni dáti dceři (vnučce) přínos, jsou
povinni rodiče (staří rodiče) dáti synovi (vnukovi) výpravu přiměřenou jejich jmění.
'

b) dobrovolný rozvod;
§ 93.
Při

dobrovolném rozvodu záleží na

dohodě manželů,
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mají-li býti smlouvy svatební zrušeny nebo jak se mají
změniti.

c) nedobrovolný rozvod;
§ 94.

Není-li ve smlouvách svatebních ustanoveno o vypořá
dání majetkových poměrů právních jimi založených jinak,
může, byl-li rozvod vysloven rozsudkem a není-li rozvodem
vinna žádná strana nebo jsou-li jim vinny .s trany obě,
každý z manželů žalovati, aby ony majetkové poměry byly
prohlášeny za skončené. Je-li jen jedna strana bez viny,
může pouze 'On~ takto žalovati. Skončením nároky na vrácení ihned dospívají, nároky na plnění a plné moci zanikají, společenství je vypo~ádati podle obecných pravidel.
d) rozluka manželstvÍ.

by bylo možno podle ustanovení § 96 pokládati za dítě prvního i druhého manžela, pokládá se dítě, které se narodilo
do dvou set sedmdesáti dní od smrti, od výroku o neplatnosti nebo o rozluce, za dítě prvního manžela, jinak za
dítě druhého manžela. Jestliže před zrušením manželství
nebo před výrokem '0 neplatnosti předcházel rozvod, počítá
se dvě stě ,sedmdesát dní od rozvodu.
Příjmení dítěte.

§ 98.
Manželské
svého otce.

Není-li ve smlouvách svatebních ustanoveno o vYP,Přádání majetkových poměrů právních jimi založených jinak, skončí ·s e ony poměry, vysloví-li soud rozluku; je-li
jen jeden z manželů bez viny, má 'Ode dne, kdy rozluka
byla povolena, právo na vše to, co mu p.áleží podle ,svatebních smluv, přežije-li druhého manžela.

dostane jako

Moc
1.

§ 95.

dítě

Společná

příjmení

rodinné jméno

rodičská:

práva a povinnosti manželských
rod i č ů.
§ 99.

~odiče jsou povinni své děti slušně živiti, vychovávati a zaopatřiti. Povinnost vý:ž ivy trvá, pokud . děti se
samy živiti nemohou. Na matce zvláště je, pečovati o tě
lesnou výchovu a zdraví dětí.

§ 10~.

HLAVA 3.

Právní

poměr

mezi

rodiči

(1) Náklady na výživu, výchovu a zaopatření dětí je

a

dětmi.

Manželské zplození.
§ 96.

Narodí-li se dítě v době, která počíná uzavřením manželství a končí, když uplyne tři sta dní po tom, kdy smrtí
manželovou, rozlukou nebo rozvodem manželské · společen
ství bylo zrušeno, pokládá se za manželské.
§ 97.

Jestliže žena, jejíž manželství bylo prohlášeno za neplatné nebo zrušeno, ,se znovu provdá a porodí dítě, které

povinen nésti otec. Není-li otec s to, aby nGsl tyto náklady,
nebo zemře-li, přechází tato povinnost na matku, po ní na
rodiče otcovy a po rodičích otcových na rodiče matčiny.
(2) Ustanovení toto platí i v případech § 103.
§ 101.
(1) Rodiče v dohodě řídí jednání svých dětí, jež jim
j sou povinny poslušností; neshodnou-~i se rodiče, rozhoduje
soud.
(2) Rodiče rozhodují tedy v dohodě také o pobytu
,s vých dětí. Mohou zejména po dětech, 'které pohřešují,
pátrati, děti zadržované nebo uprchlé, je-li třeba, s úřední
pomocí zpět přivésti a mají právo k výchově užívati při-
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měřených

kárných prostředků, ale tak, aby zdraví
nebylo uveden'O do nebezpečí.

dětí

§ 102.

Nemá-li dítě některého z rodičů, náležejí práv~ a povinnosti obsažené v móci rodičské rodiči zbylému:

spělé dítě

na svém otci marně, aby se mohlo věnovati povolání jinému, jež se spíše srovnává s jeho vlastnostmi,
náklonnostmi a vlohami, může matka nebo dospělé dítě žádati o pDmoc na soudu, jenž 'O tom rozhodne, přihlížeje
k poměrům a k námitkám otcovým.
Zastoupení.

§ 103.

§ 106.

(1) Jestliže byli manželé rozvedeni nebo rozloučeni a

se s-chválenímsoudu se neshodli o tom, kdo z nich má o děti
a je vychDvávati, rozhodne soud, přihlížej e
k zvláštním 'Okolnostem případu, k zájmům dětí, k osobnostem, povolání a vlastnostem manželů, jakož i k důvo
dům rozvDdu nebo rozluky, mají-li všechny děti nebo 'které
z nich otci nebo matce býti svěřeny. Druhý manžel bude
v tomto případě zásadně oprávněn osobně se dítětem stýkati a soud může tentDstyk blíže upraviti. Změní-li se porněry, může soud, nejsa vázán dřívějším svým 'Opatřením
nebo dohodou manželů, učiniti nová opatření v zájmu dětí.
(2) Tímto ustanovením jest se' říditi obdobně, když
manželství bylD prohlášeno za neplatné (§ 119), nebo když
dítě bylo soudním výrokem prohlášeno za manželské a
'Otec obdržel nad ním 'Otcovskou nebo rodičskou moc
(§§ 121-126).

Otec je zástupcem svých nezletilých

dětí.

pečovati

Jmění.

§ 107.
(1) ČehD dítě jakkoliv po právu nabude, jest jeho
j měním.

tDto jmění spravovati.
(2) Jestli~e by otec ke správě jmění byl neschopen
n~bo jestliže by ti, kteří jeho dítěti jmění poskytli, jej ze
správy ' vylDučili, jmenuje soud jiného správce, přihlížeje
k jejich přání a vyslechna 'O tom matku.
Otci

přísluší

§ 108.
Postavení otce jako zástupce dítěte a správce jeho
se vůbec ustanoveními o postavení poručníka.

j mění řídí

§ 104.

§ 109.

Dítě nemá povinnost hraditi rodičům náklad vzniklý
výživou a VýChOVDU. N ej sou-li však rDdiče s to, aby se
sami živili, je povinno slušně je vyživovati. Je-li dětí více,
j sou spoludlužníky rukou společnou a nerozdílnou, ale ve
vzájemném poměru nese 'každé takový podíl, jaký odpovídá poměru jeho hospodářských sil k hospodářským silám
ostatních.

Jsou-li tu příjmy ze jmění dítěte, zapravuje, se z nich
náklad na výživu a výchovu. Přebytky se uloží a zpravidla
každoročně ~účtují. Při nepatrných přebytcích může soud
otci prDminouti účet a přenechati mu, jak s nimi naloží.
Příjmy ze jmění, které připadlo dítěti od osoby třetí a ke
kterému otci bylo ponecháno právo p'Ožívací, j SDU vyhrazeny za všech okolností pro výživu a výchovu dítěte polněrům přiměřenou a vě'řitelé DtcDVi nemohou na 'ně -na
újmu dítěte sáhnouti.

2. Zvláštní práva a pDvinno ,s ti otcovy (mo c
otcovská).
Povolání

dítěte.

Závazky

dětí.

§ 105.

§ 110.

Otec určí nedospělému dítěti p'Ovolání, pro něž má býti
vychDváváno. Odporuje-li matka nebo domáhalo-li se do-

, (1) Děti v moci otcDvské nemohou se bez přivDlení
otcova ' platně zavazovati.
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(2) Dospělý nezletilec, který není u rodičů v zaopatření,
může se však samostatně zavazovati k službám a jen z dů
vodů závažných může otec takovou smlouvu před časem

zrušiti.
(3) Stran toho, čeho dospělý nezletilec taktů nebo ji-

nak svou pílí nabude, právě tak jako stran toho, co mu
bylo odevzdánů k vlastní potřebě, může ,s e zavazovati a
s tím též volně nakládati.
§ 111.
(1) Vydával-li se nezletilec, dokonav osmnáctý rok,
při nějakém jednání za zletilého a nebylo-li druhé straně
d'Obře možn'O zvěděti pravý stav dříve, než věc byla dojednána, je nezletilec povinen nahraditi škodu.

(2) Vůbec odpovídá důspělý nezletilec za škodu jako

zletilý.
3. Moc mat e ř s k á.
§ 112.
Zemře-li otec nebo není-li dítě v moci 'Otcovské (§§ 137
a 138), může sůud matce, když dojde k přesvědčení 'o její
úplné zdatnosti k samostatné péči o zájmy dítěte, pr'OPůjči
ti moc mateř.skou. Práva a povinnůsti její řídí se tu ustanoveními o moci otcovské.

§ 115.
Vů~ec může manžel, nebylo-li dítě jím zplozeno, nejdéle' do šesti měsíců: ode dne, kdy zvěděl 'o zrození dítěte, popříti manželský původ dítěte žalobou na 'Opatrovnrka ustanovenéh'O soudem k 'Obhájení manželskéhú půvúdu. Ani cizoložství matčino, ani její tvrzení, že dítě jest nemanželské, nemohou samy 'O sobě zbaviti dítě postavení dítěte
manželskéhú. Stane-li :s e manžel před uplynutím popěrné
lhůty prů choromyslnost nebo' slabomyslnost nezpůsobilým
své věci obstarávati, může jehů 'Opatrovník d'O šestí mě
síců 'Ode dne, kdy zvědělo narození dítěte, nebo věděl-li o narození dítěte již dříve, do šesti měsíců po svém ustanovení
popříti manželský původ dítěte.

§ 116.
Zemře-li rnanžel před uplynutím popěrné lhůty neb'O
je-li 'od narození dítěte jeho pobyt trvale neznám, může
i dítě, ale žije-li matka, jen s jejím souhlasem, popříti 'Svůj
manželský původ, a to tím, že podá žalobu na 'Opatrovníka
ustanoveného soudem k obháj ení manželského původu .
Právú zanikne uplynutím jednoh'O roku od toho dne, kdy
se dítě stalo zletilým. Zemře-li, manžel, jenž neuznal manželského původu dítěte, dříve, než uplyne popěrná lhůta,
mohou jeh'O dědicové, kterým by se stala v právech újma,
do šesti měsíců 'Od smrti manželovy žalobou popříti manželský původ dítěte.

§ 117.

Nemanželské zplození.
Popěrné

§ 113.

Bylo-li dítě zrozeno mimo čas uvedený v § 96, pokládá
se za nemanželské.

právo opatrovníka manžela nebo dítěte zaniká, jestliže manžel způsobilý k právním úkonům uzná manželský původ dítěte dříve, než rozsudek nabude právní
uroci.

§ 114.

§ 118.

Narodí-li se dítě dříve, než uplyne sto osmdesát dní
od uzavření manželství, může manžel, nevěděl-li d'O sňatku
o těhotenství, nej déle do šesti měsíců 'Ode dne, kdy zvěděl
'o narození 4ítěte, způsobiti, že dítě bude pokládáno za nemanželské, když prohlásí na soudu, že není 'Otcem dítěte.

.í když byl popřen manželský původ dítěte prohlášením
manželovým podle § 114, nebo 'k dyž se dítě narodilú po
uplynutí tří set dní od smrti manžela, od 'r ozluky neb'O od
rozvůdu, je dítě přece manželské, bylú-li 'z plozeno za trvání
manželského společenství, nebo soulůžil-li manžel, jenž
Všeobecný zákoník

občanský .

Díl I.
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manželský původ dítěte popřel podle § 114, nebo manžel
rozvedený s matkou dítěte v době, úd které neprošlo do
narození dítěte méně než sto úsmdesát a více než tři sta
dní (rozhodná doba). Ustanovení toto neplatí, nebylo-li
dítě manželem zplozeno.
Děti

§ 123.
Dítě může býti i po smrti prohlášeno za manželské,
projevilo-li již s tím svůj souhlas. 'P o .smrti otcově lze prohlásiti dítě za manželské, podal-li otec již žádost a uznal-li
na soudu dítě
své.

za

§ 124.

z neplatného manželstvÍ.

e)

§ 119.

Ustanovení o manželském původu dítěte platí i tehdy,
když manželství matky bylo prohlášeno za neplatné.

Legitimace

dětí:

1. potolnním manžel 's tvím;
§ 120.
(1) Dítě nemanželské je po zákonu man~elské, ~dyž
jeho matka uzavře manželství, třebas neplatne, s r:n~zem,
jenž .s ní v rúzhodné době souložil (§ 118). Tato l:gvlhmace
se vztahuje také na manželské potomky tohoto dltete.
(2) Práva dětí manželských mezitím 'z rozených zůstávaj í nedotčena.

2. s o u dní m výr o k e m.

Prohláš·e ním za manželské nabývá dítě postavení
dítěte manželskéhú. Právní následky tohoto prohlášení se
vztahují též na jeho manželské potomky, nikoli na manželku a příbuzné otcovy.
(2) Otec může ve své žádosti navrhnouti, aby dítě bylo
prohlášeno za manželské s omezenými následky právními
v ten smysl, že neobdrží nad ním otcovské nebo rodič:ské
moci, a soud může i na žádost, která neobsahuj e takového
omezení, vyloučiti nabytí otcovské neb rodičské moci,
je-li to v zájmu dítěte.
§ 125.

Bylú-li dítě prohlášeno za manželské po své smrti nebo po .s mrti útcově, má prohlášení tytéž právní následky,
jako kdyby k němu bylo došlo v den smrti djtěte nebo
v den smrti otce.
§ 126.

§ 121.

Nemanželské dítě může býti soudem prohlášeno za
manželské k žádosti svéhú otce, uznal-li je na soudu za své.
§ 122.

K prohlášení dítěte za manželské vyžaduje se jeho
souhlas, jakož i souhlas matčin, a je-li otec žell;at, i souhlas manželky otcovy. Prohlášení všech jmenovaných osob
jest učiniti rovněž na soudu. Souhlasu matčina není třeba,
je-li neschopna prohláš'e ní učiniti nebo je-li její pobyt ne:
znám. Tútéž platí o souhlasu manželky otcúvy. Odepre-l~
matka nebo manželka otcova bez závažných důvodů dátI
souhlas, může soud přes to prohlásiti dítě za manželské,
je-li to v zájmu dítěte.
v

e) Z důležitých důvodů může soud nemanželské dítě
prohlásiti za manželské také k žádosti matky nebo dítěte.
Zažádá-li 'm atka, je třeba souhlasu dítěte a manželky
(vdovy) otcovy. Zažádá-li dítě, je potřebí souhlasu jeho
matky a manželky (vdovy) otcovy.
(2) Má-li dítě býti prohlášeno ta:ktú za manželské, je
dále potřebí, aby muž, '0 kterém se tvrdí, že je otcem, dítě
na soudu uznal za své a nadto na súudu proJevil, že s matkou žil v životním společenstvLJe-li zbaven zcela .svéprávnústi nebo již zemřel, stačí v té příčině projevy jeho opatrúvníka nebo dědiců.
(3) Nestanou-li se vzpomenuté projevy, odkáže soud
navrhovatele na pořad práva proti muži, o němž se tvrdí,
že je otcem, nebo prúti jeho dědicům, a dítě může býti
4*
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prohlášeno za lnanželské, jen když rozsudkem bylo vysloveno, že onen muž .s matkou žil v živ'Otním společenství a
že jest hQ pokládáti za 'Otce dítěte. že jest pokládati ně
kteréh'O muže za otce dítěte, může soud vysloviti jen tehdy,
když 'Onen muž s matkou dítěte souložil v d'Obě rozhodné
(§ 118), ačli s ní v té době nesouložil někdo jiný.
(4) Prohlašuje-li se dítě za manželské po žádQsti vlastní nebo ,p o žád'Osti matčině, platí, pokud tento předpis neustanovuje nic jiného, obdobně §§ 122-125.
Právní

poměry dětí

nemanželských.

§ 127.
(1 ) Kd'O v rozhodné době s matkou nemanželského
dítěte souložil (§ 118) , je povinen poskytnouti podle ustanovení níže daných dítěti prostředky k výživě, výchově a
zaopatření.

(2) R'Ozsah povinnosti uvedené v prvním odstavci určí
s oud r ozsudkem vydaným po žalobě dítěte. Rozsudku se
rovná soudní smír a dohoda soudem schválená. Byla-li
takto jednomu souložníku uložena povinnost vyživovací,
může býti \lložena jinému jen potud, pokud první není s to,
aby uložen'Ou povinnost plnil.
(3) Není-li muž, který je povinen nésti náklady na

výživu, výchovu a zaopatření dítěte, s to, aby nesl tyto
náklady, nese je matka a po ní rodiče, se strany matčiny.
§ 128.

Rozsah povinnosti poskytovati prQstředky l~ výživě,
výchově a zaopatření jest určiti tak, aby dítě mohlo v lidské
společnosti zaujmouti platné místo, odpovídající jeho vlast~
no,s tem, náklonnostem a vlohám. Povinnost poskytovat!
prostředky k výchově trvá tak dlouho, až výchova je skončena. Povinnost poskytovati prostředky k výživě trvá, pokud .se dítě samo nemůže vyživovati, 'ale jest při tom míti
zřetel na povolání, jaké pr'O dítě bylo zvoleno. Povinnost
poskytovati prostředky k výživě oživne, když dítě samo
pozbude schopnosti se vyživovati.

§ 129.

Narovnání, které učiní matka 'O
opatření s mužem k tomu povinným,

výživě, výchQvě
nemůže

a zabýti na újmu

právům dítěte.

§ 130.
(1) Povinnost poskytovati prostředky k výživě, vých ově

a zaopatření nemanželského dítěte přechází jak'O jiný
dluh na dědice, s tím 'Omezením, že se mu z pozůstalosti
nedostane lepší výživy a výchovy nebo lepšího 'zaopatření
než dětem manželským výživy, výchovy nebo zaopatření
potřebným.

(2) Nemanželskému dítěti, které v ' čas smrti muže,
jenž jest povinen poskytovati prostředky k jehQ výživě,
výchově a zaopatření, je chováno v jeho domě, náleží nadále touž nlěrou jako d'OPosud ošetřování ' a výchova až
do té doby, kdy samo :se bude moci živiti, nikoli však ve
větším rozsahu, než se toho může podle pozůstalého jmění
dostati dětem manželským.
(3) Závazků pozůstalosti k dítětí nemanželskému mohou se dědicové, kteří měli práv'O na výživu podle zákona,
zprostiti tím, že mu vyplatí 'Odbytné ve výši povinného
dílu, vypočteného tak, ja:ko by bylo dítětem ' manželským.
J e-li dětí nemanželských více" jest počítati díl povinný tak,
jako by byly všechny manželské.

§ 131.
(1) Nemanželské dítě dostane matčino dívčí jméno
r odinné. Manžel matčin může prohlásiti se souhlasem jejím a dítěte, 'že mu propůjčuje .své rodinné jméno.
(2) Naproti matce a jejím příbuzným má i nemanželské dítě právní postavení dítěte manželského.

§ 132.
(1) Soud může propůjčiti matce moc mateřskou
(§ 112).
(2) Neučiní-li tak, jest nemanželské dítě vůbec v péči
poručníkově.

Práva a povinnosti obsažené v moci rodičs~é
a zejména také právo výchovy příslušejí matce, i když není
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poručnicí.
řené

I po těchto stránkách jest postupovati v přimě
dohodě ,s poručenstvem.

vyhlášeno
t ilosti.

přiměřenou

dobu

předtím,

než

dítě

nabude zle-

§ 136.

Práva nemanželské matky.
§ 133.

Nemanželská matka .m á právo na náhradu nákladů na
slehnutí a na svou výživu po dobu prvních šesti neděl po
slehnutí. Jestliže těhotenství způsobí nemanželské matce
v době těhotenství bez její viny jiné majetkové újmy nebo
stanou-li se slehnutím nutnými jiné výdaje, má právo i na
jich náhradu. Náhradou je povinen otec dítěte prohlášeného za manželské, a j de-li o dítě nemanželské, muž, který
je ;povinen poskytovati prostředky k výživě, výchově a zaopatření dítěte (§ 127, odst. 1. a 2.).
(2) žaloba. se pro mlčí ve třech letech po slehnutí.
(3) Právo přísluší matce i tehdy, když povinovaný
nluž před narozením dítěte zemřel nebo když se dítě narodilo mrtvé.

Dítě, které dokonalo osmnáctý rok, může otec s jeho
souhlasem a se schválením soudu propustiti z moci otcovské. Propuštění toto má týž právní následek ja:ko zletilost.

§ 137.

Zneužívá-li otec své moci otcovské, neplní-li, povinností
s ní spojených nebo plní-li je nepořádně, zanedbává-li vůbec
výživu a výchovu dětí, chová-li se nečestně nebo nemravně
takže z toho hrozí dítěti újma, nebo konečně objeví-li s~
důvody, pro které nemůže po delší dobu vyk'0návati moc
otcovskou, učiní soud z úřední moci nebo po žádosti kohokoliv opatření poměrům přiměřená; 'z ejména může otcezbaviti moci otcovské na čas nebo navždy, a to částečně nebo
úplně, nebo podříditi otce, pokud jde '0 ,správu majetku
nebo o péči o osobu dítěte, dozoru soudu a postaviti jej na
roveň poručníku.

§ 138.

§ 134.'
(1) Již před porodem může soud k návrhu matky, je-li
toho potřebna a nevede-li necudný život, prozatímním opatřením uložiti tomu, o němž bude hodnověrně osvědčeno,
že může býti zploditelem dítěte, aby u soudu složil třímě
síční výživné, které má dítěti býti poskytnuto, jakož i ob-

vyklé náklady, které mají býti matce nahrazeny podle
§ 133.
(2) Prozatímní opatření lze vydati bez osvědčení, že
právo jest v nebezpečí.

Byl-li otec úplně nebo
se moc otcovská.

částečně

'z baven svéprávnosti,

přeruší

§ 139.
Přeruší-li
půjčí

se

nebo zruší-li ·s e moc otcovská 'úplně, promoc matce nebo se ustanoví poručník.

mateřská

§ 140.

Zanikne-li důvod, pro který moc otcovská byla přeru
šena nebo na čas odňata, bude otec ?-veden do svých práv.

Zánik moci otcovské, mateřské a rodičské.

§ 141.

§ 135.

Vysloví-li se ztráta moci otcov.ské, muze býti vyslovena i ztráta práv obsažených v moci rodičské.

Moc otcovská zaniká, jakmile dítě nabude zletilosti;
soud může ji však prodloužiti na určitou dobu nebo na neurčito pro tělesné nebo duševní vady dítěte, pro lehkonlyslnost ve věcech majetkových nebo z jiných důležitých
důvodů, a to k návrhu otce. Toto opatření budiž veřejně

§ 142.

Co platí o ztrátě moci otcovské, platí
moci mateřské a rodičské.

obdobně

.

'0

ztrátě
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§ 143.

Ztratí-li některý z rodičů můc rodičskůu, platí , § 102.
§ 144.
Převezme-li některý

Nikdo. nemůže ůsvojiti vlastního. manžela, sůurozence a pří
buzné v přímé řadě. Někůlik osob může býti současně osvojeno, ale jen tehdy, není-li mezi nimi půměru, který se nesrůvnává s přirůzeným půměrem sourůzenců.

ústav nebo spůlek pro. ůchr~nu

Smlouva osvojovací.

dětí nebo pro péči o. děti do. ošetřůvání a výchůvy dítě trýzněné, opuštěné nebo. 'z anedbané nebo. dítě, kterému rodiče
nevěnují půtřebného dozoru a výchůvy, může soud k návrhu ústavu nebo. .spůlku, vyšetře případ a vyslechna rů
diče, rozhůdnouti, že dítě, půkud jeho výchůva nebude ukůn
čena, může býti odňato ústavu nebo. spůlku průti jeho. vůli
půuze

§ 148.

Jsou-li na živu růdiče svéprávného. ůsvůjůvance, je pojejich přivůlení, nejde-li o. rodiče uvedené v § 149,
odst. 2.
třebí

§ 149.

se ,schválením soudu.

(1) Není-li ůsvůjůvanec svéprávný, ,činí smlůuvu jeho.
řádný

HLAVA 4.

Osvojení.

,,

'

Podmínky osvojení.
§ 145.
(1) Kdo nemá vlastních dětí manželských nebo. dětí
jim na roveň postavenýeh (legitimůvaných, ůsvůjených,
jakůž i v půměru k matce nemanželských), může jiného.
smlůuvůu s ním učiněnou přijmůuti za vlastního. (osvůjiti).
(2) Osvůjůvatel (ůsvůjůvatelka) musí býti starší čtyři
ceti let, osvůjůvanec alespůň o ůsmnáct let ml~dší než ůSvo
jůvatel.

zástupce a vyhledává se přivolení růdičů, jsůu-li na
živu; jde-li o. osvojůvance, který je důspělým nezletilcem
nebo ůsůbůu zbavenůu částečně svéprávnosti, vyhledává se
i přivůlení ůsvoj ůvance.
(2) Je-li některý z růdičů pro. chůrůmyslnůst nebo slabůmyslnost úplně zbaven svéprávnůsti nebo. je-li jeho pů
byt trvale neznám, dává přivůlení sůud, vy.slechna jeho.
řádného zástupce, anebo. zástupce, který se mu zřídí.
§ 150.

Odpírá-li řádný zástupce nesvéprávného osvůjovance
nebo některý z růdičů osvůjovancůvých bez závažného dů
vodu sjednati ůsvůjovací smlůuvu nebo. dáti k ní přivolení,
IIlůže jejich projev nahraditi , sůud.

§ 146.

§ 151.

Chce-li muž ůsvůjiti nemanželské dítě, ke kterému
n1á půvinnůsti půdle § 127, odst. 2., není překážkůu, že má
děti uvedené v § 145, ůdst. 1., ani že nemá ustanůveného
věku a že není předepsaného věkůvéhů růzdílu mezi osvů
jůvatelem a osvůjůvancem.

Je-li ůsvoJovanec nebo. osvojůvatelmanželem, muze
býti ůsvojen nebo ůsvůjiti jen s přivůlením druhého. manžela. Přivůlení není půtřebí, byl-li druhý manžel 'z baven .svéprávnosti nebo je-li jeho. půbyt trvale neznám nebo jsůu-li
manželé růzvedeni.

§ 147.

§ 152.

Půkud trvá poměr založený 'ůsvůjením, nemůže být i
osvůjenec jinůu osůbůu ůsvůjen než osvojitelovým manželem. Jaků společné dítě můhou někůhů ůsvůjiti jen manželé.

Průjevy zakládající smlůuvu ůsvůjůvací a průjevy obsahující žádané přivolení k ní nemůhou se státi skrze plnomůcníky.
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§ 153.
(1) K platnosti osvojovací smlouvy je potřebí, aby

o projevech ji zakládajících byl zřízen notářský spis nebo
tak'Ová listina soukromá, na které j sou podpisy ,stran ově
řeny soudem nebo notářem. Forma tato může býti nahrazena soudním zápisem.
(2) To platí stejně o f'Ormě projevů obsahujících přiv'Olení (:§§ 148, 149, odst. 1., a 151).
§ 154.

Smlouva osvojovací nesmí býti podmíněna ani časem
obmezena.
§ 155.
Osvojovací smlouva vyžaduje schválení s'Oudu. Smrt
osvojovatele nebrání schválení.
Právní následl{y osvojení.
§ 156.

Nutným následkem osvojení jest, že osvojenec dostane
rodinné jméno osvojitelovo nebo 'Osv'Ojitelčino dívčí jméno
rodinné. Rodinné jméno manžela provdané 'Osvojitelky dostane osvojenec, jen když k tomu manžel dal souhlas
v svém přivolení. Je-li osvojenka provdána, musí připojiti
ke jménu získanému osv'Ojením jméno manželovo.
§ 157.
(1) Osvojením vzniká mezi 'Osvojitelem a osvojencem
a jeh'O potomky později narozenými takový poměr, jako
by osv'Ojenec 'hyl manželským dítětem 'Osvojitele, pokud
zákon nebo smlouva neustanovuje jinak. Na osvojencovy
pot'Omky, 'kteří tu byli při uzavření .s mlouvy, vztahuje se
poměr ten, jestliže dali k tůmu sůuhlas sami nebo, nej sou-li
svéprávní, skrze ustanoveného opatrovníka se schválením
soudu.
(2) Na ostatní členy rodiny 'Osvojitelovy se poměr
'Osvojení nevztahuje.
(3) Ve vlastní rodině nepozbývají 'Osvojenec a jeho

potomci práva. Právo na výživu však mají jen potud, pokud není 'Osvojitel sám s to, aby jim poskytoval slušnou
yýživu.
§ 158.
Osvůjitel nenabývá osvojením nijakých majetkových
práv naproti osvojenci a Jeho potomkům.

§ 159.

Právní následky osvojení mohou býti 's mlouvou upra·veny i jinak. Avšak rodič, který s 'Osvojením nesouhlasil,
nemůže osvoj ovací smlouvou býti zbaven moci r'Odičské,
a ani jinak se nesmí smlouva dotknouti práv osob třetích
bez jejich souhlasu. Smlouva 'Osvojovací .se nesmí odchýliti od § 158 a 'Od § 156 se smí 'Odchýliti jen potud, že lze
platně umluviti, aby jiný osvojenec než pr'Ovdaná osvojenka připojil k jménu získanému osv'Ojením své jméno dosavadní.
Zrušení právního

poměru

založeného osvojením.

§ 160.
(1) Právní poměr založený osvůjením může býti zrušen .smlouv'Ou, ·kter'Ou osvojitel učiní s osvojencem a jeho
potomky; na které ·s e vztahuje osvojení. Pů smrti osvojence může býti smlouva taková učiněna se všemi oněmi
pot'Omky nebo :S kterýmkoliv z nich. O smlouvě platí §§ 153,
154 a 155, věta 1.
(2) Smrt kteréh'Okoliv ze smluvců nebrání schválení.
Soud dříve, než schválí smlůuvu, vyslechne rodiče osvojence, jsou-li na živu.

§ 161.

Soud může poměr osv'Ojení zrušiti po žalobě osvůjitele
proti které~oliv z osob, na kterou se vztahuje osvojení,
nebo po žalobě podané proti 'Osvojiteli kteroukoliv z oněch
osob. žal'Obě lze vyh'Ověti, jen když žalovanému lze vytknouti takové chování, že na žalobci nelze spravedlivě žádati,
aby vzhledem k ně·mu trvalo 'Osvojení.
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§ 167.
§ 162.

Cizincům

Zrušením pominou do budoucn'Osti všechny následky
osvojení pro osoby, kterých se zrušení týká.

HLAVA 5.
PoručenstvÍ, opatrovnictví a podpora.

I.

PoručenstvÍ.

§ 163.

N ezletilým osobám, které nej sou v nlOci 'Otcovské nebo
n1ateřské, nejde-li o osoby uvedené v §§ 221 a 222, dostane
se zvláštní ochrany poručníkem.

nebudiž zpravidla (§'§ 171 a 173)

b) k

určitému poručenstvL

§ 168.
(1) Za poručníka nelze ustanoviti toho, kd'O zre] me
žije nebo žil s rodiči ne zletilce nebo s ním v nepřátelství
nebo je s nezletilcem ve sporu, pak toho, koho otec nebo
m atka oprávněná označiti poručníka (§ 171) výslovně vy'loučili 'z poručenstvÍ. Vyloučí-li otec matku, není soud vyloučením vázán.
(2) Soud posoudí, nehodí-li .se někdo k poručenství
proto, že jsou mezi ním a. nezletilcem .sporné otázky.
Důvody

§ 164.
jmění.

Kdo ustanovuje

poručníka.

§ 165.
(1) .' Soud ustan'Oví z moci úřední poručníka, jakmile

zví, že je toho

třeba.

(2) Vládním nařízením bude ustanoveno, komu náleží
učiniti .soudu 'Oznámení, kdykoliv nastane potřeba ustano-

viti

omluvné.

§ 169.

Poručníkovi náleží péče o osobu poručence a správa

jeho

svěřováno

poručenství.

poručníka.

(1) Z p'Oručenství se může omluviti: kdo dovršil šede-

sátý rok svého věku; komu náleží pečovati ,aspoň o čtyři
děti nebo vnuky; kdo poručenstvím, opatrovnictvím nebo
podporou je již naléhavě zaměstnán; kdo pro nemoc, pro
své povolání, pro odlehlost svého bydliště nebo z jiných
důlež itých důvodů mohl by poručenství zastávati jen se
zvláštními obtížemi nebo .se značnými majetkovými újmami; pak žena, kromě matky a staré matky.
(2) Stejně se může omluviti z poručenství, kdo byl
vyzván, aby je převzal, je-li někdo podle ustanovení níže
položených k poručenství bližší.
Komu

Důvody nezpůsobilosti:

poručenstvÍ

náleží:

1. .m atce;
a)

vů bec;

§ 166.
Nezpůsobilí býti poručníky vůbec jsou, kdo nejsou s to,.

aby pro nezletilost, tělesné nebo duševní vady nebo z jiných důvodů řá~ně obstarávali vlastní věci, nebo o nichž
nelze se nadíti, Že budou řádně konati své poru~enské povinnosti.

§ 170.
Přede

všemi náleží

poručenství

2. o s o b á m o z nač e n Ý m pro

matce.
pří

pad s m r ti;

§ 171.
(1) Nestane-li .se poručnicí matk,a, náleží poručenství
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tomu, koh'O označil otec, který má moc otcov,skou. Má-li
m.a tka moc mateřskou neb'O je-li poručnicí, přísluší jí právo
označiti poručníka; označil-li poručníka také otec uvedený
v první větě, volí mezi oběma soud, hledě k prospěchu dětí.
(2) Označení poručníka nevYŽ·a duje f'Ormy posledního
pořízení.

mu dáti příležitost, aby se vyslovil o své způS'Obilosti a
Olnluvných důvodech.
(2) Kdo při tét'O příležitosti neuvede omluvných dů
vodů v té době mu známých, ztrácí právo přivésti je pozdě
j i k platn'Osti.
(3) Kdo zná svoji nezpůs'Obilost k poručenství, je povinen soudu ji 'Oznámiti.

§ 172.

Zanechá-li někdo nezletilému maj etek 'a zároveil mu
označí kr'Omě případu § 171 poručníka, nenáleží poručen
ství oné 'Osobě 'Označené, ale bude ustan'Ovena za opatrovníka zůstaveného jmění.
3.

příbuzným;

. § 177.

Každý p'OručnÍk slíbí, že nee;letilce povede k životu
mravnému a poctivému, že ho bude vych'Ovávati na řádné
ho 'O!bčana, že ho bude zastupovati před ,s'Oudem i mimo
soud, že bude věrně a pilně sprav'Ovati jeho majetek a že
ve všem si hude počínati, jak zákon káže.
§ 178.

§ 173.

Není-li poručnicí matkla a nebyl-li nařízením pro pří
pad smrti označen poručník žádný nebo byl-li označen poručník nezp6sobilý, náleží póručenství nad manželskými
dětmi přede všemi ,s tarému otci s 'Otcovy strany, dále staré
rnatce s otcovy strany, konečně, není-li jich, nejbližším pří
buzným; mezi několika stejně blízkými se povolává zpravidla starší.
4. 'Osobám p'Ov'Olaným s'Oudem.
§ 174.

Nelze-li ustanoviti za poručníka žádnou z osob jmenovaných v §§ 170-173, rozhodne 'O 'Os'Obě poručníka ·soud,
nejsa vázán leč uvážením jeh'O způsobilosti, povolání a
bydliště.

U stanovení

poručníka.

§ 175.
Poručníkem se stane někd'O teprve tehdy, když jej

soud za

p'Oručníka

ust·anoví.
§ 176.

(1) Dříve než soud někoho ustanoví za poručníka, jest

Poručníku

nu, aby hyl v
vykázati.

vzatému ve slib vydá · soud jmenovací listira mohl .s e podle potřeby

poručenství 'Ověřen

§ 179.

U stan'Ovený poručník je povinen se poručenství ihned
ujmouti ·a zastávati je tak dl'Ouho, dokud nebyl soudem
pravoplatně zproštěn.

PoručenstvÍ

ústavní.

§ 180.
(1 ) Poručníka není třeba ustanoviti nezletilci, který
nemá značného jmění, je-li o jeho výchovu po.staráno v ně
jakém ústavu veřejném nebo v ústavu s'Oukr'Omém, který
je úředně ·s chválen. V tomto případě náležejí práva a povinnosti poručníka ústavu. Totéž platí o chovancích, kteří
pod dozorem ústavu jsou vychováváni v rodině.
(2) Soud může přes to, že byl nezletilec přijat do ně
kterého ústavu, v jeho zájmu poručníka ustanoviti nebo
ustanovenéh'O již poručníka ponechati. Na výchovu nezletilce v ústavu nesmí tento poručník vykonávati žádný vliv.
Podrobnosti styku ústavu se soudem a p'Oručníkem upraví
vládní nařízení.
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(3) Dokud není ustanoven jiný poručník nezletilci,

který z ústavu vy.stoupil, má ústav poručenství dále vésti.
Poručenství

hromadné.

nu a také on slíbí, že chce co nejlépe pečovati o. pro.spěch
poručencův. Náleží mu zejména, aby pomáhal poruČníku
r adou. Zpozoruje-li důležité závady, má se snažiti o jich nápl'lavu, a je-li třeba, oznáJmiti je soudu .

. § 181.
(1) Není-li vhodných osob, které by 'b yly ochotny při
jmouti poručenství, nebo je-li nutno, aby se účinným způ
sobem hájila práva a zájmy nemajetných po.ručenců, luůže
poručenství býti svěřeno vhodnému o.rgánu veřejné správy
nebo některému sdružení pro ochranu mládeže. Přeneseny
mohou býti též jen jednotlivá práva a povinnosti po.ruční
ka. Podrobnosti upraví 'v ládní nařízení.
. (2) Soud n1ůže přenesení odvolati, vyžaduje-li toho zájem poručencův .
Několik poručníků.

§ 1820
Bylo-li ustanoveno několik poručníků, svěří soud jedinému z nich, aby pečoval o osobu poručenco.vu a řídil veškerou správu. Jmění lze spravovati buď společně nebo odděleně. Spravují-li poručníci jmění společně nebo ro.zdělí-li
si správu bez schválení soudu, odpovídá každý z nich rukou
společnou a nerozdílnou za škodu, která vznikne poručenci.

§ 185.

Spoluporučníkovi náleží ·též, aby při jedná~ích,

k nimž

je potřebí schválení soudu, podpis,Oval žádosti poručníkovy
n ebo připojil své odchylné mínění a aby, žádá-li toho so.ud,
podal přímo svůj posudek.
§ 186.

Byla-li spoluporučníku ulož~na zároveň správa jmění
,..
v
,
,
preJlma s nI I veskere povinno.sti opatrovníka.
v

-"

§ 187.
Spoluporučník

k dyž se

poručník

s

budiž zpravidla

pověřen poručenství~,

poručenstvím rozloučí.

Práva a povinnosti soudu i
a) vzhledem k

poručníka zvláště:
výcho.vě;

§ 188.
Poručník

Spoluporučník.

§ 183.
(1) Poručníku muze býti přidán spoluporučník, když
označí některý z rodičů (§ 171') někoho spoluporučníkem,
. když za to. žádá poručník, když se domnívá soud, že to. vy-

žaduje zájem poručencův ze zvláštních důvodů, zejména
pro rozsah a obtížnost ,s právy jmění, nebo proto, že je to.ho
třeba k obhájení zájmů nemanželského dítěte.
(2) Při volbě spoluporučníka buď především přihlíže
no k pro.jevené vůli rodičů, pak k návrhu poručníkovu a
konečně k příbuzný'm poručencovým.
§ 184.

Také spoluporučník dostane od soudu jmenovací listi-

je povinen a oprávněn starati se o výchorvu
poručence; v případech důležitých je však povinen vyžadati si napřed rO'z hodnutí soudu.
§ 189.

o osobních poměrech poručencových podává poručník
zprávu k výzvě ·s oudu a mimo to tehdy, nastane-li v nich
, v,
vazna zmena.
v

§ 190.
Poručenec je poručníkovi povinen poslušností; smí si

však u nejbližších příbuzných nebo u so.udu stěžovati, .kdyby poručník zneužíval své mo.ci :n:ebo o něho se nestaral a nepečo~al. Na takové závady '~ohou soud upozorniti příbuzní
poručencovi a každý', kdo by o nich zvěděl. U soudu nechť
Všeobecný zákoník občanský. Díl I.
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se poručník dovolá pomoci také tehdy, když není s to, aby
řádnými prostředky kárnými přiměl poručence k poslušnosti.
,§ 191.

Výchova dítěte se svěří mla tce také tehdy, když jí
nebýla propůj Čena ' moc ·mateřská nebQ když není poruč
nicí, ačli jeho ' prospěch nevyžaduje jinakého opatření.

~u hQspoda~ení nebo jsou zvláště důležité, nesmí poručník '
nIC vykonatI bez schválení soudu.
.
(2) Nesmí zejména bez tohoto schválení vzdáti se dě
dictv~ ani se k němu přihlásiti; pustiti se do výdělečného
podnIku, v něm pokračovati nebo jej zrušiti; zciziti nebo
zav~divti. ~~ci. jemu ~věřené; postupovati pohledávky; vyP?vedetI JIS~I~y ulozené se zákonnou jistotou; přijmouti
Saln splacenI Jakékoliv jistiny; uzavírati pachtovní smlou.
vy; srovnávati spory.

§ 192.

§ 198.

Výši nákladu na výživu a výchovu určí soud hledě
k nařízení rodičů, k návrhu poručníka, k vlohám poručen
ce a k jeho majetkQvým a jinakým poměrů.m.
§ 193.

Nestačí-li prlJmy ze Jim enl poručencova, aby byly
uhrazeny tytQ vý,( laje nebo náklad, kterým má bý!t i opatřena poručenci trvalá výživa, l.ze s povolením soudu sáhnouti také na jmění kmenové.
§ 194.
Jsou-li poručenci zcela nemajetní, je poručník povinen
starati se, aby 's e jim dostalo výživy nebo příspěvku od
nejbližších příbuzných, a to i od takových, kteří k ,t omu
podle zákona nej sou povinni, nebo od dobročinných 'zaří
zení. Soudu náleží, aby v tom poručníku poskytoval vhodnou pomoc.
b) vzhledem k správě jmění.

§ 199.
Dlužník se zprošťuje 'z ávazku placením jediné tehdy,
platí-li jistinu poručníkovi, který má potřebné schválení
soudu, nebo složí-li 'j i u ,s oudu.
§ 200.
Poručník

není povinen dáti jistotu přejí.maje poručen
s~ví. Této povinnosti nemá ani potomně, pokud dbá přesně
zakonných ustanovení 'O 'zajištění svěřeného jmění a .po··
dává účty včas a řádně.
§ 201.

§ 195.
Soud je povinen veškeré jmění poručencovo zjistiti a

zabezpečiti.

?

v
p~hl~dá;kách, k jichž průkazu není listin, opatří por uc:uk 1.1stI~~e, doklady a pohledávky nezajištěné podle
moznostI zaJ lStI nebo při splatnosti vymůže. Jsou-li však
dlužníky rodiče, nebuď jim jistina vypověděna, i když není
podle zákona zajištěna, jestliže pravděpodobně není nebezpečenství něj aké ztráty, pro poručence a 'j estliže rodičům
by bylo za těžko ji splatiti.

t

§ 196.

Poručník je povinen }menl poručencovo spravo'V'a t i
s veškerou péčí !ádného a svědomitého hospodáře.
,§ 197.
(1) Ve věcech, které nenáležejí k obyčejnému řádné-

e)

Poručník

je povinen podáv'a ti

účty

ze

svěřené

mu

správy.
. (2~ Zůstavitel může poručníka zprQstiti této povinno s~I,

Jde-li o jmění, jež poručenci zůstavil, nejsa k tomu
pOVInen. Jestliže příjmy ze jmění pravděpodobně nepře
sahují nákladů na výživu a výchovu poručence může poruč
n~ka zprostiti povinného předkládání účtů i ~oud. I tu je
vsak poručník povinen k nařízení soudu vykázati kmenové
jmění poručencovQ.
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poručenců.

Závazky

-§ 202.

O závazcích po.ručenců platí, CD ~stanDvují r§§ 110 a
111 o. závazcích dětí v mo.ci o.tco.vské. K službám se však
může dospělý po.ručenec zavazDvati samostatně bez ro.zdílu, v čím zao.patření jest, a pDručník ' může zrušiti smlDuvu
jen se schválením sDudu.
§ 203.
N ezletilci který dokDnal osmnáctý rok věku, může
'Soud PDnechati 'čistý přebytek příjmů do. jeho.. vlastní vo.l~é
správy; je pak o.právněn sám se zavazDvatI stran penez
jemu do. správy svěřených.

Kdy se konČÍ poručenstVí:

bas i nejbližší příbuzné, pro.hlásiti za zletilého.. Pro.hlášenÍ
t Dto. má týž právní následek j ako. ~letilost.
Zproštění poručníka:

a) z

Po.ručník musí býti z úřední mo.ci pro.puštěn, po.rušujeli své po.vinnDsti, ukáže-li se nevho.dným nebo. vyjdo.u-li
najevo. o.ko.lno.sti, které by jej po záko.nu vylučovaly z po.ručenství.

§ 208.

Byl-li ustanoven po.ručník jen na čas nebo. hyl-li vyloučen pro. určitý případ, bu'd e prDpuštěn, jakmile čas pro.šel nebo. onen případ nastal.
b) na žádo.st

§ 204.

b) zletilo.stí;
~

c) pro. min u tím let.
, § 206.
PDručence, který dDko.nal osmnáctý ro.k, ,může po.ručenský so.ud s jeho so.uhlasem, vyslechna po.ručníka a tře-

po.ručníka;

-§ 209.

N·astano.u-li po. ustano.vení po.ručníka důvo.dy, pro. které
se může z po.ručenství o.mluviti .nebD které jej vylučují po.dle zákona 'z pDručenstvÍ, jest v o.no.m případě oprávněn,
v tDmtD pak pDvinen žádati za zpro.štění.
§ 210.

205.

Po.ručenství 'z aniká také, jakmile pDručenec nabude
zletilo.sti· ,sDud je však může pro.dlo.užiti na určito.u dDbu
nebo. na ~eurčito. pro. tělesné nebo. duševní vady pDručence,
pro. lehko.myslnost ve věcech majetkových nebo. z ji~ý~~
důležitých důvo.dů, a to' k návrhu pDručníka nebo. neJ ?hzších příbuzných nebo. z po.vinno.sti úřední, vyslechna Jmeno.vané osoby. Toto. Dpatření budiž veřejně vyhlášeno. při
měřenDu dDbu předtím, než pDručenec nabude zletilo.sti:

mo.ci;

§ 207.

a) smrt.í;
Po.ručenství se ko.nčí úplně smrtí pDručencDvou. Ze.mřel-li vš'a k po.ručník anebo. byl-li pro.pl,lštěn, jest ustano.viti jiného. pDdlezáko.na.

úřední

někdo. ustano.ven pDručníkem jako. o.soba k po.nejbližší a do.ví-li se později, že tu byla způso.bilá
oso.ba bližší, může 'ž ádati, :a by na jeho. mí-stě byla po.ruční
kem ustano.vena.

Byl-li

ručenství

c) na žádost jiného..
§ 211.

Oso.ba k pDručenství bližší nemůže žádati, aby ji sDud
ustano.vilza pDručníka, když byla ustanovena poručníkem
oSDba vzdálenější. Matka a bratr však, kteří v době, kdy
byl po.ručník ustanDven, byli ještě nezletilí, mo.hou, když
dDsáhnDu zletilosti, 'ž ádati, aby byli ' 'z a poručníky ustano.veni.
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§ 216.

čas zproštění.

§ 212.
(1) Zproštění poručníka a převzetí poručenství nástupcem se stane koncem poručenského roku, jestliže soud pro
bezpečnost osoby nebo j'mění poručencova nebo z jiných
důležitých důvodů poručenství ihned poručníku neodejme
nebo ho poruč.enství dříve nezprostí.
(1) Při skončení poručenství vrátí poručník jmeno-

Je-li jmění poručencovo tak skrovné, že nelze nic neb'O
j en .málo do roka ušetřiti, může se poručníkovi, který jmění
neztenčené zachoval nebo nezletilému slušné zaopatření
zjednal, alespoň ke konci poručenství uděliti přiměřená
odměna.

.§ 217.

U stan'Ovení 'O odměně neplatí, j de-li o
ústavní nebo hromadné.

poručenství

vací listinu.

Odevzdání

jmění.

II. Opatrovnictví a podpora:

§ 213.

§ 218.

Poručenci, který dosáhl zletilosti, vydá :soud jeho jmě
ní nebo učiní opatření, aby jmění poručenci bylo vydáno.

(1) Zvláštní ochrany opatrovní-kem nebo p'Odpůrcem
d'O stává se osobám, které z jakéhokoliv dův'Odu nejsou s to
aby své věci spravovaly a práv sVý'c h hájily.
'
(:) Předpisy dané o poručníku platí 'Obdobně 'O opat r ovnrku ·a p'Odpůrci, není-li níže ustanoveno nic jinéh'O.

Závěrečný účet.

§ 214.

1. osob budoucích;

(1) P'Oručník je povinen nejdéle do dvou měsíců po

skončení svého poručenství podati s'Oudu závěrečný účet
a obdrží 'Od něho po učiněné pořádnosti list, že poručenství
poctivě a řádně sprav'Oval.
(2) Poručenec, který' dosáhl zletilosti, může poručníku
prominouti závěrečný účet prohlášením na soudu nebo listem. Prominutím se nahrazuje vykonání pořádnosti a list
o ní vydaný.
(3) Projevy tu uvedenými se však nezprošťuje poruč
ník závazku z jednání nepoctivého, které by později vyšlo

§ 219.
Opatr'Ovníka jest ustanoviti, je-li třeba hájiti zájmů
osoby, která jest počata, ale není dosud zrozena, nebo je-li
třeba hájiti zájmů osob budoucích na určité pozůstalosti.
2. nes v é p r á v n é man žel k y ;
§ 220.

Od·měna poručníka.

Provdá-li se nesvéprávná žena, záleží na soudu zda
a ~řivolování k jejím závazkům 'mají
byh .s vereny manzelu Jako 'Opatrovníku. Stalo-li se tak a
zruší-Ii ·s e manželské společenství, pokud žena je ještě nesvéprávná, zanikne opatrovnictví manželovo.

§ 215.

3. 'O S ob 'z b ·a ven Ý c h s v é p r á v n o s ti:

žádá-li o to poručník, přizná mu soud z uspořených
přebytků přiměřenou roční odměnu, hledě k rozs·a hu a obtížnosti spráyy ; 'Odměna tato ne'Smí nikdy přesahovati deset
ze .sta čistého výnosu.

a) úp I ně;

n ajevo.

s~r~va !~jího j.mě~í

§ 221.
(1) ,Osoby starší sedmi let, které jsou pro chor'Omysl-
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nO'st nebO' slabO'myslnO'st nezpůsO'bilé 's vé věci samy spravovati, mQhQu býti úplně zbaveny ,svéprávnQsti a jest jim
ustanoviti 'k péči O' '0sQbu a jmění QpatrQvníka.
'(2) TytO' QSQby j SO'U CO' dO' své způSQbilQsti k právnínl
úkQnům rQvny dětem mladším ,sedmi let.
b)

částečně;

§ 222.
(1) OSQby starší Qsmnácti let, které
1. nej S'0U ,s ice nezpůsQbilé spravovati své věci" pQtře
bují však prO' <chQrQmyslnO'st nebO' slabQmyslnQst k řádné
jich správě PQmQci; nebO'
2. uvádějí marnQtratnictvím sebe nebO' svou rQdinu
v nebezpečí nQuze; nebO'
3. uvádějí navyklým nadužívání'm alkQhO'lních nápQjů
(pijáctvím) nebO' nervQvých jedů sebe nebO' SVQU rQdinu
v nebezpečí n'0uze nebO' ohrQžují bezpečnQst jiných nebO'
PQtřebují k řádné správě ,svých věcí PO'mQci,
mQhQu býti částečně zbaveny svéprávnQsti a jest jim
ustanQviti PQdpůrce.
(2) TytO' OSQby jsou, není-li ustanQvenQ nic jinéhO',
rO'vny dQspělým nezletilcům mladším Qsmnácti let, avšak
pQdpůr<ci může SQud též vyhraditi, aby nakládal s tím, čehO'
QSQba takQvá nabude SVQU pílí.

4. o s O' b s tiž e n Ý <c h těž k O' u těl e s n O' u vad O' u ;
§ 223.
(1) 'Zletilým, kteří prO' těžkQU tělesnQu vadu j SQU ne-

způSQbilí věci své řádně 's pravQvati, jak'0 JSQU zejména
slepí, ně'mí, nebO' hluší, jest, nebyla-li nad nimi prodlQužena mQC 'Otcovská, mateřská nebO' PQručenská, nebO' neJSQu-ll úplně nebO' částečně zbaveni svéprávnQsti, na jejich
žádQst ustanQviti QpatrQvníka prO' péči O' QSQbu nebO' O' j mě
ní nebO' prO' určitý druh právních 'úkQnů nebO' prO' určité
jednotlivé právní ÚkQny.
(2) Listiny zřízené O' právních jednáních mezi ž~vými,
která QSQbně činí slepí, pak němí, kteří ne,mQhQu psáti, a
hluší, kteří nemQhQu čísti, vyžadují fQrmy nQtářského

spisu.

5.

při

st ř e t u z á j m

ů;

§ 224.
J de-li 'O právní jednání mezi rQdiči a nesvéprávným dítětem v jej ich mQci, mezi poručníkem a PQručencem nebO'
mezi QpatrQvníkem (pQdpůrcem) a jeho chráněncem, jest
ustanQviti chráněné QSQbě zvláštníhO' QpatrQvníka.
§ 225.
se zájmy chráněnců, kteří mají téhQŽ řád
ného zástupce, musí každému z nich býti zřízen zvláštní
QpatrQvník.
StřetnQu-li

6. O' s O' b n e pří t O' m n Ý ch, n e z v ě st n Ý cha n e z n ám Ý c h z á j e m n í k Ů.
§ 226.
(1) OSQbám nepřítQmným, nezvě,stným a QSQbám, kt~
re JSQU zúčastněny při určitém právním poměru a SQudu
nej SQU známy, jest ustanoviti opatrQvníka, nezanechaly-li
zlnQcněnce a je-li nebezpečí, že by je nebO' jiné OSQby stihly
jinak právní új my.
, (2) Je-li pQbyt nepřítQmnéhQ znám, jest na opatrQ~
níku, aby mu PQdával PQtřebné zprávy.

Jak se ustanovuje opatrovník nebo

podpůrce.

§ 227.
(1) Při ustanQvení QpatrQvníka nebO' PQdpůrce není
SQud vázán předpisy §§ 170, 171, 173 a 211.
, (2) Je-li Qsoba svéprávnQsti zbavená v mQci QtcQvské
n ebo mateř.ské nebO' PQd PQručenstvím matky, buďteŽ ustanQveni QpatrQvníkem nebO'. PQdpůrcem v prvním případě
Qtec, v druhých matka, ačli zájem QSQby svéprávnQstizbavené nevyžaduje, aby byl ustanQven Jiný QpatrQvník nehO'
PO' dpůrce .

Kdy se

končí

opatrovnictví a podpora.

§ 228.
PQdpQra ,se zruší, když PO'minQu dŮVQdy, prO' které hyl
PQdpůrce ustanQven. To platístej ně O' QpatrQvnictví, jestliže
PQdle ustanQvení zák'0nného nebO' PO'dle PQvahy věci nepQ~
mine samO' sebQu.
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§ 233.

DÍL , DR~HÝ.

PRÁVA MAJETKOVÁ.

§ 234.

ÚVOD.

(1) Příslušenství jsou vedlejší věci vlastníkovy u věci
hlavní, které byly určeny k tomu, 'aby ,se jich s tDUtO věcí
trvale užívalo. Za přislušenství hDSpodářství je tedy zejména pDvažovati: dDbytek a drůbež, zásoby osiva a :sadby, píce,
tDpných a pohDnných hmot, pak stroje, nástroje, nářadí,
vDzidla i všechny jinaké věci, a tO' pokud věcí tu uvedených
je potřebí k řádnému hospodaření. Stejná zásada platí
i o příslušenství jiných podniků.

Věci a jich právní rozdělení.
§ 229.

MajetkDvá práva se týkají veCl v právním smyslu.
Věcí v právním smyslu je vše, co je rDzdílné Dd člDvěka a

SIDuží k

částí pozemku jest prDstor nad povrchem a pod po··
vrchem, všechny na pozemku vyvedené stavby, vyjímajíc
stavby podle . § 335, a jiná díla a všechno rostlinstv.o na
něm vzešlé.

potřebě

lidí.

(2) Zda některá věc je příslušenstvím, o tDm v pochyb-

§ 230.

V ěci se dělí na hmDtné a nehmotné; na mDvité a nemovité; na hlavní a příslušenství; na j ednDtlivé a hrDmadné;
na zuživatelné a nezuživatelné; na zastupitelné a nezastupitelné; na cenitelné a necenitelné.
Věci

(3) Věc nepřestává býti příslušenstvím, byla-li od věci

hlavní jen

Věci hmDtné j sou kusy přírody podrobitelné lidské
mDci (soubD'r y takových kusů), které mají pDvahu samostatných prDstředků úkDjných. Předpisů o věcech hmotných jest užíti přiměřeně na přírodní síly, s kterými se
DbchDduje. Věci nehmotné jsou' zejména práva.

nemovité a movité. části věci nemovité.
Příslušenství.

§ 232.

Nemovité věci jsou pozemky, práva spojená s vlastnictvím nemovitosti a práva, jež zákon prohlásil z'a nemDvitá;
jiné věci j.sDU mDvité.

přechodně Ddloučena. '

§ 235.

hmotné a nehmotné.
§ 231.

Věci

no.sti rozhoduje místní názor.

Stroje nejsDu částí nemovité věci, byla-li o nich se
sVDlením vlastníka nemovitosti vložena ve veřejných knihách výhrada, že nej.s ou jehO' vlastnictvím. Mají-li takDvé
stroje býti náhradou za stroje, které byly částmi nebo pří
slušenstvím nemovitosti, lze vklad povDliti jen tehdy, když
žádosti neodporuji osoby zapsané ve výhodnějším pořadí. Že stroje nejsou takovou náhradou, jest prokázati
'způsobem předepsaným pro vklady. Odpor vznesený zástavním věřitelem lze odkliditi, zaplatí-li ·s e jehO' pDhledávka, třebas nesplatná. Jde-li o jiná práva zapsaná, lze Ddpor
prDhlásiti za neodůvodněný, je-li nepochybné, že zápisem
výhrady právo zkrácenO' nebude. Vklad výhrady jest vymazati na žádost vlastníka nemovitosti nebo osoby knihDvně Dprávněné, prokáže-li se listinou vkladnDu, že se vlastník nemovitosti stal vlastníkem stroj ů.

te
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Věci

Veřejný

hromadné.

§ 243.

§ 236.

Soubor věcí jednotlivých, který ,se považuje za 'j ednu
věc a označuje společným jménem, tvoří věc hromadnou a
pokládá se za celek.
Věci

statek.

Věci,

které jsou určeny k obecnému užívání, js'Ůu vestatkem. Veřejný statek .se spravuje tímto zákoníkem, pokud ve správních a jiných zákonech není ustanoveno něco jiného.
řejným

zuživatelné a nezuživatelné.
První

§ 237.

'Oddělení.

PRÁVA VĚCNÁ.

Věci, které dávají obvyklý užitek zužitím, nazývají se
zuživatelné; jiné věci jsou nezuživatelné.

HLAVA 6.
Věci

zastupitelné a nezastupitelné.

Držba.

§ 238.

Pojem.

Věci, které mohou býti nahrazeny jinými věcmistej
ného druhu, j~ouzastupitelné, jiné věci jsou nezastupitelné.

O zastupitelnosti rozhoduje zpravidla zvyklost obchodu.
Věci

§ 244.

Držitelem jest, kdo vykonává právo pro Isebe.

cenitelné a necenitelné. Cena věci.

Nabytí držby.

§ 239.

Způsobilost

Cenitelné jsou věci, jejichž hodnota může býti určena
odhadem. Věci, kterých nelze odhadnouti, jsou necenitelné.
§ 240.

Odhadne-li se věc podle obecného užitku, který dává
v určité době a na určitém ·místě, ustanoví !s e její řádná a
obecná cena. Hledí-li ·s e však ke zvláštním poměrům a ke
zvláštní oblibě, kterou má ve věci pro náhodné její vlastnosti ten, kůmu se má její hodnota nahraditi, je to její
cena mimořádná.
§ 241.

nabýti držby.

§ 245.
Děti, pak ti, kdo pro choromyslnost nebo slabomyslnost nejsou způsobilí 'Obstarávati své věci, a ti, kdo jsou
zcela zbaveni svéprávnosti, nemohou svým vlastním jed.
náním nabýti držby.

Co lze držeti. '
§ 246.

Držeti lze práva, která jsou v právním obchodu a dotrvalý nebo opětovaný výkon.

pouštějí

Není-li nic jiného vymíněno nebo zákonem ustanoveno,
odhadne se věc podle své obecné hodnoty.

Nabytí držby vlastnického práva.

§ 242.

Držbu vlastnického práva k věcem movitým zejména
získá, kdo se jich uchopí, je odvede nebo k sobě vezme ,

Soudy a úřady odhadují v měně československé.

§ 247.
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k věcem nemovitým, kdo na ně vstoupí, kdo je vymezí,
ohradí, označí nebo na nich hospodaří.
Nabytí držby jiných práv, zejména kladných, záporných
a zapovídacích.
§ 248.

a

prostředečné

nabytí držby.

§ 249.
Při úkonech nabývacích záleží vůbec na tom, zdali ně
kdo nabývá držby bezprostředně, t. j. uváže-li se v držbu
svou mocí, nebo pro středečně, t. j. převádí-li naň někdo
svou držbu. Bezprostředně se získá tolik držby, kolik se
vskutku uchopí, obsadí, užije, označí nebo k sobě vezme.
Prostředečně se však nabývá všeho toho, co dřívější držitel
měl 'a na nabyvatele převeDl
Převod

Držba

řádná.

§ 2,52.

Držbu jiného práva zejména získá, kdo od druhého
něco žádá, jako by to byla jeho povinnost, a ten mu t o
poskytuje; dále ten, kdo užije cizí věci; nebo ten, kdo
druhému zakáže něco, co by jinak činiti směl, a když tento
druhý· se zákazu podrobí.
Bezprostřední

dou, počne-li lS jeho svolením držeti pro sebe' kdo dr'v,
b
b' , d v
,
Zl pro
se e: na. yva rzby pro jiného, počne-li s jeho svolením vykonavab držbu pro něho.

držby:

a) listinami, nástroj i az n a m e ním i;

Držba je řádná, zakládá-li se na nějakém platném
právním ' důvodu, jinak řádná není.
§ 253.

. , Uvá:že-li ,s e tedy kdo v držbu bezprostředně neruše

C.lv~l~~!,by aniv .jiného práva, nebo má-li pro svou d;žbu vůli

(tr~Vej~I~O drzltele, výrok soudu nebo úřadu správního má
drzbu radnou.
'

Držba poctivá.
§ 254.
,(1). Kdo, z, p~esvědči::ých důvodů má za to, že právo,
ktere vykonava, jelnU prIsluší, drží poctivě. Kdo ví nebo
kom~ z okolností lnůže býti zjevné, že vykonává právo
ktere mu nepřísluší, drží nepoctivě.
'
(2) Jsou-li pochybnosti, má se za to, že držba je poctivá.

§ 250.

§ 255.

U věcí, při kterých není odevzdání z ruky do ruky v obobvyklé nebo při kterých je tou dobou vůbec nemožné, jako při skladech zboží a jiných hromadných věcech,
při zboží v dopravě a při věcech, které má u sebe osoba
třetí, lze převésti držbu tak, že držitel přejimateli odevzdá
buď listiny, které prokazují vlastnictví převodcovo, buď
nástroje, které přejimatele učiní způsobilým uvázati se
v držbu, nebo tak, že se věc opatří znameními, z kterých
každý může poznati, že držba byla převedena na jiného.

. Poctivost ~ebo ~epoctivost pllávnických osob se posuZUje podle poctIvosti nebo nep~ctivosti jejich orgánů.

chodě

§ 256.

.Jde-li ? nabytí nebo výkon držby zástupcem, činí ne~ocbvos~ zastupce držbu nepoctivou, ačli se zástupce v dr žou neuvazal nebo ji nevykonává podle zvláštního příkazu,
h-terý mu byl dán se 'zřetelem k této držbě.
Držba pravá.

b) dohodou.
§ 251.

Kdo vykonává držbu pro jiného, 'nabývá držby doho-

:§ 257.

Vetře-li ~se někdo v d~ž~u nebo vloudí-li se v ni potajmu nebo lsb, anebo hledl-h to, co se mu povolilo nikoli
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z povinnDsti, nýbrž jen z Dchoty, prDměniti v trvalé právo.,
jest jeho. držba nepravá. Jinak je držba pravá.

Povinnosti nepoctivého držitele práva vlastnického.

Práva poctivého držitele práva vlastnického:

Nepoctivý držitel jest pDvinen, aby nejen vydal všechen užitek, kterého. držbDu nabyl, nýbrž aby také nahradil
ten, které,hD by byla dDšla oSDba zkrácená,: jakDž i všechnu
škDdu, která vzešla z jeho držby.
.

a) na pDdsta tu věci;

§ 263.

§ 258.
PDctivý držitel smí věci užíti, ji zužíti, ano. i zničiti, a
není z tDhD nikDmu DdpDvěden ,
b) na užitky;

§ 264.
Učiní-li nepDctivý držitel na věc náklad nutný, platí
ustanDvení o pDctivénl držiteli. CD do. DstatníhD nákladu
platí ustanDvení o. nepřikázaném j ednatelstvL .

§ 259.

Do.ručení

PDctivému držiteli náležejí všechny plody věci, jakmile se od ní oddělí. Jeho. JSDU také všechny jiné již vybrané užitky, které za jeho. držby' dDSpěly.
c) na n á k 1a·d.
§ 260.

PDctivému držiteli se hradí náklad nutný, jehDž bylo
potřebí pro. trvající zachDvání podstaty věci, náklad u~i
tečný, který užitky věci nebo. její hDdnDtu dDsud zvysuJe, .
a to. podle jeho. přítomné hDdnDty, nejvýše však náklad
skutečný'. Obyčejné náklady udržovací ·s e nehradí.

a

§ 265.

Ode dne, kdy mu byla dDruč~na' žaID:b a, ~~~n~ se PD~ti
vý držitel držiteli nepDctivému, byl-li na tuto. žalDbu DdsDUzen, alby věc vrátil. Za náhodu, která by věc u žalDbce nebyla pDstihla, a za užitek, kterého. by byla došla DSDba zkrácená, DdpDVídá však jen tehdy, když zdrží vrácení věci ,s vévDlným spDrem.
D.ržitelé jiných práv.

v

o§ 261.

Z nákladu učiněného. ze záliby a pro. Dkrasu hradí se
;en tDlik o. kDlik věc získala na obecné hDdnDtě; dřívějšímu
d~žÚ;eli je však volno., aby k svému prDspěchu odstranil
vše, ~o lze Dd věci Ddděliti bez zhDršení její pDdstaty.
§ 262.

Ani pDctivý držitel se nemůže dDmáhati, aby mu byla
nahrazena cena, za kterDu věc na sebe převedl. Kdo. .vš,ak
cizí věc kterDu by vlastník těžce mDhl získati, pDchvym
zPůsDbe~ ·na sebe převede a tím vlastníkovi patrný užitek
zjedná, může se dOlnáhati přiměřené náhrady.

žaloby poctivému držiteli.

§ 266.
§§ 258-265 platí DbdDbně, jde-li o. qržitele jiných

práv.
Jak se držba chrání, je-li rušena.
§ 267.

.

Ať je držba j8.kákoliv, nikdo. ' není Dprávněn, :

a;by 'Ji

svémDcně

rušil. Kdo. byl v ní rušen, může se dDmáhati, ·abY
bylo. rušení -zapDvěděnD a vš.e uveden9
v předešlý . stav.
.
Jak se držba chrání

při stavbě

a jiném díle.

§ _268.
(1) Jestliže je držjtel staV1bou nebo jiným dílem 'óhrD-'žen v své držbě nebo. jestliže .se může pro. to dj1vDdně DbáVše obecný zákoník

občanský .

Díl I.

6
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vati následků podle § 280 a nezajistí-li se stavebník proti
němu pořadem práva, může se ohrožený držitel domáhati
zákazu této novoty. Zásada obsažená v § 281 není tím dotčena.

(2) Zákazu se nemůže držitel domáhati, nedostaví-li se
správnímu řízení, které se koná o žádosti za povolení
stavby nebo jiného díla, ač řádně a včas byl pozván, anebo,
dostavě se, námitek svých nepřednese.

1<:

§ 269.

Pokud není o věci rozhodnuto, nemá soud dovoliti, aby

se

stavělo nebo dílo . zřizovalo. Hrozí-li však přímé nebezpečí

nebo dá-li žalovaná strana přiměřenou jistotu, že uvede věc
v předešlý stav a že nahradí škodu, žalobce však 'ž ádné jistoty za následky svého zákazu neposkytne, dovolí se zatím pokračovati ve Istavbě nebo v jiném díle.
§ 270.

(2) Za vypuzení z držby jest pokládati každé 'z ískání
držby nepravé,. nejde-li o 'rušení. Vypuzení z držby práv
uvedených v § 248 nastane, když druhá ,s trana odepře
plniti, co dosud plnila, dále když někdo 'z abrání výkonu
práva nebo nedbá již příkazu, zdržeti se nějakého konání.

Námitka nepravé držby a vypuzení z držby.
§ 273.

S úspěchem lze proti žalobám na ochranu držby naUlítati, že 'žalobce naproti straně žalované získal držbu nepravou nebo že j i z držby vypudil.
Zánik žalo by a námitky.
§ 274.

žaloby i námitky lze vznésti na soud jen do třiceti
d~ů ode dne nabytí vědomosti o činu i osobě pachatelově,
nIkoli však

později

než do roka od

činu.

§§ 268 a 269 platí také, bourá-li se stavba nebo jiné

Zánik držby.

dílo.

§ 275.

Jak se držba uchová:
a) s v ém o c í;

§ 271.

Držitel .se smí svémocnému rušení vzepříti, 'movitou
věc svémocně odňatou zase odníti pachateli při samém činu
nebo na útěku, nemovitosti, z niž byl vypuzen, ihned po
vypuzení znovu se zmocniti. Právo toto mají ·z rozkazu
držitelova nebo v jeho nepřítomnosti i domácí lidé. Třeba
se vš'a k při tom zdržeti všeho, , čím by se překročily ,meze
obrany.
b) žalo bou.
§ 272.
(1) Byl-li držitel 'z držby vypuzen, může se na vy-

puditeli domáhati, aby, vše uvedl v předešlý stav a zdržel
se dalšího vypuzení.

(1) Držba zaniká, když ·s e jí držitel vzdá, když po- .
zbude nadobro možnosti vykonati obsah práva, které dosud
vykonáv,al, nebo když je z držby vypuzen, jestliže :si své~
mocí nebo žalobou držbu neuchová.
(2) Ani tím, že držitel držby nevykonává, ani jeh6
smrtí držba nezaniká.

Spoludržba.
§ 276.
Spolu držba se přiměřeně řídí předpisy o držbě a o spopráv.

lečenství

Obdo ba drže bní ochrany.
§ 277.

.
Kdo poctivě vykonává práva rodinná, požívá ochrany
Jako držitel práv.
.
'
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§ 282.

VLASTNICTVÍ.
HLAVA 7.

o Pozemek ne.smí býti prohlouben tak" aby sousední
puda, stavba nebo jiné dílo ztratily náležitou oporu ledaže
Be provede jinaké dostatečné upevnění.
"

Vlastnictví a jeho ochrana.
§ 283.

Co lze míti ve vlastnictví.

~emůže-li se stavěti, bourati nebo stavba (jiné dílo)
JIZ zrlze,ná opraviti nebo obnoviti jinak, než když se užije
sousednlho pozemku, a převyšuje-li zájem na stavební změ
~~ zá~ em na nerušeném užívání sousedního pozemku, lze
zadatI, aby stavební úřad uložil sousedovi snášet potřebné
úkony, urče jich míru a trvání, a podle okolností také při
měřenou náhradu.
'.V

§ 278.

Ve vlastnictví mohou býti jen věci hmotné, nemovité
i movité.
Obsah vlastnického práva.
,§ 279.

Vlastník ,s mí s věcí, neruší-li tím právního řádu a zejména nezkracuje-li práv osob jiných, volně nakládati, ji
na každém, kdo ji má v své moci, vymáhati a každému neoprávněnému zásahu se opříti.
Obmezení vlastnického práva.
§ 280.

Vlastník pozemku je povinen zdržeti ,se všeho, co pů
sobí, že odpadová voda, kouř, ,saze, plyny, teplo, zápaeh,
hlomoz, otřesy a podobné jiné nepřÍležitosti vnikají na s~u
sední pozemek, jestliže převyšují míru přiměřenou mÍ'stnlm
poměrům a jestliže podstatně obnlezují užívání pozemku
v místě obvyklé. Přímo je přiváděti na sousední pozemek
se nedopouští, není-li k tomu zvláštního důvodu právního,
ať je jich míra a obtí'ž sousedova jakákoliv.
§ 281.

J sou-li však nepříležitosti popsané v první větě pře
dešlého paraO'rafu
'a dosahující míry a obtížnosti tam uveb
'
dené následek zařízení horního neb 'zařízení úředně schvaleného, je soused oprávněn domáhati se jen náhrady škod~~
byť byla škoda způsobena okolnostmi, ke kterým se pn
úředním projednávání nepřihlédlo.

§ 284.

e) Vlastník pozemku je povinen snášeti, ,a by se užívalo pr~~t?růo nad poze~kem a pod pozemkem, j sou-li pro
to dulezlte duvody a deje-li se to takovým způsobem že
nenlůže míti rozumného důvodu, aby ' se tomu bránil. '
(2) Z takového užívání cizího prostoru nevzejde uživat~l! nižád~é právo, kterého by 's e mohl dovolati, nejsou-li
tu Jl: ~o~mlnky odstavce prvního; došlo-li však při užívání
dopustenem podle prvního odstavce na zařízení úředně
schválená, může se vlastník pozemku domáhati jen náhrady škody.
§ 285.
Vlastní~ je povinen snášeti, aby osoby státem pověře
za podmlnek v tomto pověření určených provedly na
Jeho pozemku výzkumné práce za cíli vědeckými. Na zastavěných pozemcich a v ohrazených dvorech a zahradách
n ~ní vlastník povinen takové práce snášeti. škodu takovýmI pracemi způsobenou hradí vlastníku ,s tát.

,

~e

§ 286.

e)

Nemůže-li býti na nemovitosti řádně hospodařeno
ll:bo nemůže-li jí býti řádně užito proto, že není spojena'
vubec nebo dostatečně s veřejnou cestou, může vlast~ík
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této nemovitosti žádati, aby mu soused za náhradu poskytl
přes svůj pozemek cestu nezbytnou.
(2) Podrobněj ší předpisy jsou _'Obsaženy _v zákonech
zvláštních.
§ 287.

Soused smí kořeny cizího stromů z půdy ~vé v~t:ha:i
na jeho pozemek přesahující pro sebe oklestiti, pu'
1·
mu
s"k,o du neb'O obtíže'
převyšující zájem na ne-b
so 1- 1
.
.
t. "
dotčeném zachování stromu. Práv'O toto Je1st ~~ko~a . I se:
trně a ve vhodné roční době. Dřevo takt'O vyte~ene, Jakoz
i plody na převislých větvkh náležej í sousedovI.._
a

větve

Vyvlastnění.

§ 288.

žádá-li toh'O obecný zájem, musí každý P'~ příslušné~
za přiměřenou náhradu .snášeti jak~~olIv obmezenI
svého práva, ano i vlastnictví věci odstOUPItI.
řízení

§ 291.

ž 'al'Oba vlastnická nemá místa proti poctivému držit eli vlastnického práva k věci movité, jestliže jí nabyl :b ud'
ve veřejné dražbě nebo způsobem, který je právními před
pisy postaven veřeJné -dražbě na roveň, nebo od toho, kdo
lná právo s takovými věcmi 'Obchodovati, anebo za plat od
t oho, komu ji žalobce sáln k užívání, k uschování nebo
,v kterémkoliv úmyslu svěřil, protože v těchto případech
nabývá poctivý držitel práva vlastnického. Předešlý vlastník se může jen domáhati náhrady škody na těch, kdo jsou
m u z toho odpovědni.
§ 292.

Jestliže však držitel mohl míti důvodnou pochybnost
o poctivosti své držby bud' z povahy věci, kterou na sebe
převedl, nebo z její zřejmě -příliš nepatrné ceny nebo ze
známých osobních vlastností svého předchůdce, z jeho živn'Osti nebo z jiných okolností, je jako nepoctivý držitel povinen, aby vlastníkovi věc vydal.
,

Zákaz zcizení a zavazení.
§ 293.

§ 289.

Smluvený nebo v posledním pořízení ustano~ený ~á
kaz zCÍ'zení nebo zavazení nějakého práva zav~~u~e tO!Ik~
-prvního nabyvatele, nikoli jeho dědice nebo Jln~ pravnI
nástupce. Proti třetím 'Osobám působí tehdy, byl-ll, ustanoven mezi manžely, rodičem a dítětem, ať "vlastnlm n,ebo
. ,
nebo' mezi J. edním z nich a manzelem druheho,
OSV'O]enym,
a byl-li vložen do veřejné knihy.
žalo by vlastnické:
a) o vydání

věci;

§ 290.

Kdo věc neprávem 'z adržuje, může býti jejím vlastn~
kem žalován, aby ji vydal. Vlastník však nemůže ~alo:at!,
nabyl-li věci, kterou již dříve, nejsa vlastníkem, .svym ]menem zcizil.

Na tom, kdo žaluje, -a by mu věc m'Ovitá byla vydána,
j est, aby ji popsal takovými znaky, kterými se rozeznává
od jiných věcí téhož druhu.
.
,§ 294.

Věci tedy, jichž takto rozeznati nelze, jako jsou peníze s jinými penězi smíšené nebo cenné papíry majiteli
svědčící, nemohou se vůbec žalobou vlastnickou stíhati,
leda j sou-li tu takové okolnosti, z kterých vlastnictví žalobcovo lze seznati a z kterých mohl žalovaný věděti, že
nemá práva věc si osob'Ovati.
b) zápůrčí.
§ 295.

žalobou se může vlastník domáhati ochrany vlastnického práva také proti každému, kdo neprávem do jeho
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vlastnického práva zasahuj·e nebo je ruší jinak než tím, že
mu věc zadržuje . .

řiceti dvou dnů, .stávají se věcmi bez pána a smí si je při
vlastniti na veřejném statku každý, na soukromém pozemku jeho vlastník.

žalo. by z do.mnělého. vlastnictví:
§ 300.
a) , o vydání věci;

§ 296.
(1) Kdo nabyl

řádně a pravým způsoben: držby :las~

. k'h práva pokládá se ve sporu za vlastnlka proh kaznIC
, zadržuj e a nemá pI a t ne'ho dOuv odu právního
démue o
kdo věc

,

(1) Věc, -kterou vlastník opustil, protože ji nechce již
jako svou podržeti, smí si každý přivlastniti.
( ~ ) Věc je po zákonu opuštěná, když vzhledem k ní
vlastník nevykonal vlastnického práva po zákonnou dobu
promlčecí.

",

nebo Iná jen důvod slabsI.
. "
latné(2) Drží-li tedy žalovaný nepochve .ne?o be: p v, _
ho důvodu právního, nemůže-li jmenovat! pr.edc~udce zad
.
ného'. nebo Jen
po dVl
ezre e'ho , anebo obdrzel-h
.. vec
O"zdarma,
r
I 'bce však za plat musí žalobci ustOUpItI. plra- Iv se
za
o.
.
s·lný
má preddržba
žalobce i žalovaného o duvo d s t eJne
1
,
nost žalovaný.

. § 301.

Přivlastnil-li .si někdo opuštěnou věc zapsanou ve veřejné knize, může se domáhati, aby knihovní stav byl uveden v soulad se skutečným stavem právním.

v

' o

b)

v

a) věcí ztracených;

zápůrčí.

§ 302.

§ 297.

Kdo má držbu popsanou v § 296, může také užíti žaloby

2. Nález:

Ztracenou věc nemá nikdo považovati za opuštěn-ou a

j i sobě přivlastniti.

zápůrčí.

§ 303.

HLAVA 8.

Nabytí vlastnictví přivlastněním a nálezem.
1.

Přivlastnění.

§ 298.
. Věcí bez pána může · každý nabýti přivlastněním, nebrání-li tomu zvláštní zákony.
§ 299.

Vlastník roje domácích včel. a jiný.c~ krotkých ~ z~. ro~
.
, h 'v t má právo stíhati Je na CIZI pozemek, Je vsa
cenyc ZVlra
b
škodu
.
nahraditi vlastníku pozemku zpuso enou
,,:
povmen
' ..
, . o dva dny nebo nevrah-h
NepronásleduJe-lI se takovy rOJ p .
, , d "tse zk rocene' zVI'rve , ačkoli mu v tom nIkdo nebranI, o c Y
o

Nálezce je tedy povinen věc tomu, -kdo ji ztratil, nebo
vlastníkovi vrátiti, pozná-li jej zřejmě bud' ze znamení na
věci nebo z jiných okolností. Neví-li, kdo to je, a .stojí-li
nález za více než dvacet československých korun, je povinen ohlásiti nález do tří dnů místnímu ú:ř.adu policejnímu.
§ 304 .

Úřad neprodleně vyhlásí nález obvyklým způsobem.
Nepřihlásí-li se v přiměřené lhůtě ten. kdo věc ztratil, uvede

se nález, je-li to věc značnější ceny, ještě v obecnou zná-'
most úředním listem. Nalezenou věc, nelze-li · j i bez nebezpečenství ponechati u nálezce, '~schová ' úřad v úředních
lnístnostech nebo, nehodí-li se k tomu věc nebo místnost,
II jiné o'soby. Věci hodnotnější nebo peněžité částky vyšší
než' j eden tisíc československých korun budou uloženy
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soudu. Nedá-li se věc bez patrné škody uschovati, bude
ve veřejné ' dražbě prodána a výtěžek uložen, shora
uvedeným způsobem. '

II

úřadem

§ 305.
Přihlásí-li

se ten, kdo věc ztratil, nebo její vlastník
do roka úde dne vyhlášky a prokáže'~li náležitě svoje právo,
vydá se mu věc nebo peníz 'z a ni stržený i .s vytěženými
užitky po .srážce nebo zaplacení nákladů a náleznéh'O. Nálezné činí deset ze sta 'Obecné ceny nálezu. Dosáhla-li by
podle tohoto výpočtu odměna deseti tisíc československých
korun, vy.měří sé z 'Ostatku jen pět ze .sta. Má-li věc hodnotu jen prú toho, kdo ji ztratil, nebo pro jejího vlastníka,
vyměří se nálezné podle slušného uváženÍ. N álezné přísluší
nálezci i tehdy, když vlastníka lze poznati 'zřejmě bud' ze
,z namení na věci nebo z jiných okolností.
§ 306.

Jestliže se k věci nalezené nikdo do rúka nehlásí, na-bude nálezce práva užívati bud' věci nebo toho, co .se za
ni stržilo. Přihlásí-li se ten, kdo věc ztratil, nebo její vlastník později, vydá se mu věc nebo peníz za ni stržený po
srážce nebo po zaplacení nákladů a nálezného. Uplynou-li
tř'i léta, nabude nálezee vlastnictví na způsob poctivého
držitele.

ten, kd'O věc nejprve spatřil a jí dosíci se snažil třebaže
jiný dříve se jí uch'Opil.
'
b) věcí skrytých;
§ 310.

Co .j e po~ě~ěno o nálezu věci ztracené, platí také, naIe~n~u-~I se vec,I z~kopa~é, zazděné nebo jinak skryté. ,Nálezne vsak nenalezl, kdyz vlastník 'O věci věděl.
c) p ok I a d u.
§ 31l.

~ .. :oklad je drahocenná věc, o které lze se d'Omnívati
ze JIZ dlo~h~ byla skryta a že nikomu nenáleží. Za draho~
cennou vec Je považovati také každý výtvor ktery' má h d
notu vědeck
b
vl
,o "..
ú~ n~ ,0 ume eckou. Nález pokladu jest 'Ohlásiti
l~IstnI~u pohceJnlmu úřa~u a ten jej dále ohlásí 'Okresmmu uradu.
§ 312.

, ~ nalezeného pokladu pOl'Ovice nabývá nálezce a druhé
polovIce ~l.astn~k věci, v které byl poklad nalezen. Je-li poklad nedehtelny, nabývají oba ,s poluvlastnictví.
§ 313.

Prohlásí-li nálezce úřadu, že nalezené věci nabýti nechce, přechází jeho právo na obec, v jejímž 'Obvodu věc
byla nalezena.

Zatajením pokladu ~rácí nálezce právo na .svou poloVICI P?kladu ;e pro~pě~h vlastníkův. Zatají-li poklad nále~c: .. I ;-lastnlk, z!raceJí oba své právú ve prospěch obce,
v JeJlmz 'Obvodu vec byla nalezena.

§ 308.

§ 314.

§ 307.

Nálezce, který jedná proti tomu, co je narlzeno
v · §§ 302-306, odpovídá za škodu tím vzniklou a ztrácí
práva těmito předpisy mu přiznaná (§ 307).

~Usta~'Ov:ní o pokladu platí přiměřeně o přírodnináeh,
ktere maJI vedeckou hodnotu.
, Co hradí vlastník za záchranu věci.

§ ·3 09.

§ 315.

Nalezne-li nějakou věc něk'Olik osob zároveň, mají
stejné povinnosti a stejná práva. Spolunálezcem je také

, Kdo ~~zí věc zac,hrá~í od pravděpodobné zkázy nebo
ztraty,muze se domahab na vla~tníku, který ji p'Ožaduje
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nazpět, aby mu nahradil náklad na ni uči~ě::ý a dal při";
měřenou odměnu, ale nejvýše deset ze sta JeJI ceny.

HLAVA 9.

Nabytí vlastnictví přírůstkem.
1.

Přírůstek přirozený:

o dděliti, jest všem zúčastněným os'Úbám společná ; tomu
však, jeh9ž .věc vinou jiného byla spojena, zůstq,vuje se na
vůli, aby ji buď celou podržel za to, ze druhému nahradí,
oč věc na hodnotě získala, nebo aby ji druhéml,l za náhradu
postoupil. K účastníku, který je vinen, jest se zachovati
podle toho, byl-li úmysl jeho poctivý nebo nepoctivý. Nemohla-li by se vina přičítati ani té ani oné straně, zůsta
vri~e se volba tomu, čí podíl za víc stojí.

§ ·321.

a) pfodiny;
§ 316.

Přirozené plody pozemku, totiž užitky takové, které
. pozemek ze sebe vydává nej sa vzděláván, . přibudou tomu,
či j est pozemek.

Užije-li se CIZI hmoty jenom na opravení veCI, pnpadne ciZÍ hmota vlastníkovi věci hlavní, a ten, podle toho,
j ednal-li poctivě nebo nepoctivě, bude povinen hodnotu
h moty zužité nahraditi vlastníkovi předešlému.
b) s t a vb a.

b) z v í ř a ta.
§ 317.

Užitky pocházející od zvířete přibudou tomu, čí jes:
zvíře. Bylo-li něčí zvíře oplodněno zvířetem jinéh~, nenl
vlastník 'Oplodněného zvíí·ete povinen odměnou, ledaze byla
umluvena.,

2.

§ 322.
Užije-li někd'Ú ke stavbě na svém pozemku cizího staviva, stane se sice stavba .částí pozemku, ale stavebník
bude povinen nahraditi poškozenému stavivo podle obecné
ceny; jednal-li nepoctivě, bude nadto povinen nahraditi všelikou jinou škodu.

Přírůstek umělý:

a) zpracování;

, § 323.
Zřídí-li

Kdo věci cizí zpracuje, se ,svými spojí, smísí nebo slije,
nenabude tím ještě jich vlastnictví.

kd'Ú stavbu ze svého staviva na cizím pozemku bez vědomí vl~stníkOva, stane se stavba, částí pozemku.
Kdo stavěl poctivě, může se domáhati, aby se mu nahradil
náklad nutný a užitečný; k tomu, kdo stavěl nepoctivě,
j est se zachovati jako k jednateli nezmocněnému.

§ 319.

§ 324.

Mohou-li. se takové zpra'c ované věci zase v předešlý
stav uvésti věci spojené, smíšené nebo slité 'z ase od sebe
odděliti, a to tak, že nenastane značná ztráta h'Údn~ty, navrátí ,se každému, což jeho jest, a škodá, se nahradl tomu,
komu její náhrada náleží.

Pa,kli by vlastník pozemku věděl, že ' se staví na jeho
poz'enlku, a tomu, kdo staví poctivě, toho bez zbytečného
odkladu nezakázal, může se . jenom domáhati, aby ,se nIU
za pozemek dala cena obecná.

§ 320.

Jestliže stavba vyvedená na p'Územků vlastním zastavuje cizí pozemek jen malou svou částí (přestavek),

§ 318 . .

Nelz~-li věc takt'Ú v předešlý stav uvésti nebo od jiné

,

§ 325.
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Dovršení

připadne půzemek přestavkem zastavěný stavebník~ i teh-

dy, když vlastníků přestavku nevěděl, a t~ .stavebnl~u, pů
ctivému za náhradu obecné ceny, :s tavebnIku nepůcbvemu
za náhradu škůdy.

při

a)

věcech

Převůd

vlastnictví k
držby.

vůdem

Byla-li stavba vystavěna na cizím půzem~u a z ciz~hů
staviva, platí o. právním pOlněru mezi vl~stnIke~ .stavIv~
a tím, kdo. stavěl, § 322, o. právním půmeru meZI vlastnlk~m půzemku a tím, kdo. stavěl, §§ 323-325.
Přírůstek

Několikeré

b) . při

věcech

ve

§ 327.

přechodu.
Převod.

§ 329.

K převodu vlastnictví vlastníkem je půtřebí právního
důvodu a úkůnu, kterým se převůd důvršuje.
.

movité.

zapsaných
knihách;

§ 332.

cizími růstlinami náleží vlastníkovi půzemku, co. taktů prlbude; růstliny ~u však' náleží teprve tehdy, když už zapustily kůřeny.
(2) O náhradě za osivo. a rostliny platí ůbdobně ustanůvení o. náhradě za cizí stavivo..

Převod vlastnictví a podobné případy jeho

věci

pře

nemůvitých

veřejných

(1) Byl-li půzemek ůset cizím ·s emenem nebo. ůsáz:~

HLAVA 10.

zcizení

do.vršuje se

Zcizí-li .se táž věc můvitá vlastníkem někůlika ůs'Obám,
je toho., na kůho. se držba její dříve převedla. Zcizitel je
však o.dpůvěden druhým z·a škůdu.

o ls etí a osáze.ní.

čí je strům, řídí se -půdle kmene, který ze země vyrůstá. Stůjí-li kmen na hranicích něko.lika vlastn~ků, je
strům jim všem spůlečný.

věcem můvitým

§ 331.

smíšený:

§ 328.

movi tých;

§ 330.

§ 326.

3.

převodu:

Převůd vlastnického. práva k věcem nemůvitým zapsaným ve :veřejných knihách důvršuje se vkladem převůdu do.
těchto knih nebo. záznamem, který bude spraven.

§ 333.
Půdmínky

.

nůvuje

c)

právo.

vkladu, záznamu a .spravení záznamu usta. .

knihůvní.

při věcech

nemovitých ve veřejných
knihách nezapsaných;
§ 334.

Převůd

vlastnictví k věcem nem'Ovitým nezapsaným ve
veřejných knihách dovrší se tím, že se u .sůudu ulůží listina
vytýkající přesně: osůbu převodce a nabyvatele, nemo.vitůst, která se má převésti, .s jejími částmi, právní důvůd
převůdu, místo. a čas smlůuvy a výslůvné průhlášení pře
vodcůVo., že přivo.luje k ulůžení listiny.
d)

při

s t a v bác h do. č a s n Ý c h.
I§ 335.

Byla-li s

úředním půvůlením zřízena

na cizím

půzemku
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.s tavba jako samostatná věc, dovrší se převod vlastnictví
k takové stavbě stejně jako převod vlastníctví k nezapsané
nemovitosti.
Několikeré

zcizení

věci

nemovité nebo stavby.

vady, které jsou na ní v knihách veřejných zapsány. Kdo
do těchto knih nenahlédne, ponese škodu ze své nedbalosti.
Osobní závazky předešlého vlastníka přecházejí na vlastníka nového podle ustanovení o převzetí dluhů.

§ 336.

Zcizí-li vla$tník touž věc nemoyit9u nebo stavbu uvedenou v § 335 několika osobám, připadne tomu, kdo dříve
zažádá 'z a knihovní zápis nebo za uložení listiny. Zcizitel
jest však odpověden druhým za škodu.
Zcizení věci ' nevtastníkem.
§ 337.

Zpravidla nelnůže nikdo převésti na jiného více práv,
než sám má. Kdy vlastnictví přechází na jiného převodem
llevlastníkovým, jest ustanoveno na jiných místech tohoto
zákoníka i v zákonech jiných.
Přechod vlastnictví podle výroku soudu nebo úřadu

správního.

HLAVA 11.

Spoluvlastnictví.
Vznik spoluvlastnictví.
§ 341.

Náleží-li věc několika osobám společně, jsou spoluvlastníky. Spoluvlastnictví se zakládá na smlouvě, na posledním
pořízení, na výroku soudu nebo úřadu správního nebo na
jiných skutečnostech v zákoně uvedených.
§ 342.

Podle rozdílných zdroj ů, z kterých spoluvlastnictví
vzniká, určují se i práva a povinnosti spoluvlastníků.
Společná

práva

spoluvlastníků.

§ 338.

§ 343.

,Kdy vlastnictví přechází ha jiného na základě výroku
soudu nebo úřadu správního a čeho je třeba k tomu, aby
přešlo, podává se z ustanovení o těchtp výrocích. Jde-li
o věci nemovité zapsané ve veřejných knihách, budiž i zde
přechod vlastnictví zapsán.

Hledí-li se k věci .společné jako k celku, pokládají se
spoluvlastníci za osobu jedinou, a shodují-li se, mají právo
celou věcí společnou vládnouti podle své vůle. Neshodují-li
se, nesmí spoluvlastník činiti na společné věci změny, které by se dotýkaly podílu spoluvlastníka jiného.

Právní následky knihovního zápisu:

Práva spoluvlastníliova vzhledem k podílu .

.

'j

a) na práva s

věcí

nabytou spojená;

§ 339.

Kdo nabude vlastnictví věci, nabude také práv s hí
spojených.

§ 344.

Se svým podílem smí každý spoluvlastník podle své
vůle nakládati jako sainovlastník, pokud se to nepříčí právům ostatních spoluvlastníků, a ,s mí te9.Y svůj podíl zastaviti, odkázati nebo jinak zciziti.

b) na závady . .
,§ 340.

Kdo nabude vlastnictví věci, přejme spolu také zá-

§ 345.

V pochybnostech se má za to, že podíl každého spoluvlastníka je stejný.
Všeobecný zákoník občanský. Díl 1.

7 .
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§ 346.

Spoluvlastník má právo na
z

zúčtování

a na podíl

užitků.

vespolek. Ve věcech týkajících se jen řádné správy a užívání společné věci rozhoduje většina hlasů. Většina hlasů
spoluvlastnických se ve všech případech počítá podle velikosti podílů.

§ 347.

§ 353.

Spoluvlastníkovi jest volno domáhati se zrušení právlllho poměru spoluvlastnického, a to bud' rozděle?ím syolečné věci (§ 362) nebo prodejem (§ 372). Nesml se vsa~
domáhati zrušení nevčas nebo na újmu druhých, a mUSl
proto snášeti nevyhnutelný odklad přiměřený poměrům.

Jde-li však o důležité zn1ěny, které se navrhují k zachování nebo k výhodněj ŠílTIU užívání společné věci, mohou
přl~hlasovaní spoluvlastníci vyzvati většinu, aby jim dala
jistotu proti budoucí škodě, a odepře-li to většina, mohou
se domáhati zrušení společenství.

§ 348.

§ 354.

Zaváže-li se spoluvlastník pokračovati ve společenství,
nemůže před časem ani ,s podílem svým vol~ě nakládat~:
ani se domáhati zrušení společenství. Tato povInnost se rUSI
jako povinnosti jiné a nevztahuje se na dědice. Zrušení této
povinnosti lze se domáhati i tehdy, ~d~ž se ,,:vy~kytn~u p~
měry takové, že na tom, kdo se domaha zr~senl, ?enl mozno spravedlivě žádati, aby setrval ve spolecenstvl.

Nebude-li jistota dána a nechtějí-li nebo nemohou-li
(§ 347) přehlasovaní spoluvlastníci zrušiti společenství,
rozhodne los anebo rozhodce anebo, jestliže se o to neb ono
jednomyslně neshodnou, soudce, zdali se má změna učiniti
beze vší výhrady aneb na zajištění, či vůbec nikoli. Tímto
zpŮ"sobelTI se rozhodne také tehdy, když si jsou hlasy spoluvlastníků rovny nebo když se nedosáhne většiny.

§ 349.
I nařízení třetí osoby, kterým se ustanoví věc za spo. lečnou, musí vyhověti jen první spoluvlastníci a nikoli
jej ich dědicové.

§ 355.

Má-li býti zřízen správce společné věci, rozhodne o jeho
v)Tběru většina hlasú, a není-li jí, soůdce.

§ 356.

§ 350.

Povinnost ke společenství časově neobmezenému nenl ůže býti zřízena.
§ 35l.

Obmezení práva nakládati volně s podílem půso~í.p~oti

Správce společné věci n1á právní postavení obstaravatele; jest jednak povinen vydati řádný počet, jednak však
jest oprávněn sraziti všechny užitečné náklady. To platí
i tehdy, když spravuje jeden spoluvlastník společnou věc
bez příkazu ostatních.

třetím osobám jen tehdy, když bylo vloženo do vereJnych

§ 357.

knih.

Svěří-li se správa několika osobám, rozhoduje mezi

Práva a povinnosti
a) vzhledem k

spoluvlastníků:

společné věci;

§ 352.-

Správa společné věci přísluší všem spoluvlastníkům

nimi

většina hlasů.

b) v zhl e dem k u žit k ů m, z á vad á m a z ú čt o v á ní;
§ 358.

Užitky ze společné věci se · dělí podle poměru podílů.
7*

I,
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N ehodí-li se užitky k tomu, aby se dělily, prod~jí s,e v:.ře j :
žbou a čistý výtěžek se rozdělí. Rozdelenl uZltku
nou dra
. l' v .
h
lze se domáhati, jakmile jsou vybrány, Jest lze Sl pova a
véci nežádá rozdělení v jiné době.
§ 359.

Ve vzáj ernném poměru nesou spolu~l~st~í~i náklad~
na správu a závady, které váznou na spolecne veCl nebo k nI
náležejí, podle ponlěru svých podílů.
§ 360.
Každý spoluvlastník se může domáhati, aby ?yl,vydán
počet ze správy, jakmile se skončí .sp.oluvlastnlCt,:'l nebo
období odpovídající povaze správy, a mImo to, kdyz se vyskytnou důležité důvody.
§ 361.

Kdo nic nenmTIítal proti účetní závěrce \bila~c~) n:bo
kdo nemá práva na účet, může se př~ce doma~ab uplneho
vyúčtování jak Z2. minulou dobu, tak ~ ~~d~ucne: vyskytneli se nepoctivost, třebas jen v některe ca sb spravy.
c) v z hle dem k r o zdě len í s p o leč n é věc i.
§ 362.

Rozdělení společné věci se stane za souhlasu všech spo-

§ 365.

Když se dělí pozemky, vyznačí se lTIeZe patrně a nea takovým způsobem, aby se uvarovalo podvodu a omylu. P:ř'i tom jest šetřiti příslušných ustanovení
o vyznačení nesporných mezí.
změnitelně

§ 366.
Rozdělení společné věci

příslušejí

není na újmu osobám, kterýrn
práva zástavní, služebnosti a jiná práva na ní

váznoucí.
§ 367.
Dělí-li

podle § 362 knihovní předmět soudce, přikáže
závady váznoucí na podílech jednotlivých spoluvlastníkú
na dílce, které připadnou těmto spoluvlastníkúm, jakož
i na částku připadající jim .snad na vyrovnání, a t o v takovén1 pořadí, jaké jim příslušelo na spoluvlastnických podílech.
§ 368.
Rozdělí-li se panující pozemek, trvá služebnost pro
všechny dílce zpravidla dále, nesmí však tím býti rozšířena ani se státi obtížnější. Prospívá-li služebnost jen n ě
kterÝlTI dílcům, zaniká vzhledelTI k dílcúm ostatním.

luvlastníků. Nemohou-li se dohodnouti, rozhodne l~s ne?o

rozhodce nebo, nesjednotí-li se jednomyslně na nekterem
z těchto prostředků, .soudce.

§ 369.
Rozdělí-li

nost jen

se služebný pozemek a postihuje-li , služebdílec, zaniká na dílcích ostatních.

některý

§ 363.

§ 370.

Nedají-li se 'ze společné věci utvořiti dílce odpovídající přesně podilům spoluvlastník?, m~~e rozho.dc,: nebo
soudce rozdíly v hodnotě vyrovnab peneZl, al: neJvysve t~~:
že .peníz přikázaný jednotlivému spoluvlastnlku neprevysl
deset ze sta hodnoty jeho dílce.

Poskytuj e-li něj aká služebnost nebo reálné břemeno
právo k užitkúm, ' může, kdyŽ se dělí pozemek panující,
každá z oprávněných osob, a když se dělí pozelTIek zatížený,
každá z obtížených osob žádati, aby bylo vykonávání upraveno SOUdelTI. Vykonávání se upraví vzhledem k povaze a
k ú čelovému určení práva, jakož i k poměru velikosti a
k hospodářské zvláštnosti jednotlivých dílcú tak, aby se '
to srovnávalo slušně .s veškerými zájmy a aby se zatížení

§ 364.

Spoluvlastník ~emovité věci se stane vlastníken1 svého
dílce teprve zápisem do veřejné knihy.

nezvětšilo.
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§ 371.

§ 377.

Rozhodce nebo soudce ph dělení pozemků také rozhodne, má-li některý spoluvlastník na dílci jiného spoluvlastníka zapotřebí nějaké služebnosti k tomu, aby mohl
svého dílce užívati, a za jakých podmínek se mu má služebnost zříditi.

Jsou-li na vrchu rozhrady položeny cihly, latě nebo
kamení tak, že vyčnívají jen na jednu strany nebo k ní
mají svah, anebo jsou-li pilíře, sloupy, koly a t. p. do země
zapuštěny jen na jedné straně, jest v pochybnosti vlastnictví rozhrady na této straně, ač nevychází-li z toho co
~ ~bojí strany na rozhradu je položeno nebo do ní z~pu
~~en~, anebo z jiných zvláštních známek, že tomu jest jinak.
~'~~e te~ se .p~kládá za samovlastníka zdi, kdo nesporně '
dl Zl zedsteJne vy.sokou a tlustou v stejném směru pokračuj ící.

§ 372.

Není-li 11l0ŽnO věc společnou rozděliti vůbec nebo je-li
to možno jen se značným znehodnocením, prodá se soudní
dražbou a stržené peníze se rozdělí mezi spoluvlastníky podle jejich podílů.
§ 373.

Mezníky a společné listiny nelze děliti. Listiny společ
né se uloží, není-li tomu jinak nic na závadu, u nejstar šího spoluvlastníka. Ostatní spoluvlastníci obdrží na společný náklad ověřené opisy.
Rozhrady.
§ 374.

Brázdy, ploty umělé i živé, ohrady, zdi, soukromé
strouhy, meze a jiné podobné rozhrady, jež jsou mezi pozemky sousedními, pokládají se za společné, ač neukazují-li
znaky, nápisy nebo jiné známky, že tOlllU jest jinak.

,§ 378.

Vlastník není povinen, aby rozpadlou zed' nebo ohradu
znovu postavil; 11lá však povinnost, aby ji udržov.al v dobrém stavu, kdyby bylo se obávati, že otvorem vzej de
~ousedovi škoda. Každén1u vlastníku je dálé pečovati, aby
Jeho ;prostranství bylo, kde toho potřeba vyžaduje, vhodně
uZ,avř~no a od cizího prostranství odděleno, a to, není-li jiné
rrnstnl zvyklosti, po pravé straně jeho hlavního vchodu.
Vyskytnou-li se případy, v kterých se nevystačí s tímto
pI'edpisem, rozhodne los nebo rozhodce nebo, nesjednotí-li
se hraničníci jednomyslně na některém z těchto prostřed
ků, soudce, jak jest rozhradu zříditi a čím nákladen1.
Obnova a úprava mezÍ.

§ 375.
§ 379.

Spoluvlastník smí společné zdi užívati na své straně
až do polovice tlouštky a udělati výklenky a skříně ve zdi
tam, kde ' jich na druhé straně dosud není. A však nesmí se
stavba nižádnými zařízeními vydávati v nebezpečí, ani se
nesmí jakkoliv překážeti sousedovi v užívání jeho části.

Jsou ..li hranice mezi dvěma pozemky tak porušeny, že
by se mohly státi neznatelné, nebo jsou-li skutečně neznatelné nebo pochybné, jest každý hraničník oprávněn žádati, aby byly soudně obnoveny nebo opraveny.

§ 376.

§ 380.

Na udržování takových společných rozhrad přispívají
všichni spoluvlastníci poměrně. Kde jsou rozhrady dvojité
nebo kde je vlastnictví rozděleno, udržuje každý svým nákladem to, co je jeho . .

Jsou-li hranice pochybné, určí se podle poslední pokojné držby. Nelze-li ji zjistiti, rozdělí soud spornou plochu
podle slušného uvážení. žaloba z lepšího práva zůstává vyhr azena.
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Společenství

jiných práv

hou býti jeho výměra a splatnost učiněny závislé na nejistých událostech budoucích. Stavební plat lze zajistiti na
stavebním právu jako reálné břemeno.

věcných.

§ 381.

Ustanovení v této hlavě uvedená platí
jiných práv věcných.

přiměřeně

o spo-

lečenství

§ 387.

HLAVA 12.

Právo stavební nemůže býti obmezeno rozvazovací výminkou.

Stavební právo.

§ 388.

Pojem.
§ 382.
(1) Pozelnek nluze býti zatížen věcným právem jiné
osoby (stavebníka), n1íti stavbu na jeho povrchu nebo
pod povrchem (stavební právo). Nezáleží na tom, zdali
jde o stavbu již zřízenou či dosud nezřízenou .
(2) Stavební právo rnůže býti zřízeno tak, že se vztahuje i na ' pozemek, kterého není potřebí ke stavbě, který
však je pro její lepší užívání výhodný.

§ 383.

Stavební právo jest

věc

nemovitá.

Vznik a zánik práva stavebního.

Prodloužiti lze trvání stavebního práva jen se souhlasem těch, pro které j sou na zatíženém pozemku zapsána
knihovní práva v pořadí za stavebním právem.
§ 389.
Zřekne-li se stavebník stavebního práva, může vlastník
zatíženého pozemku podle listin prokazujících tuto skuteč
nost převésti pro dobu ještě neuběhlou právo stavební na
sebe nebo na jinou osobu.

§ 390.

Než uplyne doba ,s tavebního práva, působí jeho zánik,
j estliže s ním, nesouhlasily osoby, které na stavebním právu nabyly knihovních práv, s tím omezením, že se zřetelem
k těmto právům zanikne stavební právo teprve jejich zánikem.

§ 384.

P r ávo stavební vzniká, jakmile se zapíše na zatíženém
pozemku. Stavební právo nenlohou v pořadí předcházeti
práva zástavní a jinaké závady, které jdou na platy peně
žité nebo se příčí účelu stavebního práva.

Právní ponlěry z práva stavebního.
§ 391.

Právo stavební lze zříditi jen jako právo dočasné. Koden doby, na kterou je zřízeno, musí býti patrný
z knihovního zápisu.

e) Co do zřízení stavby úmluvě vyhovující, co do
stavebních změn, užívání stavby 'a pod. n1á stavebník stejná práva jako vlastník, co do jinakého užívání pozemku
zatíženého stavebním právem má, není-li vyjednáno nic
jiného, stejná práva jako poživatel.
(2) Smlouvou může býti stavebníkovi uloženo, aby pr ovedl stavbu
, do určité doby.

§ 386.

§ 392.

Právo stavební lze zříditi za plat nebo bezplatně. Záleží-li plat v opakujících se dávkách (stavební plat), nemo-

Právo stavební může stavebník zciziti i zavaditi. Právo
stavební přechází na dědice.
'

§ 385.
nečný
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§ 393.
Není-li nic jiného vyjednáno, přísluší stavebníku před
kupní právo na stavební pozemek a vlastníku tohoto pozemku na právo stavební.
§ 394.
Z práva stavebního přísluší žaloba proti každému, kdo
zadržuje stavbu nebo stavební pozemek, nebo jinak stavební právo ruší.
§ 395.
Není-li nic jiného vyjednáno, jest vlastník stavebního
pozemku, když právo stavební zanikne uplynutím doby, na
kterou bylo zřízeno, povinen dáti stavebníkovi za stavbu
náhradu.
§ 396.

V ýše náhrady, i způsob odhadu mohou býti ustanoveny již na:před, jinak se hradí polovina hodnoty, kterou té
doby stavba má.
§ 397.

Zástavní a jinaká práva váznoucí na stavebnín1 právu
postihují náhradu.
§ 398.

Práva a povinnosti účastníků mohou býti slnlouvou
upraveny jinak, jen pokud to zákon dopouští. I dopuštěné
úmluvy působí proti třetím osobám jen tenkrát, jsou-li
vloženy do veřejné knihy.

žiti SVU] pozen1ek služebností ve
svého pozemku.

prospěch

užívání jiného

§ 400.
Je-li služebnost užívati cizího pozemku spojena s vlastnictvím jiného pozemku tak, aby se mohlo tohoto pozemku
užívati s větším prospěchem nebo s větším pohodlínl, je to
služebnost pozemková. Jinak je to služebnost osobní. Hlavní
druhy 's lužebností pozemkových j sou služebnosti domovní
a polní, podle toho, je-li panujícím pozemken1 pozelnek domovní nebo polní.

Obvyklejší

způsoby:

a) služebností domovních;
§ 401.

Obvyklejší domovní služebnosti jsou práva: 1. aby
vlastník své stavení o cizí stavení opřel; 2. aby trám neb o
krokev do cizí zdi zapustil; 3. aby si okno v cizí zdi pro
světlo, vzduch nebo vyhlídku zřídil; 4. aby střechu nebo
arkýř do sousedova vzduchového prostoru nebo sklep pod
sousedovým pozemkem vystavěl; 5. aby okapovou vodu na
cizí pozemek sváděl; 6. aby vodu a splašky na pozelnek sousední lil nebo po něm sváděl. Tyto a podobné služebnosti
opravňují vlastníka domu, aby něco na sousedově pozelnku podnikl, a soused jest povinen to snášeti.
§ 402.

Služebnosti.

Jinými služebnostmi domovními je vlastník pozemku
služebného zavázán k tomu, aby něco opominul, co by jinak
podniknouti směl. Jest jimi zejména povinnost: 7. aby domu svého nezvyšoval; 8. aby neodnímal panujícímu stavení
ani světla ani vzduchu; 9. ani vyhlídky; 10. aby odtok se
střechy svého domu neodváděl s pozemku souseda, jemuž
pozemek z'a vlažuje nebo jemuž jinak slouží.

Pojem.

b) s 1uže b n o stí pol n í c h.

§ 399.

§ 403.

Věc může býti zatížena ve prospěch jiných osob užívacími právy věcnými (služebnostmi). Vlastník může zatí-

Polní služebnosti jsou zejména: 1. právo stezky, prů
honu dobytka nebo vozové cesty na cizím pozemku; 2. prá-

HLAVA 13.
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vodu, napáj eti dobytek a odváděti nebo pnvaděti vodu; 3. právo dobyt ek hlídat i a pásti; 4. kálTIen lámati, písek a hlínu k opati a vápno páliti.

vo

čerpati

Způsoby

služebností osobních.
§ 404.

Osobní služebnosti jsou zejména: právo užívací a právo požívací.
Nabytí služebností.
§ 405.

Služebnost se zakládá hlavně na smlouvě, na posledním , pořízení, na výroku soudu nebo úřadu správního nebo
na vydržení.

§ 406.
(1) Zřizuje-li se služebnost k veCl zapsané ve vel'ejných knihách právním jednáním, jest k jejímu vzniku potřebí vkladu nebo záznamu ve veřejných knihách; zřizuje-li
se k pozemku ve veřejných knihách nezapsanému nebo
k stavbě podle § 335, je potřebí uložiti listinu u soudu.

(2) Kdy vzniká služebnost podle výroku soudu nebo
úřadu

správního a čeho je třeba k tomu, aby vznikla, podává se z ustanovení o těchto výrocích. Je-li služebnou věcí
věc zapsaná ve veřejných knihách, budiž i v tomto případě
služebnost do knih zapsána.
§ 407.

Služebnosti pásti na cizích pozenlcích a bráti lesní užitky, pak služebností pozemkových, je-li služebným pozem- kem les, lze nabýti jen podle smlouvy, posledního 'pořízení
nebo podle výroku soudu nebo úřadu správního, bylo-li pří
.slušným úřadem prohlášeno, že se srovnávají s potřebami
hospodářství polního a lesního. Tyto služebnosti mohou býti
zřízeny. jen jako vykupitelné a podmínky výkupu musí býti
při zřízení služebnosti určeny.

Prá vní

poměry

ze služebností.

§ 408.

Služebnosti se shodují v tom, že vlastník služebné věci
není povinen, aby něco konal, nýbrž toliko, aby snášel výkon práva oprávněnou osobou anebo opominul to, co by
jinak jako vlastník činiti směl.
§ 409.
Oprávněná osoba j e prot o povinna nésti náklad na zachování a opravy věci, která je pro služebnost určena. Užívá-li však věci i ten, k do je služebnost í obtížen, j e povinen,
aby 'na náklad poměrně přispíval nebo aby užívání pustil.

§ 410.
Vlastník panujícího p ozernku smí s ice své právo vykonávati, j ak se mu líbí, než služebnosti nesmějí býti r ozšiřovány, nýbrž maj í být i spíše zužovány, pokud to dovoluj e jejich povahu a účel, pro který byly zřízeny. Není-li
míra pozemkové služebnost i u rčena, rozhoduje potřeba panuj ícího po~emku .
§ 411.

Služebnost pozemkovou nelze ,s pojiti s jinýnl pozemkelTI panujícím a služebnost osobní nelze převésti na jinou
osobu. K ,p r ostor u pod povr chem lze však zříditi věcná práva užívací j ako zcizitelná a dědičná.
§ 412.
Nehledí-li se k ustanovením hlavy jedenácté o změnách
služebností rozdělením služebné věci nebo panujícího pozemku mezi .s poluvlastníky, nemění se služebnost, když se
o ddělí některé části z věci služebné nebo když k -ní přibudou
nové, ani změnami v rozsahu panuHcího pozemku. Ani
změny v hospodát ství na panujícím pozemku nic na služebnosti .nemění.
§ 413.

K věci lze zříditi i několik služebností, pokud
právo není na újmu právům starším.

novější
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Jak se užije

těchto

pravidel při obvyklých služebnostech
pozemkových.

f'ádně je krýti a čistiti, aby tím ulehčoval břímě služebný
pozemek zatěžující.

Opora cizího stavení a trámu.

Služebnost stezky, průhonu dobytka a cesty vozové.

§ 414.

§ 419.

Kdo je povinen nésti břímě sousedního stavení nebo
snášeti zapuštění cizího trámu v své zdi, je také povinen,
aby poměrně přispíval na udržování zdí, podpěr nebo stěn.
Nelze se však na něm domáhati, aby panuj ící pozemek
dával podpírati.

Služebnost stezky dává právo po ní choditi nebo lidskou silou dáti se dopravovati, pak právo, aby po ní také
jiní k oprávněné osobě přicházeli. Se služebností průhonu
dobytka je spojeno i právo jezditi ručními vozidly. Služebnost vozové cesty dává právo jezditi všelikými vozidly.

Služebnost okna.

§ 420.

§ 415.

V právu stezky není obsaženo právo dáti se nositi zvířaty; v právu průhonu není obsaženo právo vláčeti těžká
břemena po služebném pozemku; v právu vozové cesty není
obsaženo právo hnáti puštěný dobytek.

Služebnost okna dává jen právo na světlo a vzduch.
Má-li se z okna vyhlížeti, musí to býti zvláště povoleno.
Kdo práva na vyhlížení nemá, lnůže býti přidržen, aby
okno zamřižoval a opatřil tak, aby z něho nebylo možno
vyhlížeti. Kdo má služebnost okna, má i povinnost opatrovati otvor.

§ 421.

Služe bnost okapu.

Ten, kOlnu přísluší služebnost cesty, přispívá poměrně
k udržování cest, mostú a lávek. Vlastník pozemku přjspí
vá tehdy, když těchto zařízení užívá.

§ 416.

§ 422.

Kdo má služebnost okapu, -m á právo na .stok vody
na cizí střechu bud' volně nebo po žlabě; svou
střechu smí ,s ice zvýšiti, ale nesmí služebnost tím ztížiti.
Napadne-li mnoho sněhu, je povinen včas jej Odkliditi,
jakož i svodní žlab v dobrém stavu udržovati.

Plocha pro výkon těchto služebností musí býti přimě
a místu. Stanou-li se cesty povodní nebo jinou
náhodou neschůdnými, lze se domáhati, neučinil-li již opatření příslušný úřad, aby byla vykázána nová plocha, než
budou cesty uvedeny v předešlý stav.

dešťové

Právo na svod

dešťové

vody.

řena potřebě

Právo na vodu.

§ 417.

Kdo má právo na svod vody dešťové se sousední stře
chy na svůj pozen1ek, je povinen hraditi .sám náklady na
žlab, kádě a jiná k tomu potřebná zařízení.

§ 423.

Kdo má právo na cizí vodu, má k ní také

Právo

sváděti

přístup.

vodu.

§ 418.

§ 424.

Je-li pro svod potřebí struh nebo stok, je věcí vlastníka panujícího pozemku, aby je zřídil, je však také povinen

Kdo má právo, aby vodu s cizího pozemku na SVU]
anebo se svého na cizí pozemek sváděl, je také 'Oprávněn,
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aby n a svůj náklad zřídil a udržoval k t omu potřebná zaří
zení. Míra těchto zařízení se řídípotřeb'Ou panujícíh o pozemku .

Právo pastvy.
§ 425.

Nebyl-li určen druh, počet dobytk a, čas a míra pastvy,
k dyž se právo pastvy propůj čovalo , chrání se pokojná tři
cetiletá držba. Jsou-li pochybnosti, platí níže uvedená
ust anovení.

Zákonné

d) o r 00 z s a hup a s t v y.
§ 429.

Právo pastvy 'nezahrnuje jinéh'Ú UZIVanl. Nevztahuje
se ani na žetí trávy ani na podstatu pastviny, zpravidla nevylučuje ani vlastníka ze spolupastvy. H r ozí-li škoda, musí
býti dobytek hlídán.

Oso bní služe bnosti.
Zejména:
1. Právo užívacÍ.

předpisy:

a) o d ruh u dobyt k a;

§ 430.

Právo užívací dává, není-li jinak ujednáno, práv'O, aby
se cizí věci užívalo k vlastní potřebě.

§ 426.

P ráv'O pastvy se vztahuje, není-li jiných právních 'p řed
pisů, na každý druh tažného, h ovězího a skopového d'Obytka, nikoliv však na drůbež a dobytek vepřový, v krajinách lesnat ých ani na kozy. Nečistý, nezdravý a cizí dobytek jez pastvy vyloučen .
b) o j eh 'O

počtu ;

Předpisy:

a) o uži t cích a podstatě;
§ 431.

Uživatel smí beze zřetele k svému ostatnímu jmění
z věci bráti užitek podle svého p'Ovolání, živnosti a domácnosti.

§ 427.

§ 432.

Měnil-li se počet paseného dobytka v posledních tři
ceti letech, je r ozhodný průměr za první tři léta pastvy.
Není-li ani tento počet zřejmý, je slušnou měrou hleděti
j ednak k r'Úzsahu, jednak k jakosti pastvy, a 'Oprávněné
osobě nedopustiti a~poň tolik, aby na cizí pastvě chovala
více dobytka, než ho může přezimovati pící, kterou jí dodá
p'Ozemek panující. Ssající mláďata se nepočítají.

Potřeba se určuje podle d'Úby, kdy se užívání povolilo.
Pozdější změny v povolání nebo v živnosti n edávají práva
na to, aby se užívání rozŠ ířil'Ú .

c) o

době

§ 433.

Uživatel nesmí podstat u věci měniti.
b) o z á vad ách.

pastvy;
§ 434.

§ 428.

Dobu pastvy určuj e v každé obcr 'nepopřený obyčej.
Řádné hospodaření se však pasením nesmí nijak omezovati ani ztěžovati.

Vlast níku věci náležejí všechny užitky, které muze
bráti, uživateli neškodě. Vlast ník však nese všechny závady váznoucí na věci a je povinen, aby udržoval věc na svůj
náklad v dobrém stavu. Pokud náklady přesahují užitek,
Vše obecný zákoník občanský . Díl 1.
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který vlastníkovi zbývá, lnusí uživatel tyto zvýšené náklady nésti nebo své užívání pustiti.

d) o s t a v bác h ;

2. Právo požÍvacÍ.

Provede-li vlastník po upozornění poživatelem na SVU]
náklad stavbu, která se pro stáří budovy nebo pr'O nějakou
náhodu stala nutn'Ou, je poživatel povinen·, aby podle rníry,
jak se tínl požívání zlepšilo, platil úroky z nákladů.

§ 435.
Právo pOZlvací dává, není-li jinak ujednáno, právo,
aby se cizí věci užívalo beze všeho obmezení.
Předpisy:

a) o p'Ožitcích a

podstatě;

§ 436.

§ 440.
Nemůže-li nebo nechce-li vlastník stavbu provésti, je
poživatel oprávněn, aby stavbu provedl sám a ;po skonče
ném požívání se domáhal jako poctivý držitel náhrady.

§ 441.

(1) Poživatel má právo na obyčejný i mimořádný vý-

nos. Jemu náleží tedy také užitek z hor, pokud jej horní
zákon přisuzuje vlastníkovi, jakož i užitek z lesa podle pravidel řádného lesního hospodaření. Na poklad (§§ 312 a
314), který by se nalezl v pozemku k požívání určeném,
práva nemá.
(2) Poživatel, užívaje věci, je povinen šetřiti její podstaty.

Stavby, které nejsou nutné, je poživatel povinen snášet i, nestane-li se tím jeho právu újma anebo nahradí-li se
m u všechna škoda. úroky z nákladů na takovéto stavby
poživatel nenese.
e) o zlepšení

věci.

§ 442.

Vlastník je povinen nahraditi poživateli náklad, jímž

b) o závadách;

věc byla zlepšena, pokud by se jeho náhrady mohl domáhati jednatel bez příkazu. Co se týká nákladu ze záliby

§ 437.

a pr'O okrasu, má poživatel stejná práva a povinnosti jako
poctivý držitel.

Poživatel přejímá všechny závady, které na věci vázly
kdy požívání bylo zřízeno, a tedy také úroky a mnořovací splátky z pohledávek na ní váznoucích. Nese také
náklad, bez něhož by se plodů nedosáhlo.

v

§ 439.

době,

c) o udržování

věci;

§ 438.
Poživatel je povinen, aby udržoval věc v tOln stavu,
v jakénl ji převzal, a aby z jejího výnosu hradil obyčejné
náklady udržovací a tedy 'Opatřoval její doplňky, obnovy a
obvyklé pojištění proti škodám. Zmenší-li se přes to řád
ným užíváním služebné věci její hodnota bez viny poživatelovy, není z toho poživatel 'Odpověden.

Vzájemná práva a povinnosti při zániku požívání:
a) co do podstaty;
§ 443.

Má se za to, že věc, když ji poživatel obdržel, byla
k potřebě, a to prostřední jakosti, a že při ní bylo všechno,
čeho je potřebí k· jejímu řádnému užívání.
b) c o d o u žit k

ů.

§ 444.
Když se skončí požívání, náležejí plody ještě neoddě
lené vlastníkovi. Je však povinen poživateli nebo jeho dě-
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dicúm nahraditi, co na ně vynaložili, podle ustanovení o nápoctivému držiteli. Na jiné užitky Iná
poživatel nebo jeho dědicové právo podle toho, jak dlouho
požívání trvlalo. O nájemních a pachtovních právech zříze
ných poživatelem platí přiměřeně §§ 1019-1021.
hradě příslušející

Společná

ustanovenÍ.

§ 445.

užívací. ,P oskytnou-li se někomu všechny obytné části dOluu,
aby jich užíval neobmezeně, šetře jen podstaty, je to požívání obytného stavení. Podle toho se užije předcházejících
předpisú o právu užívac~m nebo požívacím.
§ 449.

Vlastník podrží vždy právo, aby volně nakládal se
všemi částmi domu, na které ,se služebnost bytu nevztahuje, a nesmí mu býti znesnadněn potřebný dohled.

Zřídí-li

se právo užívací nebo požívací k zuživatelriýrn
zastupitelným, snlí uživq.tel nebo poživatel s věcrni
nakládati podle své libosti. Když se skončí jejich právo,
mají povinnost vrátiti stejné lunožství věcí téhož druhu.

žalobní právo ze služebností.

věcem

§ 446.
(1) Uživatel nebo poživatel jistiny uložené pod úrok

luá právo jen na t ento úrok. úrok t ento náleží uživateli
nebo poživateli i z jistiny, která následkem nějaké změny
nastoulpí na místo jistiny dřívější.
(2) Uživatel nebo poživatel a věřitel rozhodují společ
ně, má-li se co s jistinou podniknouti. Nedohodnou-li se, rozhodne soudce.
(3) Dlužník se osvobodí jen tehdy; když splatí jistinu
k společné ruce věřitele a toho, kdo je jejím uživatelem nebo
poživatelem. Domáhati se múže každý z obou, věřitel i uživatel nebo poživatel, jen toho, aby se pro oba složila jistina
k soudu.
§ 447.

Vlastník se nemuze domáhati na uživateli nebo poživateli, aby 'z aji's tili podstatu, leč hrozí-li jí nebezpečí. Nebyla-li jistota dána, bude věc buď přenechána vlastníkovi
za slušné odbytné nebo podle okolností dána do soudní
správy.
3. Služebnost bytu.

§ 450.

Kdo je oprávněn ze služebnosti, má k ochraně svéhO'
práva žaloby obdobné žalobálu z vlastnictví a z domnělého
vlastnictví.
Zánik služebností.
1. Všeobecné ustanovení.
§ 451.
Předpisy hlavy čtyřicáté čtvrté a čtyřicáté páté o zrušení práva závazkú platí také o služebnostech.

2. Z v I á š t n í u ,s t a 'll o ven í :
a) z měn a n 'a věc i s I uže b n é.
§ 452.

Služebnost zaniká, nastanou-li takové trvalé změny,
že věc služebná nemúže již 's loužiti prospěšnějšímu nebo
pohodlnějšímu užívání pozemku panujícího nebo potřebám
osoby oprávněné. Jestliže se břímě věc služebnou 'zatěžující
změnou pon1ěrú octne v hrubém nepoměru k výhodě pozemku panující'ho nebo osoby opráVlněné, lze se domáhati
zrušení služebnosti za přin1ěřenou náhradu. Přechodná nemožnost výkonu služebnosti její zánik nezpúsobí.
b) u p I y n u t í

§ 448.

Služebnost bytu múže býti zřízena jako užívaCÍ nebo
požívací právo. V pochybnostech se má za to, že jde o právo

č

a s ll';

§ 453.
čas,

na kter:}T - někomu byla zřízena služebnost, múže
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,b ýti určen tak,že služebnost skončí, když něj aká jiná osoba
dosáhne určitého věku. V pochybnostech se má ' za to, že
dřívěj ší smrt této osoby nemá na trvwní služebnosti vlivu.

potřebí

c)
c) sjednocení

při

služebnostech pozemkových ;
§ 454.

Sjednotí-li se vlastnictví panujícího a služebného po'z emku v jedné osobě, trvá služebnost dále.
d) z á n i k o s o b y

při

s 1 uže b n o s tec h o s o b n í c h.
§ 455.

Osobní služebnosti končí smrtí osoby oprávněné. Byly-li
rozšířeny i n3. dědice, j sou v Ip ochybnosti jimi lníněni jen
prv.ní dědicové zákonnÍ. Rozšíření to jest ' Olnezeno stejně
ja;ko náhradnictví 'svěřenské. Osobní služebnost, které nabyla právnická osoba, trvá potud, pokud trvá tato osoba.

HLAVA 14.

Právo zástavní.
Pojem.
§ 456.
Splnění závazků může

vem. Každá
zástavou.

věc,

býti zajištěno zástavním prákterá je v právním obchodě, lTIllŽe býti

vkladu nebo záznamu práva zástavního v knihách

veřejných.

v: ě cín e m o v i t Ý ch

ve ve ř e j 'll Ý ch k n i h ách
nezapsaných a staveb dočasných;
§ 459.

K zastavení ve Cl nemovitých ve veřejných knihách
nezapsaných a staveb podle § 335 je potřebí, aby byla
u soudu uložena listina vytýkající přesně: žástavu; pohledávku peněžitou ciferně určenou; j e-lÍ pohledávka zúroči
telná, sazbu úrokovou; a konečně výslovné prohlášení zástavce, že přivoluje k uložení listiny.
věc

d)

í m o v i t Ý ch;
§ 460.

(1) K zas't a vení věcí n10vitých je potřebí, aby věc byla
zástavnímu věřiteli odevzdána. Zástavní věřitel je povinen
vydati zástavci list zástavní a popsati v něm, čínl se věc
zastavená od jiných věcí rozeznává.
(2) Odevzdání 's e může nahraditi tím, že zástavce a
zástavní věřitel dají věc pod společnou závěru nebo třetí
osobě, aby j i pro ·ně uschovala.
(3) Věci, při kterých 'způsoby uvedené v první větě
prvního . odstavce nejsou v obchodě obvyklé, 'liastavují se
znameními, z kterých lze seznati, že jsou -zastaveny.

e) pohledávek;
§ 461.

Zastavení:

Pohledávky se zastavují tak, jako se na jiného

§ 457.

Zastavení

věcí

se

děje

f)

zástavní smlouvou.

§ 458.
věcí

zapsaných ve

veřejných

Ip

o dni k

ů 2. Z

á vod ů.

§ 462.

b) věcí 'z apsaných ve veřejných knihách;

K zastavení

pře

vádějí.

a) všeobecné ustanovení ;

knihách je

(1) K zastavení podniků a závodů je ,potřebí zápisu
do zástavního rej stříku .
(2) Jakrrlile je podnik nebo závod zastaven zápisem
do rejstříku, nelze k movitým věcenl, které jsou jeho pří-
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slušenstvím, nabýti zástavních práv smluvních ani soudcovských podle ustanovení o vzniku zástavních práv .k vě
cem movitým.
(3) Je-li podnik nebo závod zastaven zápisem do rejstříku,

vztahují se na celý podnik nebo závod také zákonná
práva zástavní z nájmu a pachtu.
Zastavení

věcí

cizích.

Práva a povinnosti ze zástavního práva:
a) je-li z á s t a van e p o s t a čit e I n á;

§ 466.

Jestliže věc zastavená vinou zástavcovou anebo pro
nedostatek, který najevo vyjde' teprve ,později, dluh nezajišťuj e tak, jak se mělo za to, je zástavce povinen zajištění
napraviti tak, aby jistota odrpovídala zástavní slTIlouvě.

§ 463.

§ 467.

Zastaví-li kdo lTIovitou věc cizí, nemaje k tOlTIU vlastníkova ipřivolení, může se jí vlastník domáhati zpět. Ale
jsou-Ii dány ,podn1ínky, za kterých se nabývá vlastnictví
od nevlastníka; vzni'k á poctivému nabyvateli zástavy právo
zástavnÍ.

e) Zástavní dlužník je povinen zdržeti se úkonů, ·k terými se zástava zhoršuje na újmu zástavního věřitele. Jestliže se takovými úkony dostatečná jistota věřitelova stane
nedostatečnou anebo nedostatečná jistota se sníží, je zástavní dlužník povinen přiměřeně ji doplniti.

Objem práva zástavního.
§ 464.

e) Právo zástavní se vztahuje na všechny části věci,
na přírůstek a příslušenství, avšak z plodů jen na ty, které
nejsou odděleny.
(2) Ten, komu je zastavena pohledávka, lTIá právo i na

zástavní a jinaká práva ji zajišťující. Provedením zastavovacích úkonů k zástavám zajišťujícím zastavenou pohledávku (§§ 458-462) vzejde právo nadzástavnÍ.
§ 465.

e)

Zástavní právo rejstříkové se vztahuje na zástavcovy věci náležející k podniku (závodu) do zástavy danén1u
a jemu ,sloužící, ať jsou kdetkoli, a tedy zejména i na
všechny věci, které provozováním podniku (závodu) dó
něho !přibudou.

(2) Zástavní právo rejstříkové se však nevztahuje na
nemovitosti (§ 464, odst. 1.) .
(3) Ustanovení prvního odstavce platí přin1ěřeně při

hromadných

věcech vůbec.

(2) Ztratí-li zástava na hodnotě tak, že se dostatečná
jistota věřitelova stane nedostatečnou anebo nedostatečná
jistota se sníží, je osobní dlužník povinen jistotu přimě
řeně doplniti nebo dluh přiměřeně uplatiti.

b) před splatností pohledávky;
§ 468.

Zástavní věřitel je povinen pečovati o zástavu jemu
svěřenou způsobem,. který odpovídá řádnému hospodaření.
§ 469.
Zřídí-li zástavní věřitel nadzástavní právo k věci movité bez přivolení vlastníka, odpovídá i za náhodu, která
by věc u něho nebyla postihla.

c) jakmile je pohledávka splatná;
§ 470.

Jakmile je 'zajištěná pohledávka splatná a neuspokojena, je zástavní dlužník povinen ,s nášeti, aby se zástavní
věřitel uspokojil ze zástavy podle exekučního práva.
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§ 471.

Nedovolené úmluvy.

Je-li 'potřebí zvláštních úkonů ,pro.ti dlužníku, aby pohledávka dospěla, a jsou-li oso.bní a zástavní dlužník osoby
rozdílné, musí úkony ty býti nan1ířeny pro.ti dlužníku zá·s tavnímu, aby se mo.hl zástavní věřitel uspokojiti ze zástavy.

§ 476.

§472.
Zástava rUCl 1 za tříleté úroky zákonem ustanovené
nebo. vyšší smluvené, za úroky z těchto úroků a za náklady
vkladu, výpovědi, kvitance, sporu a exekuce. Povinnost
tyto platy poskytnouti řídí se ustano.veními vůbec o nich
danými.
§ 473.
Neutrží-li se pn zpeněžení zástavy tolik, co činí pohledávka je osobní dlužník povinen zaplatiti, čeho se nedostává. 'Dlužníku zástavnímu náleží tú, oč se utrží více.

Neplatné jsou úmluvy: že dlužník nesmí zástavu nikdy
vyplatiti nebo že nesmí věc ve veřejných knihách zapsanou zastaviti jinému; že zástava pro.padne věřiteli, jestliže
pohledávka, když dospěje, nebude uspokojena; že věřitel
n1ůže zástavu zpeněžiti libovolným způsoben1 nebo že si ji
za libovolnou nebo napřed určeno.u cenu může ponechati;
nebó že se věřitel nesmí domáhati uspokojení ze zástavy,
když projde čas k placení.
§ 477.

Ve dlej ší úmluva, že věřiteli náleží právo. bráti požitky
ze zástavy, je neplatná. Dopouští se toliko Pro.půjčiti pouhé
užívání movité zástavy; bylo-li .propůjčeno., musí se zástavy užívati způsobem zástavnÍlnu dlužníku neškodn'ý m.

Zánili práva zástavního.

§ 474.

1. Všeo.becné ustanovení.

Zástavnímu věřiteli jest volno. hledati uspo.kojení jak
ze zástavy, tak i od dlužníka osobního.
d)

připlacení

pohledávky.

§ 475.
(1) Platí-li zástavní dlužník dluh, lná právo, aby mu
z ruky do ruky byla vrácena zástava nebo vydána vkladná
listina na výmaz zástavního práva z veřejných knih nebo
ze zástavního. rej stříku.

(2) Zástavní věřitel je povinen vydati vlastníko.vi zá-

Předpisy hlavy čtyřicáté čtvrté a čtyřicáté páté o. zrušení práva závazků platí také o. zástavním právu, neplyneli z dalších ustanovení nic jiného..

2. Z v I á š t n í u s t a n o ven í.
§ 479.
(1) Přijde-li zastavená věc movitá na zmar, vzdá-li

vědomosti o. zastavení pohledávky, zbaví se dluhu a o.svo-

se věřitel svého (p ráva kní nebo vrátí-li ji, projde-li čas,
na který zástavní právo k věci movité bylo. obmezeno, nebo.
zanikne-li do.časné právo. zástavco.vo k takové věci zastavené, zaniká sice právo zástavní, ale po.hledávka trvá. Právo.
zástavní k věcem mo.vitým zaniká dále, shladí-li se zajiště
ná :po.hledávka.

bo.dí ,s vou zástavu tím, že zapraví dluh svému věřiteli nebo
se s ním jinak vyro.vná.

ř·ejných

stavy vkladnou listinu i tehdy, když pohledávka byla shla:·z ena jinak nebo když její zajištění zástavním právem po,m inulo.
(3) Pokud zástavní dlužník beze své viny nenabude

,

§ 478.

(2) To.též platí, jde-li o. nemovitost nezapsanou ve ve-

knihách nebo. o stavbu podle § 335.
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takové vzdání v knihách poznamenáno, nelze uvolnene
právo zástavní · s jinou pohledávkou spojiti, pokud trvá zajištění oné pohledávky zástavní.m právem, v jehož prospěch
byJ. závazek ,převzat.

§ 480.
Zástavní právo zapsané v knihách
výmazem.

veřejných

zaniká

§ 481.
Rejstříkové

,

§ 486.

právo zástavní zaniká výn1azem. K jednotlivým věcen1 pak zaniká, vyjdou-li trvale při řádnélTI
provozování z Ipodniku (závodu). Totéž platí přin1ěřeně
o věcech hron1adných vůbec.

Tyto předpisy se nevztahují na nadzástavní práva zapsaná ve veřejných knihách.

Práva vlastníkova, uvolní-li se zástavní právo
k ·nemovitosti.

§ 487.

§ 482.

Vlastník zastavené nemovitosti muze podle vkladné
listiny na výn1az práva zástavního a podle vkladné listiny
o zastavení nemovitosti spojiti uvolněné právo zástavní
s jinou pohledávkou nepřevyšující pohledávky původní.
§ 483.

Podle vkladné listiny na výmaz zástavního práva může
vlastník zastavené nemovitosti také žádati za poznámku,
že zajištění pohledávky pominulo. Vlastník je pak oprávněn
uvolněné právo zástavní do deseti let ode dne poznámky
spojiti s pohledávkou nepřevyšující pohledávky původní.
Před uplynutín1 těchto desíti let může b~Tti tato poznámka
vymazána jen zároveň s uvolněným právem zástavním.
§ 484.

Záměna

(konverse) zástavního práva.

Vlastník nemovitosti může žádati, aby v pořadí zástavního práva váznoucího na nen10vitosti a k zajištění
pohledávky nikoli vyšší bylo zapsáno zástavní právo s V~T
Ininkou, že do roka po tom, co byl povolen zápis nového
práva zástavního, . bude vložen vÝlnaz zástavního práva
starého. Splnění této výminky se vyznačí z úřední lnoci
ve veřejné knize zároveň s výmazeln starého práva zástavního.
§ 488.
Nebude-li do této doby za výmaz žádáno nebo nebudeli výmaz povolen, zanikne ' nové právo zástavní, jaklnile
lhůta uplyne, a bude z úřední moci vymazáno s veškerými
zápisy, které se k němu vztahují. žádati za výmaz starého
práva zástavního jest ,kromě vlastníka nemovitosti oprávněn i věřitel, pro kterého jest zapsáno zástavní právo nové.
§ 489.

Právo zástavní, které se uvolní nebo které vlastník
spojí s jinou pohledávkou, má pořad za právem zástavním
zajišťujícím zbytek pohledávky pÍlvodní. Bude-li takových
uvolnění (převodů) několik, řídí se pořad uvolněných (pře-
vedených) práv zástavních zásadou o časové přednosti.

Vázne-li na starén1 právu zástavním závada, stane se
nové právo zapsané v jeho pořadí právně účinným toliko
za. další výminky (§ 487), že bude závada vymazána nebo
se souhlasem účastníků převedena na zástavní právo nové.

§ 485.

§ 490.

Zaváže-li se vlastník zástavy, zrlznje právo zástavní
nebo kdykoliv později, že nespojí zástavního práva zapsaného ve výhodnějsím pořadí s jinou pohledávkou, a hude-li

Ustanovení §§ 487- 489 platí přiměřeně, když lná nové právo zástavní nastoupiti na místo dvou nebo několika
práv zástavních, jdoucích přímo za sebou.
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Zástavní právo vespolné.
§ 491.

Pro touž pohledávku lze zastaviti nedílně i několik
je tu oprávněn, alby se z kterékoli zástavy
domáhal zaplacení celé pohledávky.

věcí. Věřitel

pro věc učinil, anebo pro škodu, kterou mu věc způsobila, a
j e povinen ji vydati jen tenkrát, plní-li se mu z ruky do
r uky.
(2) Dá-li se jistota, zanikne zadržovací právo. Rukoj- .
mírni Is e však tato jistota dáti nemůže.

HLAVA 15.

§ 492.

Je-li uvolněno vespolné právo zástavní na neulOvitostech, dopouští se právo zástavní jen rozděliti nebo propustiti jednotlivé zavazené nemovitosti z ručení.
§ 493.
(1) Jediný vlastník i několik vlastníků zavazených nemovitostí mohou uvolněné zástavní právo vespolné rozdě
liti nebo i jednotlivé nemovitosti propustiti z ručení, jak
se jim líbí, nejdou-li za uvolněným zástavním právelI! vespolným jiná knihovní práva. Není-li mezi vlastníky dohody, rozdělí se zástavní právo vespolné po návrhu kteréhokoliv z ·n ich podle poměru odhadních cen daňových.
(2) Jdou-li za uvolněným zástavním právem vespolnÝln jiná knihovní práva, nelze bez souhlasu osob z oněch
práv oprávněných nemovitosti takto zatížené přiděliti
z uvolněného práva více, než kolik na ni pÍ'ipadá podle poměru odhadních cen daňových, a to ani tehdy, když zástavní právo na některé nemovitosti bylo, ať kdykoliv, vyrnazáno.

§ 494.
Záměna (konverse) zástavního práva vespolného zástavním právem novýnl se dopouští jen tak, že nové právo
zástavní se stane právně účinným toliko za té výminky,
že .s taré právo zástavní bude vymazáno na veškerých zavazených nemovitostech.

Právo zadržovacÍ.

§ 495.
(1) Kdo má povinnost, aby vydal věc, 111UZe ji zadržeti, aby zajistil svou splatnou pohledávku za náklad, který

Reálná

břemena.

§ 496.

Závazky lze zříditi tak, že dlužníkem je dočasný
vlastník určité nemovitosti zápsané ve veřejných knihách
(reálná břemena) .
§ 497.
Reálná břemena časově neobmezená mohou býti zří
zena jen jako vykupitelná a podmínky výkupu musí býti
určeny při zřizování reálného břenlena.
§ 498.
Zřizuj e-lí se reálné břemeno smlouvou nebo posledním
pořízením, . jest k jeho vzniku potřebí zápisu do veřejných

knih.
§ 499.

Není-li nic jiného ani vyjednáno ani ve ~vláštních zákonech ustanoveno, mohou při reálných břemenech záležejících v opětovaném plnění býti zadržené dávky nebo jejich
náhrada požadovány jak od toho, za jehož vlastnictví dospěly, tak od přítomného vlastníka, ale to jen z nemovit osti reálným břemenem zatížené.
§ 500.
Při reálných břenlenech platí obdobně §§ 466 a 467.
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PRÁVO DĚDICI(É.

§ 505.
Přečká-li dědic zůstavitele, ' přechází

HLAVA 16.

Právo na
Dědiclíé

pozůstalost.

právo a

dědictví.

§ 501.
e) Dědické právo j e právo na celou pozůstalost nebo

na jej í

poměrný

dědice

jeho

díl (podíl ).

,I

i

předtím,

než

jeho právo na

dědictví přijal.

§ 506.
J e-li povolán 'z a dědice nebo za odkazovníka někdO',
kdo v době .s mrti zůstavitele není ani počat, je nařízení t O'
platné jen jako svěřenské nástupnictví ('§ 573) . Za dědice
nebo za odkazovnika lze ustanoviti také právnickou osobu,
k terá se má teprve zříditi.

(2) K pozůstalosti n enáležejí práva a závazky zemře

lého, pOkud 's e zakládají na pon1ěrech pouze osobních. Zažalované osobní nároky do ,pozůstalosti náležejí. žalobě j.sou
postaveny na roveň takové úkony, které podobně jako žaloba vedou k uspokojení nebo k určení nároku lTIocí úřední.
(3) Kdo má právo dědické, je dědicem a pozůstalost
vzhledem k dědici j e dě dictvím.
Důvody dědického

Dědická nezpůsobilost.

§ 507.

Kdo 'Se proti zůstaviteli, jeho dětem, rodičům nebo
manželu dopustil zločinu, je z dědického práva vyloučen,
j estliže mu zůstavitel neprominul.'
§ 508.

práva.

§ 502.

Kdo zůstavitele k projevu poslední vůle donutil nebo
·s vedl, projev poslední vůle mu překazil anebo jehO'
poslední pO'řízení potlačil, zfalšoval nebo podvrhl, je z dědic
kého práva vyloučen, je.stliže mu zůstavitel neprominul.

lstivě

Dědické právo se zakládá zpravidla (§ 648) na smlouvě dědické, na zá~ěti nebo na poměru rodinném (zákonná
posloupn ost). Tyt o důvo dy dědického práva mohou půso

§ 509.

biti i vedle sebe.

Rozdíl mezi

dědictvím

a odkazem.

§ 503.
Byl-li někomu zůstaven nikoli podíl, hýbrž jen určitá
věc, j edna nebo několik věcí určitého druh u, peníze nebo
něj a;ké právo, je to odkaz, byť i to podle hodnoty bylo
n ejvětší částí ,pozůstalosti; a ten, komu to bylo zůstaveno ,

není

dědicem,

ný1brž odkazovníkem.

Nápad

dědický.

Potomci toho, kdo je
zákonné .p osloupnosti
i když přežije zůstavitele.

dědické

z 'Práva dědického, j sou
povoláni na jeho místě,

Podle kter é doby jest posuzovati

způsobilost.

§ 510.
Dědic musí míti dědickou způsobilost nepřetržitě od
okamžiku nápadu až do doby, kdy naň přej de pozůstalost .
Dobou ,n ápadu je zpravidla okamžik smrti zůstavitele
(§ 625).

§ 504.
Dědické právo vzniká teprve smrtí zůstavitele. Kdo
t edy zemře před zŮlstavitelem anebo s níni současně, nemůž e na svoje dědice přenésti dědické právo.

vyloučen

při

Zřeknutí

se

dědictví.

§ 511.
Kdo

může platně

nakládati se svým ,p rávem

Všeobecný zákoník občanský . Díl I.

dědickým,
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může

se hO' také předem zříci smlouvO'u se zůstavitelem.
K platnO'sti smlO'uvy o zřeknutí dědictví je pO'třebí formy
nO'tářskéhO' spisu nebO' sO'udního zápisu. N ebylO'-li smluveno
nic jinéhO', pŮSO'bí takové zřeknutí i prO'ti PO'tO'mkům.

určeny

pO'díly, ale pO'zůstalO'st není vyčerpána, připadne
zbytek dědicům zákO'nným. PovO'lá-li však 'zůstavitel dědice,
které ustanO'vil, zřejmě k pozůstalO'sti celé, nemají zákO'nní
dědicové práva, byť i byl zůstavitel něco přehlédl při výpO'čtu.

HLAVA 17.
Pořízeni

pro

případ

I. Poslední

§ 516.

smrti.

pořízení.

§ 512.
(1) OdvO'latelný prO'j ev vůle, kterým 'zůstavitel jedné
nebO' několika O'sO'bám prO' případ smrti zůstavuje .své jmě
ní nebO' jehO' část, je pO'slední PO'řízení.
. ' (2) Ve ;všech případech jest vyložiti pO'slední PO'řízení
tak, aby, pokud tO'mu nebrání zákO'nné předpisy, bylO' CO'
možná nejvíce vyhověnO' vůli zůstavitele.

(1) Jestliže se mezi ustanO'venými dědici jedněm vyměří určité

pO'díly, druhým pak nikO'li, připadne těmtO' zbydílem.
(2) Nezbude,·li nic, srazí se prO' dědice, který byl ustanoven bez pO'dílu, PO'měrně se všech určených podílů tO'lik,
aby se mu dO'stalO' pO'dílu rO'vného s tím dědicem, kterému
bylO' 'zůstavenO' nejméně. JsO'u-li pO'díly ostatních dědiců
stejné, O'dvedO'u prO' takO'vé dědice tO'lik, aby 's e jim dostalO'
pO'dílů s nimi stejných .
t ek

pO'zůstalosti ~O'vným

§ 517.
Ostatně

Náležitosti:
I. obsahové;

§ 513.

je závětí, je-li v něm ustanoven dě
dic ; dO'větkem, O'bsahuje-li tO'likO' jiná O'patření. V pO'chybnO'stech jest pokládati pO'slední PO'řízení za závěť.
Poslední

PO'řízení

Jak se

přidělí dědictví.

§ 514.

UstanO'ví-li zůstavitel' jedinéhO' dědice a neO'bmeZÍ-li
jej na PO'díl, dO'stane se mu ,pozůstalO'sti celé. Je-li však jedinému dědici vyměřen tO'likO' PO'díl, připadne ostatek dědi
cům zákO'nným.
§ 515.
(1 ) J e-li ustanO'venO' někO'lik dědiců a PO'díly nej SO'U

, určeny,

rO'zdělí

(2) Je-li

se rovným dílem.
ustanO'veno tak, že všem jsO'u

někO'lik dědiců

se ve všech případech, kdy se zůstavitel pře
prO'vede dělení tak, aby byla jehO' vůle splněna cO'
mO'žná nejlépe.
pO'četl,

Kteří dědicové

se pokládají za jednu osobu.

§ 518.
VyskytnO'u-li se mezi pO'vO'laný,m i dědici osO'by, z nichž
by některé bylO' při zákonné pO'sloupnO'sti PO'kládati 'z a jedinou O'sO'bu vzhledem k O'statním, budou i při dělení pO'dle
závěti pO'kládány za O'sO'bu jedinO'u, není-li vůle 'zůstavite
IO'va zřejmě opačná. SO'uhrn O'sO'b (na příklad chudí) bude
čítán 'za osO'bu jedinO'u.
Uvolněný

podíl.

§ 519.

Jestliže j SO'U všichni dědicO'vé pO'vO'láni k dědictví bud'tO' bez podílů anebO' všeO'becným výrazem, znamenajícím
r O'vné 'pO'dělení , a jestliže některý z dědiců nemůže nebO'
nechce děditi, přibude takto uvolněný pO'díl pO'měrně k ;pO'dílům. ostatních ustanO'vených dědiců.
9*
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§ 520.

Práva na _přírůstek nemá ten, kůmu hyl 'zůstaven určj
tý půdíl dědický. Jsůu-li někteří dědicové ustanůveni s pů
dílem, jiní pak bez takůvéhů určení, přibude uvůlněný půdíl
poměrně těm, kteří jsou ustanůveni bez půdílu; není-li dě
dice ustanůvenéhů bez půdílu, nepřibude uvůlněný půdíl
.žádnému :l dědiců Ipůvolaných s půdílem, nýbrž · připadne
dědicům zákůnným. Je-li však zřejmé, že určením půdílu
nechtěl 'zůstavitel nic jinéhů, než ůbmeziti půvůlané dědice
navzájem, přibude uvůlněný půdíl i k určitým půdílŮlTI

v zapl,se
růku lze

0' půsledním IPůřízení. Pů dokůnčení

půřizůvati

.1

Bylů-li

nastala

poslední

ti;

půřizení průjevenů

chůrůbůu nebů opůjením nebů

v nepříčetnosti, ať
jinak, jest neplatné.

3. z b a ven í s v é p r á vnl() s t i.
§ 526.
Kdů

~řejdůu i břemena 'S ním ,spůjená, jestliže nezáleží půuze
v oSůbních úkůnech ustanovenéhů dědice.

pří čet n 0' s

§ 525.

řizovati,

Kůmu se důstane uvolněného půdílu dědickéhů, na toho

jakéhůkůliv ůme,zení.

2 . .ll e d o s t a t e k

poměrně.

§ 521.

bez

osmnáctého

byl úplně zbaven svéprávnůsti, není způsůbilý ~ů
ledaže by se byl uzdravil. Kdů byl částečně zbaven

svéprávnůsti prů chůrůmyslnůst nebů slabůmy.slnůst, může
půřizůvati

jen

veřejným pořízením

ústním.

půstupůvánů jaků při půřizůvání nezletilců

Při tům

'hudiž

mladších

ůsm

nácti let.
Určitost, rozvážnost a svoboda projevu.

§ 522.

Na zůstaviteli jest, aby sám dědice ustanůvil, a nemůže tedy ustanůvení dědice svěřiti jinému.
§ 523.
Zůstavitel musí SVůU vůli projeviti určitě a nestačí,
přisvědčí-li toliko k návrhu, který mu byl učiněn; musí
" průjev učiniti s rozvahou, vážně 'a Ibez donucení.
Důvody nezpůsobilosti pořizovací:

1. nedostatek

věku;

§ 524.
Nedospělí nej sou 'Zipůsobilí pořiq;ovati. N ezletilí až do
konce svéhů ůsmnáctého roku mohou pořizovati jen veřej
'ným pořízením ústním. Kdo pořízení takového nezletilce
přijímá, nechť se případným šetřením přesvědčí, zda s~
projev posledni vůle ' děje s rozvahou, vážně a bez důnuc~nl.
Ců vyj de provedeným šetřením naj evo, nechť se poznamená

§ 527.
Kdů byl částečně :zbaven svéprávnůsti prů ,m arnotratnost, pijáctví nebů navyklé naduživání nervůvých jedů,
může 0' ,půlůvině ,svéhů jmění půřizovati v jakékůli přede
psané fůrmě. Druhá ,půlůvina připadne dědicům zákůnnýrl1;
není-li jich, platí 0' této polůvině ustanovení o uvůlněném
půdílu (§§ 519- 521).

Podstatný omyl.
§ 528.

Podstatný omyl zústavitelův činí ustanoY~ní, kteréhů
se týká, neplatným. Omyl je podstatný, týká-li se osoby,
které se něco zůstavuje , podílu nebo věci, které se zůsta
vují, anebo podstatných vlastností věci . Vlastnc(;jti jsou
podstatné, je-li zřejmé, že by byl zůstavitel ustanovelil t akového neučinil, kdyby se v nich nebyl zmýlil.
§ 529.

Ukáže-li se, že osoba nebo věc byla jen nesprávně pojmenována nebů popsána, jest ustanovení platné.
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§ 530.

Také tehdy, když se pohnutka v pořízení uvedená
ukáže mylnou, jest ustanovení platné, .ač nezakládá-li se
vůle zůstavitelova výhradně jen na této vadné pohnutce.
Změny

v podnlínkách platnosti

pořízení.

§ 531.

Poslední pořízení nepozbude platnosti iz ávadami, které
nastanou pozděj i.
§ 532.

Je-li poslední pořízení neplatné, nenabude :platnosti, ani
když se závada odklidí.
II. po stránce

obřadností.

§ 533.
Pořizovati
ústně, písemně

1.

lze soukromě nebo vereJne, pfsemně nebo
pak beze svědků nebo před svědky.
Soukromě pořízení

a)

písemné:

vlastnoruční;

§ 534.

Kdo chce pořizovati písemně beze svědků, naplse zánebo dovětek vlastní rukou a vlastní rukou spis podpíše. Udati místo, den, měsic a rok se doporučuj e, aby se
předešel . spor. Je-li poslední pořrzení složeno z několika
listů, doporučuje se spojiti listy tak, aby nebylo nebezpečí
podvrhu.
věť

b) nikoli

vlastnoruční.

§ 535.

:P oslední pořízení, ,k teré zůstavitel nenapsal vlastní
rukou, .musí vlastní rukou podepsati a před třemi způso
bilými svědky, z nichž aspoň dva musí býti přítomni současně, výslovně prohlásiti, že spis obsahuj e jeho poslední
pořízení. Mimoto jest nutno, aby ·s e svědkové 'podepsali

s doložkou, která nasvědčuje jejich poslání svědeckému,
a to .uvnitř pořízení nebo vně, ale vždy na listině samé,
nikoli na obálce. Není třeba, aby svědek znal obsah posledního pořízení. I zde .se doporučuj e udati místo a čas, jakož
i spojiti listy.
§ 536.
Zůstavitel, který nemůže .p sáti, musí, .splně ostatní
náležitosti, připojiti vlastnoruční znamení ruky na místě
podpisu, 'a to za , současné přítomnosti všech tří svědků. Doporučuje 'se, aby jeden ze svědků připsal jméno zůsta
vitelovo.

§ 537.
Nemůže-li zůstavitel poslední poří\Zení čísti, je nutno,
aby, splně ostatní náležitosti, dal si spis přečísti svědkem,
který jej nepsal, za přítomnosti
druhých dvou ' kteří 'se.
znali obs,a h spisu, a aby ;pak ,s tvrdil, že se tento ·s pis shoduje s jeho vůlí.

2. Soukromé

pořízení

ústní.

§ 538.

Kdo v soukromí pořizuj e ústně, musí prohlásiti poslední vůli před třemi způsobilými svědky, kteří současně
jsou přítomni. Doporučuje se, aJbysi svědkové na podporu
paměti 'z aznamenali buď ,společně nebo každý zvláště pořízení zůstavitelovo nebo aby je dali co možná nejdříve zaznamenati jinou osobou.
§ 539.

Bude-li ,po slnrti zůstavitelově předLožena listina řádně
sepsaná ~ svědky vlastní rukou podepsaná, bude Iz ákladem
dědické posloupnosti jako poslední pořízení písemné. N eníli takové listiny, bude základem dědické posloupnosti 'Soudní zápis o souhlasné výpovědi všech tří svědků posledního
pořízení, a nemohl ..1i by některý z nich býti vyslechnut,
zápis o 'Souhlasné výpovědi zbývaj ících svědků dvou.
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§ 540.

Poslední pořízení ústní však musí, žádá-li za to kdokoliv, kdo o to má zájem, býti .potvrzeno souhl,a snou pří
sežnou výpovědí oněch tří svědků; nebo kdyiby j eden z nich
nemohl býti Ipřisežně vyslechnut, alespoň příse'žnou výpovědí ostatních dvou; jinak nemá toto poslední pořízení
právních následků.
3.

§ 545.

Poslední porl'zení řádně zřízené
platnost jako pořízení lSoudní.
Společná

Jedním spisem

Pořízení veřejná.

pořízení před

soudem musí býti alespoň
vlastnoručně podepsáno a .s oudu 'Osobně odevzdáno s prohlášenÍ-m, že listina obsahuje poslední pořízení odevzdatelovo. '0 tomto pořizovacím jednání se zřídí zápis ·a uschová se i :s li,s tinou u .soudu. '
(2) Soud nechť upozorní zůstavitele na to, že musí
býti připojen jeho vlastnoruční podpis; spi,s i se zápisem
nechť vloží do obálky, úředně ji zapečetí a poznamená na
ní, čí 'poslední poří'zení jest v ní obsaženo.
§ 542.

Chce-li kdo před soudem poříditi ústně, zřídí se o jeho
prohlášení zápis, který se pak stejně uschová a zapečetí,
jak .bylo uvedeno v předchozím 'Par.agrafu o píserriném pořízení.

ustanovení.

·může poříditi

jen jediný

zůstavitel.

§ 547.

Poslední ponzení, které 'by někdo učinil, dovolávaje
se jiného 's pisu, má právní následky jen tehdy, když tento spis má všechny obřadnosti posledního pořízení.
Svědliové

posledního

pořízení.

§ 548.
Svědkové

posledního pořízení se ve všech případech
posledního pořízení účastniti takoz;působem, aby byli s to potvrditi, že zůstavitel a
pořizovatel j1
sou jedna a táž osoba.

musí
vým

při obřadnostech

§ 549.
Svědky posledního pořízení nemohou býti: osoby mladosmnácti let, nepříčetní, dále ti, kdož byli úplně nebo
č.ástečně zbaveni svéprávnosti, pak slepí, hluší, němí a ko'nečně o's oby neznalé jazyka, v kterém se činí projevy, jež
se mají ,s táti před svědky.

Sl

§ 543.

Soud, který přijínlá písemné nebo ústní pořízení, musí
se skládati ze dvou tamních ,přísežných osob 'soudních,
z nichž jedné v místě, kde se pořízení děje, přísluší úřad
soudcovský. Druhou soudní osobu, nikoli však soudce, mo. hou nahradit.i dva zpllsobilí svědci.
§ 544.

Je-li toho
bytu
ústní

má stejnou

§ 546.

§ 541.
(1) Pí,s emné

notářem

třeba,

zůstavitelova
přijmouti.

mohou se uvedené osaby odebrati do'
a tam poslední pořízení písemné nebo

§ 550.
Dědic

nebo odkazovník jest o tom, co se mu zůsta
vuj e, ,svědkem nezpů.sobilÝlTI, a právě tak jsou nezpúsobilými svědky jeho manžel, rodiče, děti, pak sourozenci
nebo osoby ve stejném Istupni s ním .sešvagřené anebo
jeho placení lidé domácí. Aby ustanovení takové bylo platné, je třeba, aby buď :bylo zůstavitelem vlastní rukou napsáno nebo aby bylo potvrzeno třemi způsobilými svědky.
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§ 551.

§ 556.

Jestliže se ně00. zůstavuje pisateli posledního. po.řízení
nebo. jeho. manželu, dětem, ro.dičům, pak So.ur'OzencŮm nebo
oso.bám, které s ním jS'OU ve stejném stupni sešvagřeny,
jest ustano.vení tako.vé zbaviti k'aždé po.chybnosti ZPŮS'O
bem uvedeným v paragrafu předešlém.

Když Ulplyne šest měsíců úd ko.nce rúku, kdy 'po.řízení
podle §,§ 553 a 554 bylo. učiněno., po.zbude platnosti, nejde-li o. pořízení zůstavitele, který o.d konce 'Oné lhůty až
do. své ,s mrti nebyl 'způ.so.bilý po.říditi. To. platí .stejně o. posledním po.ří-zení po.dle § 555, ale šestiměsíční lhůta se
počítá od ko.nce válečné do.by.

§ 552.
CD se narIzuj e

také o. osobách

'O

svědcích

posledního.

po.ří'zení,

platí

,zúčastněných při pDřízení veřejném .

Úlevy

při pořizování.

§ 553.
Při posledních po.ř]zeních na místech, kde panuje nemo.c, která, plo.díc hrůzu, o.chro.muje' styk mezi lidmi, jsou
způsobilými .svědky i os'oby, které dosáhly rúku čtrnáctého.,
i 'Oso.by částečně zbavené svéprávno.sti.

§ 554.

K to.muto.

po.řizo.vání

svědci. Při nebezpečí
so.učasně

s úlevami 'stačí, aby byli jen dva
nákazy není ani třeba, aby byli o.ba

pNtomni.
§ 555.

(1) ZNzuje-li se poslední po.řízení v dúbě válečné (.po-

platí tyto. úlevy: Písemné po.řízení
psané cizí ruko.u vyžaduj e k své platnosti, aby
zůstavitel písemno.st vlastní rukou po.deps'al a dal podepsati
dvěma svědky, kteří nemusí býti so.učasně příto.mni. ústní po.řízení válečné vyžaduje, aby po.slední vůle byla ~ůsta
vitelem prohlášena přede dvěma 'svědky, kteří však musí
býti so.učasně příto.mni. Svědky 'posledního. pDřízení váleč
néh'O mo.ho.u býti i 'Osoby, které dosáhly ro.ku čtrnáctého.,
i oso.by částečně zhavené svéprávno.sti.
(2) Po.čátek i ko.nec válečné dDby se určí vyhláško.u
ministra spravedlnústi v do.ho.dě 's mini's try nárDdní obrany a věcí zahraničních.

slední

po.řízení válečné),

válečné

Neplatnost

pořízení

pro nedostatek

obřadností.

§ 557.
Neplatné jest po..slední po.řízení, při ,k terém nebyla
zachována ně'která náležito.st zde uvedená, ledaže by /byla
záko.nem výsl'Ovněto.liko do.poručena.

II. Smlouva

dědická.

Náležitosti smlouvy

dědické.

§ 558.
(1) Manželé múhDu uzavříti smlo.uvu dědicko.u, po.dle
níž jedna strana druho.u ustano.vuje za dědice a tato. druhá ustanovení přijímá, nebo .se takto. 'za dědicě ustano.ví
navzájem. Tako.vúu smlo.uvu múho.u uzavříti i ,s noubenci,
ale jest platná jen tenkrát, dújde-li mezi nimi k manželství.
(2) K platnosti ,smlo.uvy dědické jest 'po.třebí fo.rmy
no.tář.skéhú spisu.
(3) Je-li smlouva dědická neplatná z tDho. důvodu, že
nebyly zacho.vány o.břadno.sti prú ni předepsané, může
míti .přes to. platno.st po.sledního. pDřízení, má-li jinak veškeré náležitosti tako.vého. pořízení.

§ 559.

Všeobecné předpisy úzpůsDbilosti ke smlo.uvám a
k posledním po.řízením platí též pro. smlo.uvu dědicko.u. Je-li
takDvá smlDuva neplatná ,z to.hD dŮVDdu, že nevyhovuje
předpisům o. způsúbilosti ke smlo.uvám, může míti přes to.

•
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platnost Iposledního
s'Obilosti ,poNzovati.

pořízení,

Výminky

vyhovuje-li

předpisům

'O

způ

při smlouvě dědické.

§ 560.

Co jest všeobecně ustanoveno o výminkách .při smlouvách, platí též při smlouvách dědických, vyjma § 813.
Právní následky smlouvy

n ý rozvod se dědické smlouvy nedotýká. Jsou-li nedobrovolným rozvodem vinny strany obě nebo není-li jím vinna
strana žádná, může každá odvolati dědkkou smlouvu j ednos tranným posledním pořízením. Je-li nedobr'Ov'Olným ro.zvodem vinna jen strana Jedna, má toto právo jen strana
nevinná. Rozluka dědickou ,s mlouvu sice ruší, ale povolání
n evinného manžela zůstává v platn'Osti.
HLAVA 18.

dědické.

§ 561.

Náhradnictví a svěřenské nástupnictví.

Smlouva dědická nebrání manželům, aby nakládali se
svým majetkem podle své libosti, dokud žijí.

N áhradnictvÍ.
. § 566 .

.§ 562.

'O celé pozůstalosti.
čtvrtina pozůstalosti zůstává podle zákona volná, aby o ní
zústavitel podle své vůle 'pořídil, i když byla smlouvou zů
stavena smluvnímu dědici pozůstalost celá. Chce-li 'zůstavi
tel zanechati dědici smluvnímu i tuto čtvrtinu, může tak
učiniti jen zvláštním posledním pořízením.
Snl1ouvou

-dědickou

nelze

poříditi

§ 563.

Bylo-li pořízeno dědickou smlouv'Ou, příslušejí dědicům
nepominutelným tatáž práva jako .při jiné posloupnosti dě
dické~

Jak smlouva

dědická

Zů\stavite~ může pro případ, že ten, kdo byl za dědice
p ovolán, nenabude dědictví, povolati dědice jiného; a podobně může povo'lati i další náhradníky. Tímto ustanovením
s e zřizuj e náhradnic-tví. Dědictví napadne tomu, kdo je
v řadě nejbližší.

§ 567.

I když 'zůstavitel ustanoví náhradnictví bud' toliko pro
ten případ, že by osoba povolaná děditi nechtěla, nebo t'Oliko
pro ten případ, že 'by děditi nemohla, jest v p'Ochybnosti
rozuměti, 'že bylo náhradnictví ustanoveno pro oba ty pří
pady.

pomíjí.

Právní následky náhradnictví.

§ 564.
§ 568.

(1) Všeobecné předpisy 'O tom, jak pomíjejí smlouvy,

platí též

'O smlouvě dědické.

(2) Dědickou

smlouvu může zůstavitel zrušiti i po slednim pořízením, jestliže se dědic dopustil něčeho, co je dů
vodem rozluky manželství z jeho viny, ačli v době onoho
posledního pořízení nezaniklo už právo domáhati ,se rozluky.
§ 565.

Dojde-li na rozvod nebo na rozluku, platí, není-li ve
smlouvě dědické ustanoveno jinak, tato pravidla: Dobrovol-

Břemena ul'Ožená dědici pOIstihují také ' náhradníka,
který v1s tupuje na jeho místo, ač nevychází-li z vůle zůsta
vitelovy nebo z povahy věci najevo, že se vztahují jediné
k osobě dědicově.

§ 569.

J'sou-li povoláni za náhradníky spoludědicové sami, má
to, že zůstavitel chtěl poděliti náhradníky v takovém
poměru, v jakém poděli'l dědice. Povolá-li se však za náse

~a
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hradníka mimo

.spo.ludědice ještě ně~do.

něný 'po.díl všem, a to. ro.vným dilem.
Svěřenské

jiný, připadne uvo.l'

nástupnictví.

uictví či o. svěřenské nástupni~tví, je nařfzení po.kládati za
náhradnictví.
Zánik náhradnictví a svěřenského nástupnictví.

§ 570.
Zůstavitel mhže naříditi, že dědictví po. smrti dědico.vě

nebo. v jiných určitých případech má přejíti na jino.u oso.bu.
Tímto ustano.venímse zřizuje svěřenské nástuprnictví. V po.vo.lání Isvěřenského. nástupnika je o.bsaženo. po.vo.lání náhradníka.
§ 571.

svěřenského

(1) Náhradnictví :po.mine, jakmile se po.vo.laný dědic
přihlásí k dědictví. Svěřenské náJ,s tupnictví po.mine, když
z po.vo.laných nástupníků již niko.ho. není nebo. když je rozhodnuto, že případ, pro. který 'llástupnictví bylo 'zří'zeno, ne-

nastane.

J

(2) Není-li jiná vůle zůstavitelova zřejmá, ,přechází

Zřízení nástupnictví je spatřo.vati v tom, když zůsta
vitel svému dědici ustano.ví dědice nebo. když mu zakáže,
a:by o. zanechaném jmění po.řřzo.val, když ,povolá 'z a dědice
něko.ho., kdo v do.bě rs mrti zůstavitelo.vy není ani zplo.zen,
když po.vo.lá dědice pod výminkou nebo. se lhůto.u. Zákaz
určitý předmět zciziti nevylučuje ,p ráva o. něm po.řřzo.vati.

Obmezení

§ 575.

nástupnictví.

§ 572.
Řada, v které mají po .sobě následo.vati nástupníci, není
o.bmezena, jsou-li všichni 'zůstavitelo.vými ,so.učasníky.

právo. nástupníka na jeho dědice i tehdy, když se nástupník nedožije případu, ,p ro který bylo. nástupnictví zřÍ'zeno..
§ 576.

Není-li jiná vůle zůstavitelo.va zřejmá, po.zbude mo.ci
nástupnictví .svěřenské, ustanovené o.so.bě cho.ro.myslné
nebo. slabomyslné, zanechá-li platné po.slední po.ří'zení, anebo
jestliže so.ud její úplné zbavení svéprávno.sti zruší nebo. ,pře
mění v částečné; a nástupnictví svěřenské neo.žije ani tehdy, když ona osoba pro. choromyslnost nebo. slabo.myslnost
zno.vu pozbude způsobilosti po.říditi, neuČÍlnivši dříve, než
se tak ,s talo, po.slední po.řízení.

§ 573.

§ 577.

N ej so.u-li .to. .so.učasníci, nýbrž takoví nástupníci, kteří
.smrti zůstavitelo.vy ještě nejso.u zplo.zeni, zanikne
svěřenský závazek, jaJkmile jmění nabude první nástupník
v

do.bě

nesoučasník.

Výklad náhradnictví a

svěřenského

nástupnictví.

§ 574.

Je-li po.volání za dědice, které po.dle to.ho, -co. je ustano.veno. výše, by bylo. po.kládati za náhradnictví nebo. za svě
řenské nástupnictví, vyjádřeno. pochybně, vyloží se tak,
aby dědico.va vo.lno.st nakládati s dědictvím byla obmezena
co nej méně. Pro.to. také, je-li po.chybno., 'zdali jde o. náhr ad-

I

Není-li jiná vůle zůstavitelova zřejmá, 'z anikne náhradnictví nebo. svěřenské nástupnictví, které zůstavitel Ulstano.vil :svému dítěti v době, kdy nemělo po.to.mstva, zanecháli to.to dítě pokre~né po.to.mky způso.bilé děditi. '
Obdoba svěřenského nástupnictví.
§ 578.

Právní po.měry, jaké vznikají svěřenským nástupnictvím, lze zakládati také jednáním mezi 'živými.
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HLAVA 19.

Odkazy.
Zřízení

odkazu.

§ 579.
K .platnosti odkazu je nutno, a'hy rzpůsobilým zůsta
vitelem !byl zůstaven osobě, 'která je .způsobilá děditi, a aby
se tak st'alo platným posledním poří-zením.

chudé, nebo neurčitě na
účely dobročinné a '.podobné, může ponechati dědici nebo
někomu jinému, aby určil, jak a která 'Z těchto osob nebo
účelů ·m ají býti poděleny. Nevyslovil-li se -o tom zůstavitel,
má volbu dědic. Nemůže-li dědic vo}bu vykonati, určí odkazovniky 'soud.
jako na

N áhradnictví a

§ 581.
Zůstavitel

muze také jednomu dědici nebo několika
,spoludědicům zanechati 'Odkaz předno.stní; vzhledem k tomuto 'Odkazu budou posuzováni jako odkazovníci.
Koho lze obtížiti odkazem.
§ 582.

Odkazy připadají k tíži_ všem dědicům podle poměru
jejich podílů, a to i tenkrát, byla-li odkázána věc náležející
jednomu ze IspoludědicŮ. Přes t'O záleží na zůstaviteli, chceli zvláště přikázati ,SJPlnění odkazu jedn'Otlivému spoludědici
nebo i odkazovníku.
§ 583.

Okolnost, že hodn'Ota dalšího odkazu, jenž byl uložell
odkazovniku, pře,sahuje hodnotu odkazu, jenž mu byl zů
staven, nezbavuj e odkamovníJka povinnosti dok'Onale .splniti,
co mu bylo uloženo. Jestliže však odkazovník odkazu nenabude, je povinen ten, komu odkaz připadne, vzíti na se toto
břemeno nebo přenechati odkaz, kit erý mu připadl, odkazovníku, jenž je na tento odkaz poukázán.
§ 584.
Zůstavite'l,

který pamaJtuje na určitou sKupinu lidí,

svěřenské

nástupnictvÍ

při

odkazech.

§ 585.

§ 580.

Darování .závislé na výmince, že 'Obdarovaný dárce pře
žije, je po zákonu odkazem, jestliže se dárc~ nevzdal práva
dar odvolati (t§ 871).

rpříbuzné, služebné ._ ~ebo

Zůstavitel Imůže při
svěřenské
pisů

hlavy

nástupniotví.

odkaze naříditi náhradnictví nebo
tom se užij e !přiměřeně před

Při

předchozí.

VykládacÍ pravidla o jednotlivých druzích
a)

věcí

urč- ený<?h

odkazů:

podle druhu;

§ 586.
Odkáže-li zůstavitel jednu věc nebo několik věcí urči
tého druhu a je-li více takových věcí v P'Ozůstalosti, má
vo~bu OIsoba obtížená. Musí však zvoliti takový kus, a.by ho
odka;z'Ovnik mohl užíti. Ponechá-li Is e odkazovníku, aby si
z několika věcí vybral, může zvoliti i věc nejlerpší.
§ 587.

jen ze svého jmění jednu věc nebo
druhu a nej sou-li věci toho druhu
v pozůstalosti, není 'Odkaz platný. Není-li jich určené mn'Ožství, spdkojí se odkJ3Jzovník těmi, které v pozůstalosti }sou.
Odkáže-U

zůstavitel

několik věcí určitého

§ 588.

Odkáže-li zŮlstavitel jednu věc nebo několik věcí urči
tého druhu, ale nikoliv jen 'ze svého jmění, a není-li takových věcí v pozůstalosti, je osoba obtížená povinna opatřiti
je odkazovníku v jakosti, jaká je vřiměřena osobním ,poměrům a potřebám odkazovníkovým. Odkaz peněz 'z avazuje
k jich zaplacení, ať hotové pení'ze v pozůstalosti jsou, či
nikoliv.
Všeobecný zákoník občanský. Díl I.
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§ 589.

Zůstavitel muze také jiné osobě ponechati, aby zvolila, kterou z několika věcí má dostati odkazovník. N emů
že-li nebo nechce-li tato osoba vykonati vO'lbu, určí odkaz
sO'ud, hledě k osobním poměrům a k potřebám odkazovníkovým. Soud určí O'dkaz také tehdy, když odtkaz'Ovník nevykoná volby, která mu byla ponechána, ve lhůtě ustanovené k žádosti obtížené osO'by.

b)

věci určité;

§ 590.
Je-li odkaz určité věci v jednom nebo v -něk'Olika 'Ustanůveních opakován, nemá odka:zovník práva na odkázanou
věc i na její cenu zároveň. Jiné odkazy, byť i o'b sahovaly
věc téhož druhu nebo touž peněžní částku, náležejí odkaZOV1Jlíku, kolikrátkoli j's ou opakovány.
§ 591.

někým jiným, je obtížená ůsoba povinna postoUipiti odkazorvn~k~ tuto pohledávku i s úroky zadrženými a dále ply-

nOUCImI a s veškerými

pomůc'kami

a

zajišťovacími

prO'-

středfky.

§ 594.
, Odkaz. vŠ,ech pohledávek 'za!hrnuj e 's ice všechny pohledavky VJZIIlIkle !pO zřÍ'zení odkazu, nikoli však pohledáV'ky
z :enný~h papírů prodejných a vkladních knížek, ani jistiny'
vazn~uc~ na nemovitosti, ani p'Ohledávky vznikající z práva vecneho.
§ 595.

Odkaz pohledávky, kterou má 'zůstavitel za O'dkazoiVníkem, ,'zava:z~je 'd btíženou osobu k tomu, -a by vydala odkazovnIku kVItanci anebo vrátila dlužní úpis.
§ 596.
~ro:ninutí dluhu se vztahuje jen na dluhy přítomné,
nI~olI .vsak na ty, které vzniknou pO' zří'zení 'Odkazu. PrO'-

.

Odkaz je neplatný, jestliže odkázaná věc v době posledního pořízení náležela odkaJzovníkovi. Nabyl-li jí pozdě
ji, zaplatí se mu řádná cena věci; dostal-li ji však bezplatně od 's amého zůstavitele, má se za to, že odkaz byl zrušen.

mIne-lI .se odkazem právo zástaVlIlí nebo rukojemství neplyne z tO'ho ještě, že byl prominut taJké dluh. Prodlo~ží-li
se lhůty platební, je přes t'O úroky vlatiti dále.

§ 592.

§ 597.

(1 ) Neplatný jest odkaz věci cizí, která nenáleží ani
zůstaviteli,

ani

dědici

nebo odkazovníku, 'k terý ji má poskytn'Outi někomu jinému. Mají-li uvedené osO'by na věci
odkázané půdíl nebo nějaké právo, týká se odkaz jen tohotO'
podílu nebo práva. Nařídil-li však 'zůstavitel, že má býti
cizí věc 2)akoupena a poskytnuta odkaz'Ovníku, avšak její
vlastník ji nechce prodati za cenu řádnou, vyplatí se odkaz'Ovníku tato -cena.
(2) Je-li odkázaná věc zastavena nebo jinak zatížena,
postihují příjemce tytO' 'z ávady.
c) pohledávky;
'§ 593.

Odkáže-li

'zůstavi,tel

p'Ohledávku, která mu náleží za

(1) Odkaz dluhu, který má zůstarvitel zaplatiti 'Odkaz~vníku, má ~en p.rávní náisledek, že obtížená osoba 'j e pO'-

VInna dluh 'zUlstavItelem určitě vyjádřený nebo odkazovníkem 'p rokázaný uznati a z'a platiti nejpozději ve lhůtě určené
pro splnění ostatních odkazů, nehiedíc k výminkám nebO'
lhůtám 's e zůstavitelem sjednaným.
,
(2) .Nařídí-li zůstavi;tel zajištění pohledávky odkazovnIkO'vy, Jest ji zajistiti d'Ostatečným způsobem (§§ 1184-1187) .
§ 598.

,odká'že-li zůstavitel někomu stejnou částku, jakO'u mu
.
Je sam dlužen, nemá se za to, že odkazem chtěl shladiti
dluh. Odkaz'Ovník obdrží částku dvakráte: jednou jako
dluh, jednou jako adka'z.
10*
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d)

věna (přínosu);

§ 599.
Odkáže-li :zů.sta~itel věno (přínos), jehož blíže neurčil,
které není povinen pŤínos dMi, rozumí se tím beze
zření k jejímu vlastnímu majetku taJk'Ový přínos, jaký odpovídá jejím osobním poměrům v době zří-zení odkazu.

osobě,

. § 600.
Odkáží-li věno (přínos) r'Odiče dcerám, ~latí ustanovení o 'započtení na rpodíl dědický (§ § 699 a násL).
e) z a o pat ř e n í, v y c h 'O V á n í, v Ý ž i vy;

h) dětem a příbuz ' ným .
~

605.

(1) Dětmi se rozumeJl Jen synové a dcery, jestliže
zůstavitel něčhn' pamatoval na ďěti někoh'O jiriěho; jde-li
~však ojeho děti vlastní, zahrnují se (s lovem 't ím i pot'Omci

vstupující na jejich místo.
(2) Odkaz, zanechaný .příbuzným blíže neurčeným, po~
skytne se těm z nich, kdož podle zák'Onné p'Osloupn'Osti Jsou
nejbližší.
§ 606.

I při odkazech se užije ustanovení § 518.

§ 60l.
Zaopatřením

!se

rozumějí

strava, ošacení, byt a o.statní
potřeby, a t'O doživ'Otně, jakož i potřebné vyučování. T'O 'v še
se rozumí také vychováním. Vychování však končí dokonaným. dvacátým prvním rokem. Výživou se r'Ozumí poskytování stravy na dobu života.
§ 602.

Nabytí odkazu.
§ 607.
. (1) Odkazovník nabývá zpravidla (§ 625) hned smrtí
zůstavitele práva na odkaz pro ,s ebe a pro !Své nástupce.
(2) Po smrti zůstavitele lze právo na 'Odkaz zciziti.
(3) Prohlásí-li 'odkaz'Ov'n ík zpúsobem, jaký jest přede
psán pro odmítnutí dědictví, 'že odkazu nechce, hledí se na

Není-li míra některéh'O z odkazů uvedených v přede
šlém paragrafu patrná z vůle zůsta'vitel'Ovy, projevené výslovně nebo mlčky dosavadní podporou poskyt'Ovanou odkaz'Ovníku, určí ,s e podle osobních poměrů odkazovníkových.

t o tak, jako kdyby byl práva na odkaz nenabyl.
(4) Odkázané věci nabude jen způsobem, jalkým se
vůbec nabývá jednotlivých práv majetk'Ových.

f) n á byt k 'li, ,d o m á c í h 'o z a ř í 'Z e ní;

Den splatnosti.

§ 603.

§ 608.

Nábytkem ,s e rozuměj í věci, kterých je třeba k slušnému užívání bytu; domácím zařízením se rozumí všechno,
čeho je třeba k vedení domácnosti. 'Přístroje k provozování
živnosti .se tím nerozuměj í.

Odkaz jednotlivých věcí pozústalostních a práv na ně
se vztahujících, pak menších 'Odměn pro zaměstnance, jakož i odkazy dobročinné a podobné moh'Ou býti 'požadovány
ihned; jiné odkazy jsou splatné za rok od smrti zůstavitele,
není-li ' zřejmá jinaká vůle 'zů.stavitele.

g) z 1 a t a, s tří b r a;
§ 604.
Odkaz zlata nebo stříbra 'Zahrnuje drahé kovy zpracované i nezprac'Ované, ale nikoli mince, ani to, co jest pouh~u částí nebo ozdobou jiného předmětu pozůstalostního.

§ 609.
Je-li 'Odkázána jednotlivá věc pozůstal'Ostní, náležejí
odkazovníku ode dne smrti 'zůstavitele také úroky, užitky,
i cokoli jinak přibude. Naproti tomu postihují příjemce
tfinto dnem i závady váznoucí na odkaze, ano (ztráta, jest-
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liže se věc 'Odkázaná zhorší nebo. zmaří skutečno.stmi, za
které nikd'O jiný neodpo.vídá.

z to.ho., že 'z anikne po.vinnost splniti o.dkaz, toho postihují
i břemena s o.dkazem spo.jená, jestliže nezáleží po.uze v osobních ,úkonech o.So.by původně 'Obtížené.

§ 610.
Byly-li někomu o.dkázány dávky .splatné ro.čně, měsíč
ně neb'O pDdobně, nabude 'Odkazo.vník práva k částce, která
připadá na celo.u lhůtu, když se do.žije i jen po.čátku této.
lhůty . .Přes t'O .se stane dávka splatnou, te,prve až lhůta
projde. První lhůta běží ode dne smrti zŮlstavitele. O splatn'Osti o.dkazu v)Tživyplatí § 1232.
Právo odk.azovníka na

zajištění.

Práva

odkazy obtížena tak, že je téměř
jen na náhradu nákladů učině
ných ve pro.Sipěch po.zůstalosti a na 'Přiměřen'Ou 'Odměnu za
svoji námahu. Pokud nestačí p'Ozůstalost k úhradě těchto
j eho. po.hledávek, může jich po.žado.vati 'Od odkazovníků podle ho.dnoty o.dkazů a má v té příčině právo. zadržovacÍ.
Je-li

čistá Jpo.zůstalo.st

vyčerpána,

má

dědic právů

§ 615.

CD dů zaj ištění nemá ůdkaz'Ovník vůči dědici více práv
než jiný věřitel. Má však práv'O na zajištění při o.dkazech,
'Obsahujících plnění; která 's e opakují, ja:k'Ož i při 'Odkazech,
jichž splnění 'Se nelze do.máhati se 'zřetelem na 'záJkonn'Ou
lhůtu (§ 6Ó8) neb'O se zřetelem na lhůtu neb'O na výminku
d'Olo.ženo.u k odkazo.vému nařizení; práva t'Oho však nemá,
je-li zřejmé, že zajištění není třeba.
připadne uvolněný

s výhradou soupisu.

§ 614.

§ 611.

Komu

dědice přihlášeného

odkaz.

§ 612.
(1) Odkaz, který 'Odka;zo.vník přijmo.uti nemůže nebo.

nechce, napadne náhradníku (§ 585). Není-li náhradníka
a je-li celým o.dkazem pamatováno. na něk'Olik oso.b !bud'
bez určení p'Odílů nebo. všeobecným výrazem 'z namenajícím
růvné podělení, rpřibude uvo.lněný po.díl po.měrně :podílníkům
ostatním.
(2) Je-li DdkazDvníku zůstaven určitý po.díl, nemá práva na ten přírůstek, ledaže by byl'O zřejmé, že zůstavitel
chtěl vyjmen'Ovaným o.dkazo.vníkům zanechati 'Odkaz celý
a že určením po.dílů nechtěl nic jiného. než o.bmeziti Ddkaz'Ovníky navzájem.
(3) Mimů případy v to.mto. paragrafu uvedené povinnost .s plniti 'Odkaz zanikne.
§ 613.
Kd'O má :podle § 612 ,pro.spěch 'z uvůlnění 'Odkazu nebo.

(1) Nestačí-li čistá pozůstalost k vyří'zení všech 'Odkauspoko.jí.se přede všemi 'Ostatními o.dkaz 'za'Opatření, vycho.vání a výživy (§ 601), ostatní o.dkazy 's e 'po.měrně snížÍ.
Dědic má stejná práva jaků p'Odle § 614 a není p'Ovinen vyřizo.vati odkazy bez náležitéh'O zajištěnÍ.
(2) Jestliže však o.dkazo.vníci o.dkazy již obdrželi, pro.vede .se srážka po.dle hodno.ty, j ak'Ou měl o.dkaz v do.bě při
j etí, a 'po.dle užitků, které již byly z něho zí,skány.Přece.
však jest 'Odkazo.vníku ještě volno. vyhnůuti se přispění tím,
že o.dkaz neb'O jeho. uveden'Ou hodnotu a 'ZÍskané užitky
vrátí do. po.zůstalosti; strany nákladů nebo. !zh'Oršení se hledí
k němu jako. k po.ctivému držiteli.
zů,

.§ 616.

Nechce-li dědic vyko.nání p'Oslední vůle věno.vati .sv'Oje
pro.středky a námahu, je p'Ovinen zažádati za zří'zení 'Opatr'Ovníka p'Ozůstalosti.
HLAVA 20.

Vedlejší ustanovení v posledním pořízení;
změna a zrušení posledního pořízení.
,§ 617.
Zůstavitel může !k ustanDvením ,pDsledního. p'Ořízení při
p'Ojiti výminku, dolo.žení času nebo. příkaz; ,může po.slední
pDřízení změniti nebo. zrušiti.
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se na náhradníka ani na svěřenského nástupníka, není-li
jinaká vůle zůstavitele.

VediejŠí ustanovení.

zřejmá

1. Výminky:
\

Splnění

a) nesrD 'z umitelné;

výminky.

§ 618.

§ 623.

Na nesrozumitelné výminky se hledí tak, jako kdyby
nebyly k ustanO'vení připojeny.

Práva výmink'0u '0bmezeného lze nabýti jen tehdy, s tane-li se událo/s t, o kterou ve výmince jde, přesně' skutkem,
ať již tO' zavisí na náhůdě, na vůli dědice nebo O'dkazův
níka, anebO' na vůli ůsoby jiné. Záporná výminka odkládací
platí jakO' kladná výminka rozvazovací obsahu opačného.

b) n e m O' ž n é, z ma t e n é n e b'0 n e d O' vol e n é ;
§ 619.
(1) Ustanovení, kterým 's e něk'0mu uděluj e právD s nelllO'žnO'u výminkO'u odkládací, jest neplatné. Na nemožnO'u
vý,m inku rozvazovací :se hledí tak, jakO' kdyby n~byla
k ustanovení připoj ena.
(2) Totéž platí o výminkách 'z matených a 'O' výminkách příčících .s e .z ákonnému zákazu nebO' doorým mravům.
\

c) výminka

vylučující

manželství.

Š 624.

Jestliže dědic nebO' O'dkazO'vnfk, kterému je 'Splnění výminky na újmu, ;zmaří její splnění způsobem, který /s e příčí
dobrým mravům, platí výminka za splněnou. Jestliže 'takO'vým zpŮlsobem způsO'bí splnění výminky dědic nebO' odkazovník, kterému je Isplnění na prospěch, platí výminka za
zmařenou.
.

§ .620.

K výmince, aby dědic nebO' O'dkazO'vník neuzavíral manželství, ani když dO'jde svéprávnO'sti, :se hledí tak, jakO'
kdyby nebyla ,připojena. Zůstavitel však může 'z anechati
své manželce půžívacÍ právO' nebO' jiný trvalý důchod prO'
dobu jejíhO' vdovství nebO' se pO'dDbně postarati o jinůu
ženu pO' dobu, než se provdá.

Výminka, která se splnila za života

Právni následky výminky odl\:iádací.
§ 625.

K nabytí t'0ho, CO' bylo zůstaveno s výminkO'u odkládací, je třeba, aby O's:O'ba, jíž bylO' něco takto zůstaveno,
událost, .o kterou ve výmince jde, přežila a byla způsO'bilá
děditi.

zůstavitele.

2. Doložení

§ 621.
výminka k jednání dědice nebo ůdkazO'vní
ka, které jím může býti DpakO'vánO', musí býti po smrti zů
stavitele znO'vu vykO'nánO', i když se tak již stalo za: života

§ 626.

Směřuje-li

zůstavitele.

Zda výminka přechází na náhradníky nebo na svěřenské
nástupníky.
§ 622.
Výminka uložená dědici nebO' O'dkazO'vníku nevztahuje

času.

Je-li nejistO', zda nastane doba, jejímž doložením zů
stavitel obmezil právO' někO'mu zůstavené, platí takO'vé ustanO'vení ·z a ·výminečné.
§ 627.
Je-li čas určen tak, že rozhO'dná chvíle naJstati musí,
právo j.akO' jiná 'nepodmíněná práva na
bylO' taktO' 'zůstavenO'.

přechází zůstavené
dědice té O'soby, jíž
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§ 628.

§ 633.

Bylo.-li by zřejmé, že do.ba vyměřená v posledním pořízení nikdy nastati nemůže, bude toto. do.ložení času Po.SUzo.váno. jako. J)řirpo.jení výminky nemo.žné. Jen když se zů
stavitel bezpochyby to.liko. zmýlil ve vÝPo.čtu času, určí se
,ro.zhodná chvíle Po.dle jeho. pravděpo.do.bné vůle .

Jestliže se Po.řizo.vatel vyslo.vil o. účelu, ke kterému ně
ko.mu něco. 'z anechává, avšak neulo.žil Po.vinnosti užíti 'zanechané věci k ono.mu účelu, nemá jeho. přání právních

Poměr mezi tím, kdo nabyl dědictví nebo odkazu
s výminkou nebo .s doložením času, a jeho nástupcem.

§ 629.

Dokud právo. dědice nebo. o.dkazo.vníka zůstá'vá o.dsunuto, pro.tože vyn1íněná událost ještě nenastala nebo. že
určený čas ještě nepřišel, ,s pravuje se Po.měr mezi ním a
o.so.bami, kterým dědictví nebo. o.dkaz připadne, ustano.veními o svěřenském násturpnictvL
§ 630.

To platí Istejně o. Po.měru mezi tím, ko.mu se do.stalo
nebo. odkazu s výminko.u ro.zvazo.vací anebo. jen na
určený čas, a OSo.bo.u, které n1á dědictví nebo. o.dkaz připad
no.uti, uskuteční-li se vymíněná událost nebo. až přij de urče
ný 'čas.
dědictví

3.

Příkaz.

§ 631.
Připo.jí-li zŮ'stavitel, 'zůstavuje někomu něco., ,příkaz,

posuzuje se tento. ,příkaz jako výminka ro.zvazo.vacÍ, takže
se právo. zůstavené 'z'maří, nehude-li proveden.
§ 632.
(1) Nelze-li příkaz splniti, jest Po.vinno.st snažiti se,
aby alespo.ň přibližně mu bylo co. mo.žná vyho.věno.. Není-li
ani to. mo.žno, Po.drží oso.ba příkazem o.:btížená to., co. jí bylo.
zůstaveno., není-li 'zřejmá o.pačná vůle zůstavitelova. Kdo
se učiní nescho.pným splniti příkaz, věda, že jej tím maří,
pozbude to.ho., co. mu bylo. zůstaveno..
(2) V po.chybnosti jest -Po.kládati ustano.vení 'z a pří
kaz a niko.li za výminku.

následků.

§ 634.

Neplatné jest ustanovení, který,m zůstavitel svému
dědici ukládá jednání nemožné nebo. nedo.volené (§ 619)
s do.datkem, že, nesplní-li ,příkazu, bude Po.vinen poskytno.uti určitý odkaz o.sobě jiné nebo. 'že jej stihne jiná ,ú jma.
Zrušení posledního pořízení:

1. zří 'zením nového. pořízení: závěti;
§ 635.
(1) Starší závěť .se zrušuje platno.u závětí no.vější, není-li z no.vější 'závěti zřejmé, že starší má býti zacho.vána
zcela nebo. zčásti v své mo.ci.
(2) Starší do.větek se no.vo.u závětí ruší, jen Po.kud to.
plyne ze závěti no.vé.

nebo

do.větku;

§ 636.
NařÍ'zení obsažená v :starší závěti nebo. v do.větku se
n eruší no.vějším do.větkem, není-li 'z to.ho.to novějšího. do.větku patrno., že vůle zůstavitelo.va jest jiná.

§ 637.

Je-li něko.lik posledních po.řízení, o. nichž nelze zji'Stiti,
které je no.věj ší, platí všechna vedle sebe, pokud se jako.
celky sPo.lu dají Is rovnati. Nedají-li se takto. sro.vnati hledí
se k to.mu tak, jako. by každé z nich bylo. ustano.vilo. ~iko.liv
o Po.dílu zústaveném, nýbrž o. J)o.dílu přiměřeně ,s níženém.
Neplatnost zrušovací doložky.
§ 638.

Právních následků nemá dolo.žka ,připo.jená k závěti
nebo. k do.větku. která pro.hlašuje za neplatná příští Po.ří-
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zení vůbec, nebo. tako.vá, jež nebudou ,zřízena určitým způ
S'obem:
, 2. od voláním:

§ 644.
Zničí-li zůstavitel no.vější písemné po.řizení a rs tarší
uchová, nabude toto starší písemné po.řízení ,z ase moci.
ústní pořízení starší tím znovu moci nedo.jde.

,§ 639.

Chce-li zůstavitel své pořízení zrušiti a no.vého neuči
niti, může je o.dvolati výslo.vně anebo zničiti listinu.
§ 640.

, Odvolati platně' poslední 'pořízení může zůstavitel jen
za takových o.kO'lností, za jakých se platně po.řizuj e. Kdo.
však byl částečně zbáven svéprávnosti pro marnotratnost,
pijáctví -nebo pro navyklé nadužívání nervových jedů, může
platně odvolati 'Svoje poslední pořízení, nezkrátí-li tím své
záko.nné dědice nad míru § 527.

§ 645.

Vyžádá-li si zůstavitel vrácení posledního. pořízení venepozbývá tím pořízení ještě platnosti, má-li jinak
veškeré náležitosti ipořÍ'zení soukromého.

řej ného,

Kdy se má za to, že je odkaz odvolán.

§ 646.

a) výslo.vný ,m ;

Jestliže zůstavitel o.dkázanou po.hledávku vymůže a vybere, jestliže odkázanDu věc zcizí a znovu jí nenabude, nebo
změní-li ji takovým způsobem, že je to již věc jiná, má se
za to, že o.dkaz je odvO'lán.

§ 641.

-§ 647.

Odvolání po's ledního pOřÍ'zení, ať 's oukromého či veřej
néhO'; vyžaduj e takových obřadností, jakých je třeba
k platnému po.řízení.

Zapraví-li však dlužník po.hledávku 'z vlastního podně
tu, ls tane-li se zcizení o.dkázaného předmětu na příkaz úřed
ní nebo. je-li věc změněna bez sVDlení zůstavitelova, platí
odkaz.

§ 642.
Ustariovení, kte:rýrri zůstavitel dědici nebo. o.dkazo.vníku
zakazuje s pohrůžkou 'z tráty nějaké ' výhody, aby neo.dpo.:.
roval po.slednímu po.řízení, nemá právních následků, jde-li
tolikO' O' odpor prO'ti .p ravo.sti posledního pořízení nebo proti
výkladu jeho smyslu.
b)

mlč

k y u čin ě n Ý' m.
§ 643.

(1) Kdo listinu po.sledního pořízení zničí, zrUSl svoje
po.řízení. Zničí-li zůstavitel jen jeden z několika prvopisů
po.řízení, nelze z to.ho ještě usuzovati na jehO' odvolání. Pokud lze z jiného po.rušení listiny so.uditi na 'z rušovací vůli
zůstavitelovu,

jest po.souditi pO'dle okolností.

(Z) Byla-li listina zničena jen náhodou nebo ztratila-li
se, po.drží po.slední poří-zení .p latnost.

Odmítnutí

dědictví.

§ 648.
(1) Nechce-li nebo nemůže-li pozůstalost přijmouti ani
dědic

ani náhradník, napadne právo. dědické 'záko.nným dě

dicům. Není-li zákonných dědiců nebo nenabudO'u-li dědic
tví, jsou o.dkazovníci

dědici

po.dle

po.měru

hodnoty svých

odkazů.

(2) Komu :s e takto do.stane dědictví, je povinen dosti
učiniti

ostatním

nařízením zůstavitelovým .
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HLAVA 21.

Posloupnost zákonná.
Případy

posloupnosti zákonné.
§ 649.

Dědicové

zákonnÍ.

J. Zákonné právo dědické příbuzných původu manželského.
§ 650.
Zákonnými dědici j:s ou především ti, kdož j's ou se zů
stavitelem spojeni nejbližší třídou příbuzenství manželského.
Třídy příbuzných

povolané k

dědictví.

§ 651.
(1) Do 'první třídy náležejí ti, kdož se pojí v kmen zů
stavitelův,

totiž jeho děti a potomstvo jejich.
(2) Do druhé třídy náležejí 'zůstavitelovi rodiče a jejich kmeny, totiž zůstavitelovi sourozenci a jejich potomstvo.
(3) Do třetí třídy náležejí zůstavitelovi staří rodiče
a kmeny jejich, totiž sourozenci rodičů zůstavitelových a
jejich potomstvo.
(4) Ze čtvrté třídy se k dědictví povolávají jen staří
rodiče rodičů 'zůstavitelových.
(5) Na těchto příbuzných přestává

zákonná posloup-

dědická.

První

§ 653.
Zemře-li dítě zůstavitelovo před

Kde nedojde k posloupnosti ·podle dědické smlouvy
nebo podle závěti, nastane zákonná posloupnost k celé pozůstalosti nebo k její části.

nost

nebo po jeho smrti, a rozdělí :s e mezi ně rovným dílem.
Vnuci 'ze synů a dcer dosud žijících a pravnuci z dosud žijících vnuků nemají práva na posloupnost dědickou.

třída: Děti.

§ 652.
Má-li zůstavitel manželské děti prvního stupně, při
padne jim celé dědictví, ať se narodily za života zůstavitele

ním a zůstane-li po
podíl, který by byl
připadl ·zemřelému dítěti, tomuto po:zůstalému vnuku celý
nebo těmto několika vnukům rovným dílem. Zemře-li také
některý z těchto vnuků a 'zůstanou-li po něm ,pravnuci, rozdělí se právě tak podíl zemřelého vnuka mezi ně rovným
dílem. Zůstanou-li po některém zůstaviteli potomci ještě
V2dálenější, provede se dělení poměrně ,podle právě ustanoveného pravidla.
něm

vnuk nebo

několik vnuků, připadne

§ 654.
Takto se dělí .pozůstalost nejen tehdy, když se vyskytnou vnuci po zemřelých dětech vedle dětí ještě žijících,
anebo vzdálenější vedle bližších potomků 'zůstavitelových,
nýbrž i tehdy, když se má pozůstalost rozděliti mezi vnuky
po různých dětech nebo mezi pravnuky po 'rŮ'zných vnucích.
Druhá

třída: Rodiče

a jejich potomci.

§ 655.

Není-li 'zpŮ'sobilého dědice, který by pocházel od zůsta
vitele, napadne pozůstalost těm, 'kdož jsou 's e 'zůstavitelem
příbuzni ve .třídě druhé, totiž rodičům a jej ich potomkům.
žijí-li dosud oba rodiče, náleží jim dědictví rovným dílem.
Je-li některý z rodičů mrtev, nastoupí v jeho ,p rávo děti
nebo potomci, kteří po něm 'zůstali, a polovina, která 'hy
byla náležela zemřelému, se mezi ně rozdělí podle zásad
o dědění potomstva 'zůstavitelova, ustanovených v §§ 652
,-654.
'
§ 656.

Jsou-li oba rodiče mrtvi, dělí se Ipodle §§ 652-654 otcova polovina dědictví mezi jeho pozůstalé děti a jej ich potomstvo, matčina polovina pak mezi její děti a jejich 'po-
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tomstvo. Není-li po rodičích jiného potomstva mimo děti
od obou pocházej ící a jej ich potomky, rozdělí se rnezi ně
stejným způsobem poloviny oqě. Jsou-li v.š ak mimo ně také
děti, které pocházej í jen od jednoho z rodičů, dostane se
dětem pocházejícím od rodičů obou nebo jejich potomstvu
podílů po obou rodičích, ostatním jen po rodiči j ej ich.

Je-li některý z rodičů zůstavitelových mrtev a nezů
stali po něm potomci, ,připadne celé dědictví druhén1u dosud
žijícímu rodiči. Není-li ani druhý na živu, rozdělí se -celé
dědictví mezi jeho potomky podle zásad dosud uvedených.
a jejich potomstvo.

§ 658.
rodičezů-stavitelovi

mrtvi a ani potomstvo po
napadne dědictví třídě třetí, totiž starým
rodičům 'zůstavitelovým a jejich potomstvu. Dědictví.se pak
dělí ve dva stejné díly; polovina náleží rodičům otcovým a
jejich potomkům, druhá rodičům matčiným a jejich poJsou-li

nich

Dědicové

z čtvrté třídy: Staří rodiče rodičů zůstavitelových.
~

§ 657.

Třetí třída: Staří rodiče

padne jejich podíl starým rodičům druhé strany; je-li ně
který z nich mrtev, připadne jeho podíl jeho potomkům, a
nezůstali-li po něm potomci, druhému -starému rodiči.

nezůstalo,

6G!.

Jestliže vymřela třída třetí, j sou k ·p osloupnosti vodle
zákona povoláni staří rodiče rodičů zůstavitelových. Starým
rodičům zůstavitelova otce připadá polovina dědictví, starým rodičům matčiným druhá. Obě dvojice starých rodičů
se dělí o polovici na ně ·připadající rovným dílem. Není-li již
na ·živu jednotlivý člen dvojice, připadne uprázdněná osmina členu druhému, je-li živ. Není-li dvojice na živu, připad
ne tato čtvrtina druhé dvojici téže strany. Jsou-li obě dvojice jedné strany mrtvy, jsou povolány k celé pozůstalosti
dvojice strany druhé v témž poměru, v jakém .se dělí o ·polovici, která jim napadá přímo.
Několikeré příbuzenství.

tomkům.

§ 662.
§ 659.

Každá z těchto polovin se dělí rovným dílem mezi staré
jedné a druhé strany, jsou-li dosud na 'živu. Je-li
mrtev některý .starý otec nebo stará matka, rozdělí !se j ejich podíl mezi jejich potomstvo podle zásad, podle nichž
jest děliti v druhé třídě celé dědictví mezi děti a další potomky rodičů zůstavitelových (§§ 655-657) ; jsou-li na té
ne'b oné straně mrtvi .staří rodiče oba, rozdělí :s e podle týchž
. zásad polovina této -straně připadající mezi jejich ,potomstvo.
rodiče

§ 660.

Je-li na straně otcově nebo na straně matčině mrtev
některý ze starých rodičů a nezůstali po něm potomci, -při
padne jeho podíl druhému starému rodiči s téže ·s trany.
Jsou-li na straně otcově nebo na .straně matčině oba .staří
rodiče mrtvi a nezůstanou-li po žádném z nich potomci, při-

Je-li kdo se zůstavitelem příbuzný s více než s jedné
strany, má s každé strany dědické právo, které by mu náleželo jako příbuznému této strany (§ 656).
II. Zákonné právo dědické dětí z manželství prohlášeného
za neplatné a dětí legitimovaných.
§ 663 .
Děti pocházející z manželství prohlášeného za neplatné
a děti legitimované potomním manželstvím rodičů mají co
do zákonné -p osloupnosti práva dětí manželských.

§ 664.
Dítěti, které bylo legitimováno výrokem soudní'm, náleží zákonné právo dědické po matce a jejích příbuzných,
jakož i ,po otci jako dítěti manželskému.
Všeobecný zákoník občanský. Díl L
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III. Zákonné právo

dědické dětí

nemanželských.

§ 665.
Po matce a po jejích příbuzných mají děti nemanželské při zákonné posloupnosti stejné právo s dětmi manželskými. Po tom, komu bylo podle § 127 uloženo, aby poskytoval dítěti prostředky k výživě, výchově a zaopatření,
nemá dítě nemanželské zákonného práva dědického, ani po
jeho příbuzných.
IV. Zákonné právo

dědické osvoj~nců.

§ 666.

dědické

(1) Bylo-li ·pozůstalému manželu něco zůstaveno ,s vatební nebo dědickou smlouvou, má volbu mezi tím, co mů
-připadá z těchto 's mluv, a tím, co mu připadá ze ,z ákona. '
(2) Je-li pozůstalý manžel příbuzným zůstavitelovÝITl,
přísluší mu zákonné právo dědické i jako manželu i jako

po

dětech

,§ 670.

Mimo podíl dědický připadají pozůstalému manželu movi to sti náležej ící ' k manželské domácnosti, vedle dětí zůsta
vitelových .p rvního stupně vŠak jen to, co jest nutno k jeho
vlastní potřebě.

uvedených

v §§ 663-666.

§ 67l.

§ 667.

dědického . .Právo na movitosti podle § 670 manželu ne pří:

Manžel rozvedený svou vinou nemá zákonného práva

(1) Rodičům a jejich příbuzným náleží po dětech
z manželství prohlášeného za neplatné a po dětech legitimovaných potomním manželstvím totéž zákonné právo dědic
ké jako po dětech manželských:
(2) Po dítěti legitimovaném výrokem soudním a po
dítěti nemanželském náleží zákonné právo dědické jen matce a jejím příbuzným.
(3) Osvojitel nemá zákonného práva dědického po
osvojenci. Pozůstalost O'svojencova připadne při zákonné
posloupnosti ,příbuzným osvojencovým.

VI. Zákonné právo

dědické pozůstalého

manžela.

§ 668.
Pozůstalý

§ 669.

příbuznému.

Osvojenci mají, neustanovuje-li smlouva ú osvojení nic
jiného, při zákonné posloupnosti po osvojiteli stejné právo
dědické jako děti manželské. Po jeho příbuzných zákonného
práva dědického nemají. Podrží však zákonné právo dědic
ké ,po ,příbuzných .s vých.
V. Zákonné právo

potomků i vedle jeho :starých rodičů. Podílu, který by se
z druhé polovice pozůstalosti uvolnil po některém 'Ze stá~
rých rodičů, dostane se pozůstalému manželu. Není-li ani
zákonných dědiců první a druhé třídy, ani starých rodičů,
dostane se ,pozůstalému manželu celé pozústalosti.

manžel jest zákonným dědicem čtvrtiny pozůstalosti vedle zůstavitelových dětí a jejich 'potomků , poloviny pozůstalosti vedle zústavitelových rodičů a jejich

sluší, ani když 'b yl rozveden 'beze své viny.
Odúmrt.
§ 672.

Není-li O'sob povolaných k 'p osloupnosti -dědické nebo
nenabude-li nikdo z nich dědictví, připadá pozůstalost jaků
odúmrt státu.
HLAVA 22.

Díl povinný; započtení na díl povinný
a na podíl dědický.
Komu

přísluší
~

povinný díl.

673.

Nepominutelným dědicům, a to děten1 zůstavitelovým,
čl. není-li jich, jeho rO'dičům, musí se dostati z pozůstalosti
11*
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pO'vinnéhO' dílu, pO'kud není kryt zapO'čitatelným poskytnutím mezi živými.

slO'ven. Nepominutelný dědic však nemá .p ráva na povinn ý díl jen tehdy, když se proti němu zjistí důvO'd vyděděnL

§ 674.

§ 680.

Dětmi se pO'dle O'becného 'p ravidla § 14 rO'zumějí. také
vnuci a pravnuci, rO'diči pak rO'diče všech :stupňu. Mezi pří
buznými manželskými a nemanželskými, jestliže by měli
právO' k dědkké poslO'upnO'sti zákonné a byla na nich řada,
není rozdílu. OsvO'jencům, jestliže by měli zákO'nné právo
dědické , náleží vůči O'svojiteli stejné právO' na pO'vinný dil
j akO' dětenl manželským.

Je-li při velmi zadluženém nebO' marnotratném dědici
nepO'minutelnélll pravděpO'dO'bná O'bava, že pO'vinný díl, kter ý mu přísluší, bude buď zcela nebO' 'z největší části prO'
j ehO' děti ztracen, může mu býti zůstavitelem odňat, ale jen
t ak, že bude zústaven dětem tO'hO'to nepominutelnéhO' dě
dice.

Kolik činí povinny díl.
§ 675.
PO'vinný díl prO' dítě činí ,pO'IO'vinu, prO' předka třetinu
h O'dnO'ty zákonnéhO'. pO'dílu.

§ 681.
Nařízení O'bsahující vydědění lze zrušiti jen způsO'bem,
kt erým lze zrušiti ustanO'vení poslední vůle.

Jak má býti povinný díl
§ 682.

§ 676.
Kdo se zřekl dědictví nebO' povinnéhO' dílu, kdO' jest
pO'dle zákO'na nezpůsO'bilý děditi nebo kdO' byl pO' právu zů
stavitelem vyděděn, nemá práva na povinný díl, ale při výpO'čtu pO'vinných dílu se k němu hledí právě tak, jakO' by
z dědickéhO' práva nebyl vyloučen.
Důvody vydědění.

§ 677.
Dítě

muže býti vyděděnO':
1. jestliže zůstavitele bez pomO'ci O'pustilO' v nouzi;
2. bylO'-li pravO'platně O'dsouzenO' prO' trestný čin spáehaný za O'kO'lnO'stí svědčících O' .zvrhlé pO'vaze;
3. vede-li vytrvale zhýralý živO't.
§ 678.

zůstaven.

Díl povinný muze býti zůstaven v ,pO'dO'bě dědického
podílu nebo O'dkazu. Ale musí zůstati nepO'minutelnému dě
dici zcela nezatížen. Neplatná jest každá výminka nebO' záva da, pO'kud O'bmezuje pO'vinný díl Svěřenské nástupnictví
však povinný díl neO'bmezuje zejména tehdy, když je ustanovenO' dítěti k tomu, CO' zbude v době jehO' smrti, jestliže
by zemřelo nedospělé. Zůstaví-li se nepO'minutelnému dědici
více než pO'vinný díl, vztahuje se O'bmezení jen na část, která přesahuje hO'dnO'tu pO'vinného' dílu. Zůstavitel však může
ulO'žiti nepO'minutelnému dědici, aby :se rO'zhO'dl prO' tO', co
se mu zůstavuje s O'bmezením, nebO' prO' díl pO'vinný.

Ochrana

dědice

nepominutelného:

a ) byl-li bezp r ávně vyděděn nebo zkrácen
na díle povinném;

Z týchž důvO'dů mO'hou býti vyděděni také rO'diče a vedle tO'hO' i tehdy, když úplně 'z anedbali výchO'vu zustavitele.

§ 683.

§ 679.

N epO'minutelný dědic, který byl vyděděn nikoli pO'
'právu, může se dO'máhati dílu pO'vinnéhO'; a byl-li zkrácen
na čisté hO'dnO'tě povinnéhO' dílu, jehO' doplnění.

Není pO'třebí, aby důvO'd vydědění byl zů:stavitelem vy-
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b) b y I-I i ú pln ě o p o min u t.

zůstavitele přežilO', ačli nemá právo na díl povinný vydě
děné dítě

§ 684.

samo.
§ 689.

Jestliže jest úplně opominuto dítě, o němž zůstaviteli
bylO' známo, že je na živu, múže se rovněž domáhati jen
povinného dílu.

Bude-li ůpominut nepominutelný dědic z řady předků
má vždy jen nárok na díl povinný.
'

§ 685.

§ 690.

Jestliže však O'pominutí jednoho z dětí pochází jen
z tO'ho, že zůstavitel v dO'bě pořízení pro případ smrti o něm
nevěděl, není opominuté dítě povinno spokojiti se dílem
povinným, nýbrž může 's e domáhati dědického 'podílu, jaký
připadne tomu z dědiců nepominutelných, kterému se dostalO' nejmenší výhody. Je-li však jediný ještě zbývající
dědic nepominutelný ,p ovolán k dědictví nebo jestliže všichni ostatní j's ou povoláni rovným dílem, může se domáhati
stejnéhO' podílu dědickéhO'.

"" Dopustil-li se ten, kdo byl opominut nikoliv omylem,
neceho, co pO'dle §§ 677 a 678 je důvodem vydědění, hledí
se ,na toto O'pominutí jako na vydědění mlčky učiněné po
pravu.

§ 686.
zůstavitel jednoho neb několik nepominutelných
a opomine-li je z omylu výše uvedeného; nebo
dostane-li zů'Stavitel, který byl bezdětný, teprve pO'tom,
k~'yž byl proj evil ' pO's1ední vůli, nepominutelné potomky, na
které nebylo 'Pamatováno, zapraví se poměrně jen odkazy
určené na odměnu za vykO'nané služby nebo na 'účely ~o
bročinné v úhrnné částce nepřesahující jednu čtvrtinu čisté
p0z11stalosti; všechna ostatní nařízení posledního pořízení
pO'zbudou moci. Zemrou-li však takoví nepominutelní potomci před zůst~vitelenl, nabudou tato nařízení své ,moci
znO'vu.

Má-li

KdO' má přispěti k úhradě půdílu dědického a dílu
povinného.
~

69I.

Byl-li nepominutelný dědic zkrácen nebo opominut
(§ § 683- 685), jsou jak dědicové, tak i odkazovníci povinni, přispěti poměrně k vyrovnání jeho nároku.

p~tomků

Výpočet

dílu povinného.
§ 692.

(1) Aby bylO' možnO' povinný díl správně vypůčísti,
seplse 's e a odhadne se maj etek pozůstalůstní. Dluhy zů
stavitelovy a závady, které vázly na majetku již v dO'bě
smrti zůstavitele, 'Odečtou -se od podstaty.
(2) NepOlninutelný dědic nemá práva na podíl pozů
stal~-sti, nýbrž tolik'O na peněžní částku rovnající ,s e hůd
nůtě jeho pO'vinného dílu. ,
'v

§ 687.
Zemře-li dítě před zůstavitelem

půtomci,

nastO'upí tito opominutí
kém na místO' dítěte.

a

zůstanou-li

potůmci

po něm
v právu dědic

,§ 688.
Půtůmci vyděděného dítěte mají tolikO' právo na povinný díl. Toto právo mají i tehdy, když vyděděné dítě

§ 693.

Při výpočtu povinnéh'O dílu jest připůčísti k pO'zůsta
lůst,i poskytnutí, která 's e ,podle §§ 697 a 698 zapO'čítávají
na díl povinný.
,§ 694.

Důmáhá-li se tůhů dítě, které má právo na půvinný
díl, jest připO'čísti k půzůstalosti dary,které zůstavitel uči-

169

168
ni! mezi živými. Dar se připDčte k pDzůstalDsti cenDU, která
jest rDzhDdná prO' zapDčtení pDdle § 704. Nehledí se vša:k
k darům, které byly učiněny z důchodů beze ztenčení kmenDvéhD jmění, ani k darům, kterými bylo vyhDvěnD pDvinnDsti mravní nebO' zřetelům :slušnDsti, kDnečně ani k darům,
které byly pDskytnuty DSDbám nenáležejícím mezi nepDminutelné dědice, na kterých je řada, a které se staly dříve
než tři roky před smrtí zůstavitelDvou. Při darech mezi
manžely se tatO' lhůta nepDčíná, dDkud nebylO' manželství
zrušenO' nebO' rDzvedenD.

§ 695.
PDvinný díl se vypDčítá beze zřetele na Ddkazy a na
jiné závady vznikající z pDsledníhD pDřízení. Až dO' čísel
néhO' určení pDvinného dílu j SDU nepDminutelní dědici pDměrně účastni na zisku a ztrátě pDzůstalDstníhD jmění. KdO'
má právo na pDvinný díl, má právO' na vyúčtDvání pDměr
néhD pDdílu na zisku a ztrátě pDzůstalosti Dd úmrtí zůsta
vitelDva až dO' číselnéhO' určení pDvinnéhD dílu.
Započtení

§ 698.
N~ pDv.inn ý díl rDdičů se zapDčte tO', CD jim předem
bylO' danD, Jen pDkud tO' nebylO' pDskytnutD jakO' zákDnitá
pDdpDra (§ 104) nebO' z pDuhé štědrDsti.

ne ho na podíl

dědický.

§ 699.
(1) Při pDsIDupnDsti dětí pDdle pDsledního pDřízení na-

jen je-li zůstavitelem nařízenO' ve způsDbě
posl~d~íhD p~řízení. N aprDti tDmu se dítěti při POSIDUPn Dsb zakDnne zapDčtou pDskytnutí uvedená v § 697.
.
(2) Dědické pDdíly se VYPDčítají stejným způsDbem
Jako díl pDvinný.
stane

zapDčtení,

,§ 700.

CD rDdiče mimO' uvedené p:ř-ípady dítěti věnDvali nevy~knuvše, 'ž e to byl dánO' na účet pDdílu dědickéhO', neza-

pDcte se.

§ 70l.

na díl povinný,
§ 696.

Na pDvinný díl se zapDčte vše, čehO' nepDminutelní dě
dicové skutečně nabyli z pDzůstalDsti Ddkazy nebO' jinými
Dpatřeními zůstavitelDvými. Hledí-li se při VÝPDčtu pDvinnéhD dílu k darům, zapDčtDu se dary, které Dd zůstavitele
dostal nepDminutelný dědic sám a které jest pDdle § 694
připDčísti k pDzůstalDsti, na to, DČ jetím pDvinný díl
zvýšen.

' . 'RD.diče ~DhD~ dítěti také při pDsIDupnDsti zákDnné prDtřeba prDhlásenl zůstavitelDva učiněnéhO' ve způsDbě pDsledníhD pDřízení.

:mr:Dub zapDctenI. K platnosti 'prDminutí je
§ 702.

Ani pDskytnuthTI uvedeným v § 700 ani prDminutím
u~eden?m v ~ 701 nemůže býti zkrácen pDdíl zákDnný .pDd

lTIlrU dllu povInnéhO' vYPDčtenéhD pDdle § 692-697.

§ 703.
§ 697.

~imD § 865 nezakládá zapDčtení nikdy pDvinnost něcO'

(1) CD zůstavitel za svéhO' živDta dal dceři nebO' vnučce
j2.kD přínDs; synDvi nebO' vnuku jakO' výpravu; nebO' svému
dítěti přímO' k nastoupení živnDsti nebO' jinéhO' pDvDlání;
anebO' čehO' užil k zaplacení dluhů dítěte, zapDčte se jim na
díl pDvinný'. O věnu platí stejně jakO' O' přínosu.
(2) VnukDvi 's e zapDčte na pDvinný díl i tO',
dostali rDdiče, na jejichž im ístD vstupuje.

CD

twktD

vydatI.

§ 704.
.
P.ři každélTI zapDčtení, nezáleží-li tO', CD bylO' dříve při
JatO', v hDtDvýchpenězích, nýbrž v jiných věcech, pDčítá se
hD~~Dt~ PDs"kytnutí podle dDby Ddevzdání. V případech
zvlastnlhD zretele hDdných může sDudce zapDčítati jinak.
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Právo nepomInutelného

dědice

platnéhO' zaDpatření v jehO' dDmácnosti, přísluší stejné zapo tři neděle.

na nutnou výživu.

opatření ještě

§ 705.
N epDminutelnému dědici, který nemá práva na díl pDvinný, přísluší právO' na nutnDu výživu, které se mu nedDstává. Tím se mu však nedDstane z pDzůstalDsti více, než
kDlik by činil povinný díl. Práva na nutnDu výživu onen nepominutelný dědic nemá, dědí-li na jehO' místě jehO' pDtDmci
(§.§ 509, 511) nebO' JSDu-li na jehO' místě pDvDláni k dílu povinnému (§§ 680, 688).

Právo

pozůstalého

manže};a na

zaopatření.

§ 706.
PDzústalému manželu náleží jednak doživDtní právo
užívací na mDvitDstech, které by mu připadly dO' vlastnictví, kdyby dědil pDdle zákDna, jednak pO' dDbu VdDvStví
zaDpatření (§ 601), DdpDvídající dosavadní 'živDtní míře,
pDkud se mu hO' jinak nedDstává. Manželu, prDti kterému
svědčí důvDdy §§ 507 a 508, může ,pDsledním pDřízením totO'
zaDpatření býti sníženO' na výživu nutnou. Manžel, který
ztratil právO' na zaDpatření za živDta ,zůstavitelDva (§ 65),
nemá práv tutO' uvedených.

HLAVA 23.
Přechod pozůstalosti na dědice.

Všeo becné ustanovení.
§ 710.

Chce-li dědic nabýti dědictví, musí se O' ně ucházeti na
soudu a sDud se svým výrDkem .prDhlásí O' jehO' dědickém
právu (přikázání pDzůstaIDsti).
Dědická přihláška.

§ 711.
Dědic :se uchází O' dědictví dědickDU přihláškDu. Dě
dická přihláška lnusí DbsahDvati prDhlášení dědicDVD, že
chce býti dědicem, zda jím chce býti s výhradDu sDupisu
pDzůstalosti či bez výhrady, a z jakéhO' dědickéhO' dŮvDdu.
Přihláška, která nemá těchtO' náležitostí, nemá právních
následků.

§ 707.

§ 712.

Jestliže by byla právy pDzůstaléhD manžela právě uvedenými zkrácena slušná výživa potomků 'z ústaviteIDvých,
ztenčí se Dna práva na tDlik, aby se jak pDzůstalému manželu, tak oněm pDtDmkům dDstalD výživy stejné. Nutná výživa pDdle § 705 nemůže býti právy pDzůstaléhD manžela
nikdy 71krácena.

Zustavitel nemůže dědici Ddníti právO' na přihlášku
s výhradDu sDupisu. RDvně'ž nemá právních následků, vzdaj i-li se práva tDhD manželé ve snllDuvě dědické.

§ 708.
V dDVě přísluší Dbyčejná výživa z pozůstalDsti šest nepO' smrti manželově, a je-li těhDtna, až dO' kDnce šestéhO'
týdne p<! slehnutí.

§ 713.
Dědic nemůže svou přihlášku Ddvolati ani nemůže při
hlášku bezvýhradnou změniti tak, že by si dDdatečně vyhradil soupis pozůstalDsti .

děl

Zaopatření

jiných osob.

§ 714.
Přihláška k části pDdílu a přihláška Dbmezená výminkDU nebO' dDIDžením času nemá právních následků.

§ 709.

OSDbám, které pDžívaly až dO' smrti

§ .715.
zůstavitelDvy

bez-

Přihlášku lze pDdati

pO'

smrti zůstavitelDvě, třebas
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Odmítnutí

pozůstalost tOlnu, kdo se hlásí, nebyla ještě napadla ( § ,

dědictví.

§ 721.

625).
§ 716.

Nebude-li přihláška těch , kterÝlm pozústalost byla již
napactla, podána do doby soudem určené, neztr ácí 'se sice
právo dědické, avšak při projednání pozůstalosti se nehledí
k dědici, který přilllášky včas nepodal.

Dědic může dědictví odmítnouti prohlášení-m na soudu.
Odmítnutí nelze již odvolati. Ostatně platí o odmítnutí obdobně §§ 714 a 715.

Soupis

pozůstalosti.

§ 722.
Přihlášky, které si odporují.

§ 717.

Sejdou-li se přihlášky, které si odporují, rozhodne se
věc sporem. Na pořad práva 's e odká'že ten, čí důvod je
slabší. Nepodá-li ten, kdo byl odkázán na pořad práva, žaloby o 'p rávo dědické v době soudem určené nebo ve 's poru
řádně nepokračuje, neztrácí sice dědického práva, ale v pozůstalostním řízení se k němu nehledí.
§ 718.

Proti dědici, který se opírá o dědickou smlouvu nepopřenou co do pravosti a vyhovující po stránce formální,
odkáže 'se na pořad práva každý dědic ze závěti nebo dědic
zákonný, a proti dědici, který se opírá o závěť nepopřenou
co do pravosti a vyhovující po str ánce formální, odkáže se
na pořad práva každý dědic zákonný.
§ 719.

Setkají-li se přihlášky opřené o různé smlouvy dědické,
o různé závěti nebo o různé poměry rodinné, jakož i ve
všech případech ostatních, odkáže se na pořad práva t en,
kdo by byl dědicem, kdyby vyvrátil silnější důvod svéh o
odpůrce.

§ 720.
Popření pravosti se musí opírati o takové skutečnosti,

které činí popření hodnověrným.

Soupis pozůstalosti jest úřední ,s eznam, jehož účelem
j e zjistiti a odhadnouti pozůstalostní majetek v době smrti
zůstavitelovy.

§ 723.

Mimo případ přihlášky s výhradou soupisu zřídí se soupis pozůstalosti: jde-li o výpočet dílu povinného (§ 692) ;
j e-li mezi dědici osoba, která jest pod zvláštní ochranou ;
j e-li nejisto, zdali je někdo nebo kdo je dědicem; je-li nařízeno svěřenské nástupnictví ; nebo žádá-li za to věřitel
pozůstalostní podle § 761.
§' 724.
Dědicům i těm, kterých se soupis týká, je ,volno účast
niti se jednání o soupisu a činiti dotazy a připomínky.
Přikázání pozůstalosti.

§ 725.

Soud přikáže pozůstalost dědici tím, že mu vydá listinu o přikázání pozůstalosti. Listina vytýká, čí pozůstalost
se přikazuje, kdo je dědicem, o jaký důvod se přikázání
opírá, a zdali se děje 'S výhradou soupisu čili nic. Přikazuje
li 's e pozůstalost několika spoludědicům, vytkne listina j ejich podíly. Připadlo-li posloupností dědiekou dědici knihovní právo, budiž v listině .přesně uvedeno. Při nástupnictví
svěřenském a nařízeních j emu podle §§ 629-632 na roveň
postavených je tento právní poměr v listině vyznačiti a
zejména také uvésti nástupníka, je-li už znám.
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§ 726.

Soud vydá listinu o přikázání pozůstalosti tomu, kdo
se přihlásil k dědictví a má podle průběhu pozůstalostního
řízení nejlepší právo dědické.

on vznesený úkol na se vezme, má vykonavatel pO'vinnost
O' náležité .splnění poslední vůle a má k tomu účelu
všechna práva, kterých ke splnění přijatýoh úkolů je .p O'pečovati

třebL

Přikázání pozůstalosti dědici nepravému.

§ 727.
Svěřenské

nástupnictví v knihovní práva a jiné nakte'r é 's e lnu rovná podle §§ 629- 632, je zapsati dO'
veřej ných knih. Týkají-li se ona nařízení movitO'stí, kte-,
l'ých se má dostati dědici, musí osoba O'btížená před vydáním listiny O' přikázání dáti jistotu předepsanou pro pohledávky soudních chráněnců, jestliže zůstavitel jistoty
neprO'minul ve způsobě posledního pořizení nebo se jí účast
níci nezřeknO'u. Soud může jistotu pr.ominouti, je-li zřejmě
řízení,

'Zbytečná.

§ 733.

Byla-li pozůstalost přikázána dědici nepravému, je
pravému dědici volno, aby :se domáhal svých práv na tom,
komu pozůstalost hyla přikázána, ale pozůstalost znovu
projednána nebude.

Právní poměry za trvání pozůstalostního řízení.
úschova pozůstalosti.

§ 728.

§ 734.

Byly-li nařízeny O'dkazy, vydá soud listinu O' přikázání
pozůstalosti, jen když bude vykázáno, že se každému O'dkazO'vníku dO'stalO' zprávy O' odkazu.

(1) Jestližeznán1í nebO' domnělí dědicové jsou svéprávní, bude pozůst~lo:st ponechána v jejich ÚSChO'Vě nebo
v ÚSChO'Vě osob, které k tomu zůstavitel ustanovil. Jestliže
však dědicové svéprávní nejsO'u, j.sou-li nepřítO'mni nebo
neznámi, lze-li se obávati, že dluhy převyšují majetek zažádal-li některý věřitel za O'dloučení pozůstalosti (§ 761),
nebO' žádají-li jiné důležité důvody zvláštní O'patrnosti, bude
bez odkladu učiněno opatření zajišťující pozůstalost (zá-

§ 729.

V'Znikne-li pochybnost, . zdali nepominutelný dědic"
který je :soudním chráněncem, nebyl zkrácen ve svém právu
na díl povinný, musí býti , podán výkaz, že zkrácen nebyL

věra).

§ 730.
Předložiti předepsané

vý'k azy jest vůbec úkolem toho"
kdO' naléhá na vydání listiny 'O přikázání pO'zůstalosti.
§' 731.

Pokud v předcházejících předpisech není ustanoveno
něcO' jinéhO', nevydá soud listiny o přikázání pozůstalO'sti,.
dokud není zabezpečeno, že vůle zůstavitelO'va bude náleži tě splněna.

Vykonavatel poslední

vůle.

§ 732.

Jmenoval-li zůstavitel , vykO'navatele poslední vůle a

(2) Je-li jen některý dědic nesvéprávný nebo nepří
tomný nebo platí-li to O' osobách, kterým přísluší právo na
díl povinný, lze se spokojiti závěrou takové částipozůsta
lostních předmětů, která stačí ke krytí jejioh nárO'kŮ. '
(3) Závěry není třeba, je-li v pozůstalosti. nemO'vitost
poskytující dostatečnou jistotu.
I

Správa pozůstalosti a její zastoupení:
1.

dědicem;

§ 735.
(1) Přihlášenému dědici, o jehož dědickém právu ne-
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má soud pochybnosti, jest na jeho žádost svěřiti ·s právu
pozůstalosti. Je-li jich několik, přísluší jim 's práva společně.
(2) Takový dědic má zejména právo se schválením
soudu provésti nároky pro pozůstalost, zciziti a zavaditi
nemovitosti i movitosti, postoupiti pohledávky, přijmouti
platy a vůbec provésti úkony, které jsou nařízeny v posled'ním pořízení nebo jsou nutny podle zásad řádného hospo-

když některý věřitel pozůstalosti si vymůže odloučení pozůstalosti (§ 761). Mimoto může soud zříditi opatrovníka
poz ůstalosti na žádost některého účastníka, je-li toho potřebí. To platí zejména, když se sejdou přihlášky, které

si odporuj í.
b) k provedení

daření.

(3) Proti pozůstalosti spravované dědicem mohou po-

, zůstalostní věřitelé prováděti své nároky.
§ 736.
Dědici,

jehož právo dědické je již jasně prokázáno,
soud i před skončením pozů.stalostního rlzení propustiti jednotlivé kusy pozůstalosti k volnému nakládání,
je-li splnění poslední vůle zabezpečeno nebo souhlasí-li
ostatní účastníci.
Inůže

§ 740.
Jestliž~ některý z věřitelů pozůstalostních chce své
nároky provésti v době, dokud není pozůstalost spravována dědicem nebo opatrovníkem pozůstalosti, niůže žádati,
aby byl zřízen opatrovník k zastoupení pozůstalosti. Je-li
toho potřebí, zřídí soud na žádost účastníka opatrovníka

k provedení nároků pozůstalostních.
c) všeobecné ustanovení.
§ 741.

§ 737.
Opatření

podle §§ 735 a 736 nemohou býti učiněna,
jestliže se sešly přihlášky, které si odporují. Jestliže však
některý z dědiců nabyl takových výhod již dříve, podrží
je a ostatní mohou žádati za ochranu jen podle exekučního
práva.

nároků;

Jak opatrovníkem pozů-stalosti, tak opatrovníkem
k provedení nároků může býti jmenován vykonavatel poslední vůle.
Přechod pozůstalosti

na dědice.

§ 742.

2. opatrovníkem:
a)

poz 'ůstalosti;

§ 738.

Jestliže j sou dědicové neznámi nebo jestliže známí dě
dicové nevykonají$vého práva dědického, zřídí ·s e opatrovník pozůstalosti a ten má stejné postavení, jako dědie._
který :si vymohl 's právu pozůstalosti. Vedle toho jest jeho
povinností, aby pátral po neznámých dědicích. Opatrovnjctví n'epomine ještě tím,že bude podána přihláška dě
dická.

(1) Přechod pozů-stalosti na pravého dědice se :skoná
přikázáním pozůstalosti (§ 725). Je-li dědiců několik, nastane mezi nimi společenstvÍ. Z dělitelných pohledávek při
padá na. každého díl odpovídající jeho dědickému podílu.
(2) Byla-li pozůstalost přikázána dědici nepravému
( § 733) a došlo-li na spor o vydání pozůstalosti, skoná
se přechod pozůstalosti na dědice pravého rozsudkem'
..
'
JInak prohlášením nepravého dědice, kterým se vyhovuje

nároku

dědice

pravéhO'.
Rozdělení pozůstalosti.

§ 739.

§ 743.

Opatrovník pozůstalosti bude také zřízen, když za to
požádá dědic pozůstalosti odkazy přetížené (§ 616) nebo

Je vůbec veCI dědiců, jak se rozdělí o pozůstalost.
Rozdělením takovým se však nezkrátí práva jiných osob.
Všeobecný zákoník občanský. Díl I.
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§ 744.
Púzůstalost rúzdělí

soud, je-li ,m ezi dědici osoba, která
je pod zvláštní ochranou, nebo 'ž ádají-liza to všichni dě
dicové.
§ 745.

§ 750.

Jak při svěřenském nástupnictví, tak v případech jemu
podle §§ 629-632 na rúveň po stavených nepůsúbí rozhodn utí výminky nebO' příchod času nazpět, není-li zřejmá jinaká vůle zůstavitelova.

Dělí-li pO-zůstalo st soud, rozhodují, pokud zůstavitel

jinak nebo dědicúvé jinak se nedúhodli, tato ustanúvení: Soud zřídí výkaz, jehož základem je soupis pozů
stalosti (§§ 722 a násl.) nebo soupis všemi dědici podepsaný. Přihlíží se ke změnám jmění nastalým po .súupisu až dO'
dúby, kdy se počet skončí. Byly-li kusy pozůstalostní prodány se schválením soudním (§ 735), je do podstaty na
jejich místO' vložiti dosaženou cenu trhovou. Ostatní kusy
pozůstalostní, jejichž cena není zřejmá, se odhadnúu~ ačli
je soud nepřidělí všem dědicům podle jejich dědických podílů. Na podíl dědicův vyjádřený v penězích se přidělí jednútlivé předměty cenou uvedenúu ve výkaze.

§ 751.

nenařídil

Je-li v listině O' přikázání pozůstalosti pojmenován nástupník, který se přihlásil, přej de naň pozůstalost, jakmile
nastane případ svěřenského nástupnictví; jinak platí při
m ěřeně § 742, odst. 2.

Závazky postihující

dědice.

§ 752.

Závazky zůstavitelúvy přecházejí na dědice, pokud
v jednútlivých případech zákon neustanúvuje jinak.

§ 746.
§ 753.

'P údle úkúlnústí mohou také pohledávky nebo dluhy býti
pújaty do podstaty, která se dělí, a mohúu' býti přiděleny
jednotlivým účastníkům . .Přidělí-li se dluhy některému
účastníku, nedotýká se to práva věřitelúva.

Na vrub pozůstalústi jdou ú-traty spojené s opatře
ním přiměřeného pohřbu a pohřebiště. CO' jest rozuměti
pohřbem a púhřebištěm, 00 tom rozhodují místní zvyklústi.

§ 747.

§ 754.

Při rozdělení pozůstalústi je možnO' vypořádati nároky
na náhradu z poměru mezi spoludědici, provésti 'započtení
na dědické podíly (§§ 699-704) a započtení odkazů.

§ 748.
Za podmínek, za kterých má místo správa, lze se i po
súudním rozdělení dúmáhati nápravy.
Dědic přední

a nástupník.

Závazků

založených pOrIzením prO' případ smrti nese dědic zhostiti tím, že odmítna dědictví z pořízení
přihlásí se ze zákona. Může se jen přihlásiti z pořízení nebo
v ůbec dědictví odmítnouti. Dědic pepominutelný však může
dědictví odmítnúuti s výhradou dílu povinnéhO'.
může

Práva

věřitelů před přikázáním.

§ 755.

§ 749.

Dokud nenastane .případ svěřenského nástupnictví, jest
právo předního dědice obmezeno jako právo púživatele.

Púkud nebyla pozůstalost přikázána, múhou věřitelé
pozústalostní, zejména věřitelé podle §§ 691, 752, 753, vymáhati uspokújení jen z pozůstalosti.
12*
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Právní následky

přihlášky

bezvýhradné.

§ 756.
(1) Dědic, který se přihlásil bez výhrady, ručí ode
dne, kdy mu byla pozůstalost přikázána, věřitelůlTI pozů
stalostním za jejich pohledávky veškerým svým jměním .
(2) Přihlásilo-li se několik dědicú bez výhrady, ručí
věřitelům pozústalostnímza veškeré dluhy rukou společnou
a nerozdílnou.

Právní následky

přihlášky učiněné

s výhradou.

jmění dědicova. žádosti se nevyhoví, je-li zřejmé, že k obavě není důvodu. Byla-li pozůstalost přikázána, nelze žádati
za odloučení. žádost za odloučení pozůstalosti však ne·b rání

jejímu

přikázání.

(2) Z odloučené pozůstalosti se uspokojí věřitel, jenž
si odloučení vyžádal. Věřitel ten však pozbude možnosti
hledati uspokojení ze jmění dědicova, byť se i byl dědic
při[llásil bez výhrady soupisu.

Vyhledání pozůstalostních dluhů.
§ 762 .

.§ 757.

dle hodnoty, jakou měla v době přikázání,
její kusy v době jich propuštění (§ 736).
(2) Soupis se pokládá za správný a ceny vsoupise uvedené za správné i pro doby uvedené v prvním odstavci,
pokud nebude proveden důkaz o nesprávnosti.

Dědic, který se přihlásil s výhradou soupisu, nebo opatrovník pozůstalosti mohou před přikázáním pozůstalosti
žádati, aby pro vyhledání dluhů pozůstalostních soud vyzval věřitele, aby v době, kterou soud ustanoví hledě k okolnostem, ohlásili a doložili své pohledávky. Dokud nebude
skončeno řízení, jež se takto zavede, nemá dědic povinnosti
uspokoj ovati věřitele.

I§ 758.

§ 763.

.s výhradou .s oupisu několik dědiců, ručí
uvedeným v paragrafu předcházejícím, věřitel
pozůstalostní však mú-že vymáhati na každém z ?ědiců jen
část dělitelné pohledávky odpovídající jeho podílu.

Následek výzvy jest, že, je-li pozůstalost vyčerpána
zaplacením ohlášených pohledávek, nemají věřitelé, kteří
se v ustanovené době nepřihlásili, nároku vůči dědici, pokud
nemají práva zástavního nebo zadržovacího na věcech poz ůstalostních. Ohlášce se rovná prokázaná vědomost dědi
cova o pohledávce.

(1) Dědic, který se přihlásil s výhradou soupisu, ručí
pozůstalostním věřitelům,

Je-li

jen pokud

stačí pozůstalost

poanebo jednotlivé

přihlášeno

způsobem.

§ 759.

Byl-li na žádost některého dědice proveden soupis ponemá to . právních následků pro ručení dědiců,
kteří se přihlásili bez výhrady.

zůstalosti,

Postih.
§ 760.

Postih mezi

spoludědici

se

řídí

obecnými

předpisy.

Odloučení pozůstalosti.

,§ 761.
(1) Má-li věřitel pozůstalostní obavu z předlužení dě

dice, může žádati, aby pozůstalost zůstala odloučena :od

§ 764.

Nebylo-li žádáno za výzvu věřitelů nebo uspokojí-li
d ědic ihned některé z hlásících se věřitelů nemaje zřetel
na práva ostatních, a nedosáhnou-li proto někteří věřitelé
úplného zaplacení z pozůstalosti, ručí dědic věřitelům přes
lYieZe § 757, a to tou měrou, pokud by byli dosáhl~ zaplacení v konkursu pozůstalosti.
Zajišťovací prostředky věřitelů dědicových.

§ 765.
Před přikázáním pozůstalosti mohou dědicovi věřitelé
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prováděti

exekuci jen na ty kusy pozů'stalosti, které byly
k volnému nakládání (§ 736).

dědici propuštěny

žalo by

dědické.

§ 766.

Na tom, kdo něco z pozůstalosti zadržuje, osobuje si
právo dědi~ké, může se ten, kdo má lepší nebo stejné právo
dědické, domáhati vydání pozůstalosti nebo jejího podílu.
Vymáhá-li se věc, kterou někdo zadržuje z jiného důvodu
než ·Z důvodu práva dědického, nemá dědická žaloba místo.
§ 767.

Bude-li žalovaný odsouzen vydati pozůstalost nebo její
podíl, bude posuzován podle ustanovení o poctivém nebo
nepoctivém držiteli. Kdo něčeho z pozůstalosti poctivě nabyl od nepravého dědice, jemuž pozůstalost byla přikázána,
nikomu z toho neodpovídá.
Zcizení

dědictví.

§ 770.

Vše, co obdrží dědic dědickým právem, jako plody a
pohledávky, třebas je vybral, náleží k podstatě. Naproti
tomu se od ní odpočte vše, co vynaložil ze .svého k nastoupení dědictví nebo na .pozůstalost. K tomu náležejí zaplacené dluhy, již vyřízené odkazy a zapravené dávky a poplatky, a není-li jinak smluveno, i náklady na pohřeb a
pohřebiště.

§ 77l.

Spravoval-li zcizitel pozůstalost dříve, než byla nabyvateli vydána, odpovídá nabyvateli jako jednatel.
§ 772.
(1) Nabyvatel i dědic odpovídají věřitelům pozůsta
lostním rukou společnou a nerozdílnou.
(2)
Přihláška k pozůstalosti učiněná dědicem nebo
nabyvatelem dědictví, platí .p ro oba dva.
(3) Obě strany mají povinnost oznámiti zcizení dě
dictví bez zbytečného odkladu soudu pozůstalostnímu.

§ 768.
(1) Po smrti zůstavitelově lze dědictví (podíl) zciziti.

Nabyvatel vstupuje do práva závazků, které náležejí k poNebyl-li při zcizení vzat za základ seznam práv
a závazků, je zcizení dědictví odvážná smlouva.
(2) K platnosti .smlouvy o zcizení dědictví je potřebí
formy notářského :spisu nebo soudního ·z ápisu.

zůstalosti.

§ 769.
(1) Nabyvatel nemá práva na věci, které náležejí zci-

nikoli jakožto dědici, nýbrž z jiného právního důvodu,
z přednostního odkazu, ze svěřenského nástupnictví
jako pohledávka za pozůstalostí. To platí také o listia obrazech rodinných.
(2) Naproti tomu obdrží nabyvatel vše, co přibude
k dědictví tím, 'že ubude odkazovník nebo spoludědic, nebo
jakýmkoliv jiným způsobem, jestliže .by měl na to zcizitel
právo.

ziteli
jako
nebo
nách

§ 773.

Zcizitel dědictví odpovídá za pravost svého dědického
práva, jak je byl udal. Za škodu odpovídá podle ustanovení
obecných.
§ 774.

Byl-li vzat za základ zcizení dědictví seznam, odpovídá 'Zcizitel i za obsah seznamu. V tomto případě jest po
prozkoumání s'm louvy uvážiti, zdali platí §§ 769-771 a
jakou měrou.
Odúmrt.
§ 775.
Připadla-li pozůstalost státu jako odúmrt, má stát
vůči věřitelúmstejné postavení jako dědic, který se při
hlásil s výhradou soupisu. Státu přísluší žaloba o vydání
pozllstalosti a může bráti v odpor dědické právo přiváděné
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k platnosti jinými osobami. Naproti žalobě o vydání pomá stát postavení poctivého držitele.

' zůstalosti

(2) Strany významu a ' následků činů a opominutí jest
hleděti

ke zvyklostem a

obyčejům

poctivého styku.

§ 780.

Druhé

oddělení.

HLAVA 24.

Jestliže podle povahy jednání nebo zvyklostí ve styku
nelze očekávati výslovného 'přijetí nabídky, je smlouva
skutkem, když se ten, komu nabídka svědčí, podle ní za-chová ve lhůtě k tomu určené nebo okolnostem přiměřené.

Smlouvy a právní jednání vůbec.

Náležitosti platné smlouvy':

POHLEDÁVI(Y.

Uzavírání sntluv.

1. Z p

§ 776.

Smlouva vznikne,

přijme-li

ů

s o b i I o.s t s ln I u v c ů.
§ 781.

se nabídka

včas.

§ 777.

Nabídku jest přijmouti ve lhůtě určené nabizečem.
Není-li lhůta určena, jest nabídku učiněnou mezi přítom
nými nebo telefonem mezi smluvci přijmouti bez zbyteč
ného odkladu; jinou nabídku mezi nepřítomnými jest
přijmouti nejdéle do doby, do které nabizeč, počítaje :S tím,
že jeho nabídka došla včas, může očekávati odpověď vypravenou včas a řádně; jinak nabídka uhasne. Dříve než
projde přijímací lhůta, nelze došlou n'a bídku odvolati. Jestliže z okolností nevychází jinaká vůle nabizečova, neuhasne
nabídka, když některá ze stran v přijímací lhůtě zemře
nebo pozbude způsobilosti k právním činům.
§ 778.

Nabídka je přijata včas, jestliže odpověď dojde nabive lhůtě přijímací. Dojde-li odpověď později, vznikne
smlouva, jestliže nabizeč musil poznati, že přijetí nabídky
bylo vypraveno včas, a druhé straně neohlásil bez zbytecného odkladu, že odpověď došla pozdě.

zeče

§ 779.
(1) Vůli lze projeviti nejen výslovně, nýbrž i takovými úkony, které, uváží-li se všechny okolnosti, nedopouštějí
rozumného důvodu pochybovati, že vůle jest.

Děti

mladší sedmi let a osoby, které nej sou způsobilé
své věci, nemohou nabídku ani učiniti, ani při
jmouti. Osoby pak, které závisí na otci, poručníku nebo na
podpůrci, mohou sice přijmouti nabídku učiněnou jen k jejich prospěchu; jestliže se však zároveň zavazují nebo se
svým majetkem jakkoliv nakládají, závisí platnost smlouvy
podle ustanovení třetí a páté hlavy zpravidla na přivolení
řádného zástupce nebo i na schválení soudu. Nežli se tak
stane, nemůže druhá strana odstoupiti, může však žádati
na soudu, aby byla určena přiměřená doba čekací.
~.pravovati

§ 782.

Kdo předstírá, že je způsobilý uzavírati smlouvy, a
oklame tím druhého, který se o tom nemohl snadno pře
svědčiti, je povinen nahraditi škodu.
2. P r a v é s vol e'n í.
§ 783.

Svolení ke smlouvě musí býti projeveno svobodně,
vážně, určitě a srozumitelně. Je-li projev nesrozumitelný,
zcela neurčitý nebo stane-li se přijetí'za jiných podmínek
než nabídka, nevznikne smlouva. Kdo ke škodě druhého
užij e nejasných výrazů nebo učiní jednání na oko, je povinen škodu nahraditi.
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§ 784.

Kd'O byl druhou stranou přiveden ke smlouvě lstí nebo
nespravedlivou a dův'Odnou (§ 29) ' bázní, není -smlouvou
vázán.

lení, je povinen vrátiti všechno, co z takové smlouvy obdržel.
3. M o ž no IS t a d o vol e n o s t pln ě n í.

§ 785.

§ 791.

Jestliže jedna strana byla přiv~dena stranou druhou
k omylu a omyl se týká hlavní věci nebo podstatných vlastností, k nimž se úmysl zj evně nesl, není první strana smlouvou vázána. T'Otéž platí, když druhá strana o takovém 'Omy;
lu věděla nebo když musila ' omyl zřejmě poznati z okoln'Ostí nebo vysvětlil-li se omyl ještě včas. Projevu, při kterém se stal 'Omyl, rovná se projev nesprávně vyřízený.

Co je vůbec nemožné, nemůže 'b ýti předmětem platné
smlouvy. Je-li vyjednáno zároveň něco nl0žného a něco nemožného, je ,sml'Ouva, pokud se týká prvního, platná, jestliže nevychází z okolností, že j eden kus nemá býti oddělován
od druhého. Kdo při uzavření smlouvy o nemožnosti věděl
nebo o ní věděti musil, je povinen druhé straně, ačli o ní
neplatí totéž, nahraditi škodu, kterou utrpěla důvěřujíc
v platnost smlouvy.

§ 786.

Netýká-li se 'Omyl ani veCl hlavní ani její podstatné
vlastnosti, nýbrž jen okolnosti vedlejší, je sml'Ouva platná,
jestliže se obě strany dohodly o věci hlavní a neprohlásily
onu ve dlej ší okolnost za rozhodnou . .osoba uvedená v omyl
se však může na původci omylu domáhati přiměřené náhrady.
§ 787.

Stejné zásady platí o omylu v osobě, s kterou byla
smlouva uzavřena, jestliže by se bez takovéh'O 'Omylu smlouva nebyla stala skutkem vůbec nebo ta!k, jak se stala.

§ 792.

Smlouva, která se příčí zákonnému zákazu nebo dobrým ' mravům, je neplatná.
§ 793.
Jestliže předmět, o kterém byla učiněna smlouva, byl
vzat z oběhu před 'Odevzdáním, je k tomu hleděti tak, jak'O
by smlouva nebyla učiněna.
Smlouvy abstraktní.

§ 788.

§ 794.

Jestliže některého ze smluvců přivedla ke smlouvě lstí
nebo hrozbou (§ 784) nebo jej přiměla k omylnému projevu osoba třetí, je s'm louva platná. Jen tenkrát, když druhý smluvce v jednání třetí osoby měl podíl, o něm věděl
nebo patrně věděti musil, platí §§ 784-787.

Neustanovují-li zákonné předpisy jinak, nemění se postavení 's tran tím, že dohodu 'Oddělí od jejího právního
důvodu.

Smlouvy o

plnění třetích

osob.

§ 789.

Vždycky musí ten, kdo jiného přiměl ke
nebo hrozbou (§ 784), nahraditi škodu.

smlouvě

lstí

§ 790.

Kd'O se domáhá zrušení smlouvy pro nedostatek svo-

§ 795.

Jestliže někdo druhému slíbí plnění osoby třetí, znamená to přípověď přímluvy u oné osoby; prohlásí-li však,
že stojí za výsledek, je povinen plným dostiučiněním, jestliže na plnění nedoj de.
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Smlouvy ve prospěch třetích osob.

(3) Písemné uzavření smlouvy muze býti nahrazeno
zřízením

listiny soudní nebo

notářské.

§ 796.
(1) Dá-li si někdo 's líbiti, že bude plněno osobě třetí,

pohledávati, aby jí bylo plněno.
(2) Zdali také třetí osoba nabývá přímého práva pohledávati plnění od slibujícího a kdy ho nabývá, posoudí
se podle úmluyy a podle povahy a účelu smlouvy. V pochybnostech nabude třetí osóba tohoto práva, když plnění
luá býti ku prospěchu hlavně jí.
e) Práva na plnění, která slíbil přejimatel ve prospěch osoby třetí při postoupení usedlosti, nabývá třetí
osoba, není-li umluveno jinak, odevzdáním usedlosti.

Společné dluhy a pohledávky.

lnůže

§ 797.
(1) Odmítne-li třetí osoba právo nabyté ze smlouvy,
IJledí se k tomu tak, jako by nebyla toho práva nabyla.
(2) Námitky ze smlouvy má slibující také proti třetí
osobě.

Forma smluv.
§ 798.

Neustanovuje-li zákon nic jiného, není k platnosti
smlouvy potřebí, aby byla zachována zvláštní forma.
§ 799.

že

Usnesou-li se strany, že užijí určité formy, má se za to,
dovršením té formy nechtějí býti vázány.

před

§ 800.
(1) Smlouva, pro niž 'z ákon nebo vůle stran n<arlzují
písen1nou formu, bude platná, když se strany na listině
podpíŠí. Kdo neumí nebo pro něj akou vadu nemůže psáti,
připojí znamení ruky ověřené soudně nebo notářsky nebo
znamení ruky přede dvěma :svědky, z nichž jeden připíše
jeho jméno.
(2) N apodohení vlastnoručního podpisu mechanickými
prostředky stačí jen tam, kde jest obvyklé.

§ 80l.

Jestliže se několik osob někomu nebo někdo několika
osobám zaváže k témuž plnění, jsou jak pohledávka, tak
dluh rozděleny podle zásad o 's poluvlastnictví.
§ 802.

Mimo případy ustanovené v zákoně je tedy každý z ně
kolika spoludlužníků dělitelného plnění dlužen jen svůj díl
a podobně je každý z několika spoluvěřitelů dělitelného
plnění věřitelem jen svého dílu.
§ 803.

Jde-li o nedělitelné plnění, může je věřitel pohledávati
na kterémkoli spoludlužníku, jestliže z povahy věci nevychází, že dluh může býti splněn jen , společnou činnosti
všech. Je-li však několik věřitelů a jediný dlužník, není
dlužník povinen plniti některému z nich, pokud ,s e mu nedostane jistoty; mimoto, nedohodnou-li se všichni věřitelé, '
může to, co je dlužen, uložiti u soudu.
Pohledávky a dluhy k ruce společné ,a nerozdílné.
§ 804.

Slíbí-li několik osob totéž plnění rukou společnou a nerozdílnou tak, že se zavazují jeden za všechny a všichni za
jednoho, je 'každá z nich dlužna celé plnění. Slib takový
však, mimo zvláštní úlnluvu, nezakládá vzájemného zaručení. Věřitel má na vůli pohledávati celé plnění nebo díly,
které si zvolí, bud' na všech spoludlužnících' nebo na někte
rých anebo pohledávati celé plnění na spoludlužníku jediném. Vymáhal-liplnění od jednoho, nepozbývá práva proti
ostatním, a když jej ten neb onen ze spoludlužníků u,spokojil jen zčásti, může pohledávati zbytek také na ostatních.
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Vedlejší ustanovení

§ 805.

při

smlouvách.

Slíbil-li však někdo totéž plnění několika osobám a bylo-li ujednáno, že je mohou pohledávati rukou společnou a
nerozdílnou, je dlužník povinen plniti celek tomu z věři
telů, který jej na něm nejdříve vymáhá nebo oň ho požádá.

O výminkách při smlouvách platí stejná ustanovení
jako o výminkách při posledních pořízeních.

§ 806.

§ 811.

Jakmile jeden ze spoludlužníků uspokojil věřitele zcela"
nemůže již věřitel nic pohledávati na ostatních; a jakmile
dlužník uspokojil zcela jednoho ze spoluvěřitelů, nemohou
ostatní pohledávati nic.

1. Výminky.

§ 810.

V ýminka však, k jaké se při posledním pořízení hledí
jako kdyby nebyla připojena; činí ujednání neplatným, al~
na nemožnou výminku rozvazovací se hledí, jako kdyby nebyla připojena.
.
§ 812.

§ 807.

Smluví-li spoludlužník s věřitelem o'btižněj ší podmínky, nezpůsobí tím újmy ostatní\m, a úlevy a osvobození,
které svědčí jednomu ze spoludlužníků pro osobu jeho, neprospívají ostatním.
§ 808.
Spoludlužník rukou společnou a nerozdílnou, který zaplatil celý dluh ze svého, jest oprávněn pohledávati na
ostatních náhradu, a to rovným dílem, ačli není mezi nimi
jíného právního poměru. Byl-li některý z nich nezpůsobilý
se zavázati nebo není-li s to, aby závazku svému dosti uči
nil, rozdělí se i jeho díl stejným způ'sobem. Byl-li některý
ze spoludlužníků zproštěn dluhu, nemůže to při pohledávání
náhrady býti na újmu ostatním (§ 807).

Splnila-li se výminka již před smlouvou, jest ji po
smlouvě splniti znovu jen tehdy, k~yž záleží v jednání toho,
kdo má nabýti práva, a když toto jednání jím může býti
opakováno.
§ 813.

Právo připověděné pod výminkou odkládací přechází
na

dědice.

2. Pohnutka.
§ 814.

. Položí-li strany pohnutku nebo účel svého svolení zřej
Tně za výminku, posuzují se pohnutka a účel jako každá
jiná výminka. Jinak takové projevy na platnost záplatných smluv nepůsobí. ·Při smlouvách bezplatných platí
ustanovení o posledních pořízeních.

§ 809.
Zdali z několika spoluvěřitelů, kterým bylo slíbeno
plnění k ruce společné a nerozdílné, ten, který obdržel celou pohledávku, jest ostatním spoluvěřitelům něčím povinen a čím je povinen,. jest rozhodnouti podle zvláštních
právních poměrů mezi spoluvěřiteli. Není-li takového poměru, j eden druhému nebude povinen ničím.

3.

čas,

místo a

způsob plnění.

§ 815.
-(1) Lhůta určená zákonem nebo smlouvou se počítá,
není-li ustanoveno jinak, tak, že při lhůtě určené podle dní
se nepočítá den, na který připadá událost, od níž lhůta počíná běžeti.
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podle týdnů, měsíců nebo let
připadá na onen den posledního týdne nebo posledního mě
síce, který se jménem nebo číslem shoduje se dnem, na
který připadá událost, od níž lhůta počíná běžeti; není-li
takového dne v posle'dním lněsíci, dobíhá lhůta posledním
dnem tohoto měsíce . '
( 3) Polovinou měsíce je rozuměti patnáct dní, středem
měsíce patnáctý jeho den.
(2) Konec

lhůty určené

dávky se toto bydliště zlllěnilo, nese věřitel to, oč ono nebezpečenství a ony náklady vzrostly. I v těchto případech
zůstává místem splnění místo uvedené v prvnín1 odstavci.

§ 819.

. Lze-li slib splniti několikerým způsobeln, přísluší v pochybnosti volba mezi těmito způsoby dlužníku; avšak od
volby již vykonané nemůže o své újmě odstoupiti.

§ 816.

Práva, jehož nabytí je vázáno na určitý den, nabývá
se počátkem tohoto dne. Právní následky nesplnění závazku
nebo zmeškání nastanou, teprve když proj de poslední den
lhůty. Připadne-li poslední den určený k projevu nebo k plně
ní na neděli neb? na den sváteční nebo na památný den zákonem uznaný, je posledním dnem lhůty, není-li ustanoveno
jinak, nejblíže příští den všední.
,§ 817.

Není-li určen čas, kdy se má smlouva .s plniti, lze pohledávati její splnění bez zbytečného odkladu. Je-li zůsta
veno dlužníkov~ libovůli, kdy chce smlouvu splniti, jest
buď vyčkati, a~ zemře, a držeti se pak dědiců; nebo, jde-li
o povinnost osobní, 'která nepřechází na dědice, jest požádati soudce, aby podle zásad slušnosti ustanovil dobu splátnosti. Soudce rozhodne také tehdy, když dlužník slíbil :s plniti podle možnosti. Ostatně jest i tu šetřiti ustanovení
o lhůtách , při posledních pořízeních (§ § 626- 628) .
§ 818.
(1 ) Nelze-li mÍ-sto splnění zj is ti ti ani z úml u v.y ani
z povahy jednání ani z účelu plnění, je splniti v místě, kde
dlužník měl v době uzavření smlouvy bydliště, nebo, jestliže závazek vznikl při provozování výrobním nebo obchodním, v místě závodu. Co se týká míry, váhy a peněz, jest
hleděti k místu .splnění.
(2) Jde-li o platy peněžité, je dlužník v pochybnostech
povinen dodati peníze na své nebezpečenství a útraty vě
řiteli do jeho bydliště (závodu). Jestliže po vzniku pohle-

§ 820.

Byla-li smlouva učiněna s výhradou, že 's i může ta neb
ona strana z několika věcí zvoliti, a byla-li pak volba zmařena nahodilou zkázou některé věci nebo několika věcí není
strana, které přísluší volba, smlouvou vázána. Strana volbě oprávněná však může pohledávati náhradu škody, ·k terá
jí vznikla tím, že volba byla zmařena vinou druhé strany.

Ir

4. Závdavek
§ 821.
(1) Není-li smluveno nic jiného, jest na to, co se dává
při uzavření smlouvy napřed (závdavek), hleděti jen jako

na znamení, že smlouva je skutkem, nebo jako na jistotu,
že smlouva bude splněna.
(2) Nesplní-li se smlouva vinou jedné strany, může si
strana nevinná podržeti závdavek, který obdržela, a dala-li
závdavek sama, může pohledávati, aby se jí vrátilo dvojnásobně tolik. Nechce-li však na tom přestati, může místo
toh o pohledávati splnění smlouvy, a není-li to již možno,
náhradu škody.

5. Odstupné.
§ 822.

Bylo-li vyjednáno, co ta neb ona strana bude povinna
zapraviti, jestliže by od smlouvy odstoupila dříve, než by
ji splnila (úmluva o odstupném), jest buď splniti .smlouvu
nebo zaplatiti odstupné. Kdo smlouvu splní aspoň zčásti
nebo přijme třebas jen částečné splnění od strany druhé,
Všeobecný zákoník občanský. Díl L
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nemůže

již od slnlouvy odstoupiti, ani kdyby zaplatil od-

stupné.

dluhem, a je-li hlavní dluh splatný
ně pozadu.

později

než za rok,

roč

§ 823.

§ 829.

Odstupné je povinen zaplatiti také ten, kOlnu zabrání
splniti snllouvu jeho vlastní vina.

Dal-li věřitel, dlužníka soudem neupomenuv, úrokům
až činí tolik, co hlavní dluh, pomine právo pohledávati z jistiny úroky další. Avšak ode dne, kterého podal
žalobu, úroky další mu náležejí.

§ 824.
Byl-li dán závdavek.a bylo-li spolu vymíněnoodstou
pení, ale tak, že nebylo vyměřeno odstupné, jest pokládati
závdavek za odstupné. Odstoupí-li -se od smlouvy, pozbude
ten, kdo závdavek dal, závdavku, anebo ten, kdo závdavek
obdržel, vrátí dvojnásobně tolik. .

6. Vedlejší

vzrůsti ,

§ 830.'

úroky z úroků lze pohledávati, byly-li vymíněny; mimoto lze pohledávati úroky z dospělých úroku zažalovaných,
a to ode dne, kdy byla podána žaloba. Není-li o výši těchto
úroků ujednáno nic jiného, platí se rovněž pět ze sta.

příslušnosti.

V ýklad smluv.

§ 825.

§ 831.

Věřitel

muze na svém dlužníkovi pohledávati krOlně
hlavního dluhu někdy také některé příslušnosti vedlejší.
Takové příslušnosti jsou: to, co k hlavní věci. přibude, a
její plody; úroky za úvěr a jako náhrada; náhrada způso
bené škody; konečně to, co si strana vymínila, kdyby dluh
nebyl náležitě splněn (§§ 1157- 1161).
§ 826.

Pohledávka sama o sobě nedává oprávnenemu práva
na vedlejší příslušnosti. Pokud na ně věřitel právo má, lze
vyrozuměti zejména jednak ze zvláštních způsobů smluv a
7. toho, co o nich jest ustanoveno, jednak z hlavy o náhradě
škody.

7. úroky

zvláště.

§ 827.
Náležejí-li někomu úroky, ale není-li
míra, platí se pět ze sta.

určena

jejich

Při výkladu smluv jest vyšetřiti úmysl stran a nikoli
lpěti na slovech. V pochybnostech jest rozuměti smlouvě

tak, jak toho žádá

obyčej

poctivého ,s tyku.
§ 832.

J de-li o smlouvu bezplatnou, má se v pochybnostech
za to, že dlužník chtěl na sebe vložiti břímě spíše menší
než větší; jde-li o smlouvu záplatnou, jest nejasný výraz
vyložiti na škodu toho, kdo ho užil (§ 783).

§ 833.
(1) Projev vůle, na oko učiněný ve srozumění s osobou,
jíž svědčí, je neplatný. lVlá-li jím býti zakryto jednání jiné,
jest jej posuzovati podle pravé podstaty zakrytého jednání.
(2) Nabyla-li osoba třetí práv, důvěřujíc v projev, nelze jí namítati, že se jednání stalo na oko.
Všeobe~ná

ustanovení o záplatných smlouvách.

§ 828.

§ 834.

O tom, kdy mají býti úroky placeny, rozhoduje úmluva. Není-li takové úmluvy, jest úroky splatiti s hl~vní'm

(1) Nesplní-li jedna strana bud' vůbec nebo v náležité
době, na náležitém :místě nebo tak, jak bylo uj ednáno,
13*
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Správa.
může

druhá strana bud' pohledávati splnění a náhradu škody vzniklé tím, že dlužník nejednal podle přijaté povinnosti, nebo ustanovíc přiměřenou lhůtu ke 'splnění, prohlásiti,
že jinak od s'm louvy odstupuje. Určiti dodatečnou lhůtu
není třeba, když dlužník učinil již dříve projev, z kterého
je patrno, že se splniti zdráhá.
(2) Jde-li o splnění pro 'Obě strany dělitelné , může, když
jedna strana s částečným plněním prodlévá, druhá strana
odstoupiti bud' co do tohoto jednotlivého nebo co do všech
částečných plnění ještě dlužných.
§ 835.
Jsou-li přesně ustanoveny čas, kdy je 's plniti, nebo
doba, do které je splniti, takže by bez jejich dodržení jinak
jedna strana měla tprávo odstoupiti, jest na ní, aby, chce-li
trvati na splnění, ohlásila to bez zbytečného odkladu straně druhé, jakmile ona lhůta mine ; jestliže tak neučiní, nemůže již později trvati na splnění. Totéž platí, lze-li z povahy jednání nebo z účelu plnění, který dlužníku je znám,
usouditi, že na plnění opožděném nebo, opozdí-li se dlužník
s plněním částečným, na plněních ještě zbývajících příjem
ce nemá zájmu.
§ 836.
Bude-li splnění z' mařeno skutečností, za kterou dlužník
odpovídá, může druhá strana pohledávati náhradu škody
pro nesplnění nebo odstoupiti od smlouvy. Bude-li splně ní
zmařeno zčásti, může druhá strana odstoupiti, když lze
usouditi z povahy jednání nebo z účelu plnění, který je dlužníku znám, že na plnění částečném nemá zájmu.

§ 838.

Jestliže někdo jinému pi'enechá věc za plat, odpovídá
za to, že věc má vlastnosti vymíněné a takové, jaké při ní
obyčejně bývají, a že jí lze užívati podle povahy jednání
nebo podle učiněné úmluvy.
Případnosti

správy.

§ 839.
Je tedy správou povinen zeJména ten, kdo věci prl '
dá vlastnosti, kterých nemá a které byly vymíněny výslov-.
n ě nebo podle povahy jednání mlčky, kdo neupozorní na
vady nebo závady, jaké při takové věci obyčejně nebývají,
kdo zcizí věc cizí jako svoji, kdo v odporu se skutečností
ujistí, že se věc hodí k určitému užívání nebo ·že je prosta
i obyčejných vad nebo závad.
§ 840.
Vládním nařízenÍln bude ustanoveno, kdy se má za to,
že zvíře bylo vadné (nemocné) již v čas odevzdání, když
se některé vady objeví do určité doby.
§ 841.
(1) Že zvíře mělo vadu již v čas odevzdání, má se za
to jen tehdy, když nabyvatel zciziteli nebo, není-li zcizitel
přítomen, obecnímu úřadu dá bez zbytečnéh'Ů odkladu vě
děti o ,s hledané vadě nebo dá zvíře prohlédnouti znalcem
nebo požádá soud o zajištění dukazu.
(2) Zanedbá-li nabyvatel této opatrnosti, má se ,za to,
že zvíře v čas odevzdání vadné nebylo.

§ 837.

§ 842.

o povinnosti nahraditi škodu, uložené v těchto paragrafech, platí ustanovení obecná. Odstoupení o~ sn1louvy
se nedotýká nároku na náhradu škody, který podle týchž
ustanovení trvá. Plat již přijatý bude vrácen nebo nahrazen tak, aby žádná strana neměla zisku ze škody strany
druhé.

J sou-li vady nápadné nebo lze-li závady na věci váznoucí seznati z knih veřejných, ne'm á správa místa, leč by
byly lstivě zamlčeny nebo bylo výslovně připověděno, . že
věc je všelikých vad nebo závad prostá. Dluhy a nedoplatky
na věci váznoucí hradí vždy zcizitel.
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§ 843.

Doba pro žalobu ze správy.

Kdo převede na sebe věc, věda, že je CIZl, nemůže se
domáhati správy, právě jako ten, kdo se správy vzdal.

§ 848.

§ 844.
Odevzdají-li se věci úhrnkem, totiž tak, jak stojí a leží,
jako celek a nikoli se zřetelem k počtu, míře a váze, neodpovídá zcizitel za vady, ktere se na nich shledají, leč by neměly některé vlastnosti, o Ik teré zcizitel v odporu se skuteč
ností ujistil, že ji mají, ne,b o kterou si nabyvatel vymínil.

§ 845.
Lze umluviti, že zcizitel odpovídá za vady, které se vyskytnou do určené doby. K platnosti úmluvy se vyhledává,
aby záruční prohlášení zcizitelovo bylo dáno píseluně.
Opově dění

sporu.

§ 846.
Chce-li se nabyvatel domáhati správy, protože třetí
osoba činí nárok na věc, jest na něm, aby svému předchůd
ci opově děl spor. Neučiní-li to, nepozbude tím sice nároku
na správu, ale jeho předchůdce může proti němu užíti všech
obranných prostředků, kterých nebylo užito proti osobě
třetí, a múže se tím povinnosti ke správě zprostiti potud,
pokud se nalezne, že by proti třetí osobě byl vynesen jiný
rozsudek, kdyby se oněch obranných prostředků bylo náležitě užilo.
Následky správy.
§ 847.
(1) Je-li vada, která zakládá povinnost ke správě, taková, že ji nelze napraviti a že pro ni věci nelze užívati zpúsobem. smluveným nebo, nebyl-li zpúsob užívání srnluven,
řádně, luůže se nabyvatel , domáhati zrušení smlouvy; nepřekáží-li však vada takovému užívání věci nebo lze-li ji
napraviti, může se domáhati buď přiměřeného snížení platu
nebo opravy nebo doplnění toho, co schází. Za vzešlou škodu
odpovídá zcizitel podle ustanovení obecných.
e) K nepatrnému snížení hodnoty se nepřihlíží.

(1) Kdo se chce domáhati správy, musí přivésti věc

na soud, j de-li o věci nemovité, do tří let, j de-li o věci movité, do šesti měsíců, a j de-li o vady dobytka podle '§ 840,
do šesti neděl. Lhůta se počíná dnem po odevzdání věci;
jde-li o správu pro vady dobytka podle § 840, uplynutím
doby ustanovené ve vládním nařízení; jde-li o správu pro
nárok vznesený na věc třetí osobou, dnen1 po tom, kdy nabyvatel zvěděl o nároku. Bylo-li umluveno, že zcizitel odpovídá za vady, které se vyskytnou do určené doby (§ 845) ,
počíná 's e lhůta žalobní, jakmile uplyne ona určená doba.
e) Námitkou může nabyvatel zjednati nároku ze správy průchod, když ve lhůtách uvedených v prvním odstavci
oznámí vadu zciziteli.
(3) ,Jestliže ten, kdo byl žalován nebo komu hrozí ža-

loba ze správy, opoví spor svým předchúdcúm předtím, než
mu uběhnou lhůty uvedené v prvním odstavci, nebo, nebyla-li žaloba ještě podána, ohlásí jim doporučeným dopisem
svůj postihový' nárok, zachová si proti nim žalobu měsíc
od té doby, kdy nabylo právní moci rozhodnutí, že je SálU
správou povinen.
Zlirácení

přes

polovici hodnoty.

§ 849.

Byla-li učiněna smlouva záplatná a neobdržela-li j edna
strana na obecné hodnotě ani polovici toho, co druhé straně
dala, může se zkrácená strana domáhati, aby sé smlouva
zrušila a aby 's e vše uvedlo v předešlý stav. Avšak druhá
strana může smlouvu zachovati v platnosti tím, že nahradí,
čeho 's e do obecné hodnoty nedostává. Nepoměr mezi hodnotami se vyrněří podle času, kdy se smlouva stala.
§ 850.
Tohoto právního prostředku nelze užíti při hře a sázce a vůbec při smlouvách odvážných, dále když se ho někdo
vzdá nebo když se takové vzdání podává z chování zkráce-
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ného nebo z povahy věci; když pravou cenu nelze již zjistiti; nebo když věc byla prodána ve veřejné dražbě nebo
způsobem, který je právní-mi předpisy postaven veřejné
dražbě na roveň.

HLAVA 25.

Lichva.

§ 855 .

.§ 851.

Neplatná je 'smlouva, když někdo, kořistě 'z lehkomyslnosti, tísně, slabého rozumu, nezkušenosti nebo ze vzrušení
mysli někoho jiného, dá sobě nebo 'Osobě třetí za plnění slíbiti nebo poskytnouti plnění vzájemné, jehož majetková
hodnota je v patrném -nepoměru 'k plnění.
Dohoda o budoucí

smlouvě.

Darování.
Pojem.

Jestliže někdo přenechá nebo slíbí věc
a ona to přijme, vznikne darování.

bezplatně

jiné

osobě

Pokud jest

zřel{nutí

práva darováním.

§ 856.

Kdo se zřekne práva očekávaného nebo mu napadlého
. nebo pochybného, avšak jinému ho nepostoupí nebo ho zavázanému s jeho svolením nepromine, není dárcem.

§ 852.

Darování na

(1) Dohodou, že. v budoucnosti učiní smlouvu zaJdáda-

jící závazek, jsou strany vázány jen tehdy, když byl určen
čas, kdy se má smlouva učiniti, i podstatné kusy smlouvy.
(2) Závazek učiniti smlouvu zanikne, když jedna strana právem ztratí důvěru v stranu druhou nebo když se nepředvídaným způsobem. poměry změní tak, že by se strany,
kdyby změnu byly měly na mysli, nebyly dohodly. Vůbec
jest pak nej déle dú roka po tom, kdy uplyne 's mluvený čas,
naléhati na to, aby dohody o budoucí smlouvě byly provedeny ~ neboť by se právo jinak promlčelo.

odměnu.

§ 857.

Bylo-li někomu něco darováno z uznalosti nebo vzhledem k jeho zásluhám nebo na zvláštní odměnu, je to darování, ač neměl-li obdarovaný již dříve na to práva.
§ 858.
l\IIěl-li obdarovaný právo na odměnu buď proto, že se
o ni strany již dohodly, nebo že byla nařízena zákonem,
llení to darování.

Lze-li se vzdáti námitek.

Darování vzájemné.

§ 853.

§ 859.

Vzdá-li se někdo všeobecně námitek proti platnosti
smlouvy, nemá to právních následků.

Bylo-li darování umluveno tak, aby darující byl navzáJem 'Obdarován, není to darování vzhledem k všemu, nýbrž
jen vzhledem k tomu, oč plnění strany jedné je hodnotou
vyšší než plnění strany druhé.

Jednostranné projevy

vůle.

§ 854.

ustanovení jest užíti přiměřeně na jednostranné projevy vůle určené třetím osobám, nepodává-li
z povahy těchtú předpisů nic jiného.

FOrma darovaCÍ smlouvy.

Předcházejících

§ 860.
Nepřevede-li

se vlastnictví k daru v

době,

kdy se

činí
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darovací smlouva, je k její platnosti .potřebí notářského
spisu.

Rozsah darování.
§ 861.

Smlouva, kterou by někdo daroval j'mění budoucí, platí
jen potud, pokud nepřesahuje poloviny tohoto jmění.
Odpovědnost

dárcova.

§ 862.
Kdo vědomě daruje věc cizí a obdarovanému to zatají,
odpovídá za škodu, která z toho vzej de. Mimoto odpovídá
dárce za škodu, která vznikne obdarovanému vadnou povahou věci darované, ale jen když vadnou povahu věci znal
a když mu lze přičísti k vině, že j i obdarovanému neohlásil.

Odvolání daru:
1. pro nouzi;
§ 863.

Upadne-li dárce po darování v takovou nouzi, že se nIU
nedostává prostředků k nutné výživě vlastní a těch, o jichŽ
výživu je po zákonu povinen pečovati, může se domáhati na
obdarovaném nebo na jeho dědicích, nejsou-li sami v stejné
nouzi, aby mu vydali dar nebo jeho hodnotu, ale jen pokud
jsou ještě obohaceni a pokud se dárci nedostává prostřed
ků k výživě výše uvedené. Vrácení lze odvrátiti Um, že se
dárci poskytuj e, čeho je potřebí k oné výživě.

dary (§ 694), avšak pozůstalost k jeho úhradě nestačí,
se zkrácený nepominutelný dědic domáhati na obdarovaném vydání daru ke krytí schodku. Obdarovaný může
vydání odvrátiti tím, že zaplatí schodek.

může

(2) Má-li obdarovaný sá'm právo na díl povinný, odpovídá jen tehdy, když by dar ováním obdržel více, než činí
díl povinný, připadající naň z pozůstalosti o dary zvětšené ;
nen1ůže však na něm býti vymáhano doplnění nebo výplata
povinného dílu z daru, který' se stal dříve, než tři léta před
smrtí zůstavitelovou.

it

pro nevděk.
§ 866.

Dopustí-li se obdarovaný na dárci hrubého nevděku,
lze darování odvolati. Hrubý nevděk je, když se dárci ze
zlého úmyslu ublíží na těle, cti, svobodě nebo na jn1ěnÍ. Za
hrubý' nevděk proti dárci se může podle okolností pokládati
t éž takové ublížení jeho dětem, rodičům nebo manželu. Hru··
bý nevděk pomine prominutím dárcovým.
§ 867.
Nevděk činí nevděčného co do jeho osoby nepoctivým
držitelem a dává i dědicům dárcovým právo dar odvolati,
pokud z věci darované nebo z její hodnoty něco zbývá.

4. V še o b e c n á u s t a n o ven í.
§ 868.

,§ 864.

Nevymohl-li dárce vrácení daru, majI osoby, o jichž
výživu dárce je po zákonu povinen pečovati, právo domáhati se za podmínek § 863, aby jim obdarovaný doplnil,
čeho jim dárce již poskytnouti nemůže.

Je-li obdarováno několik osob, odpovídá ten, kdo byl
obdarován dříve, jen potud, pokud ten, kdo byl obdarován
později, není povinen nebo není s to plniti. Osoby obdarované současně odpovídají poměrně.

2. pro z krá cen í díl u p o v i n n é ho;

§ 869.

§ 865.

Nemá-li obaarovaný darované věci nebo její hodnoty,
odpovídá jen potud, pokud se jí 'z bavil, a:by zmařil vrácení.

e)

Jestliže se

při vyměření

dílu povinného

připočtou
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Darování podpory.
§ 874.

§ 870.

Slíbí-li dárce obdarovanému, 'že mu bude dávati 'podporu ve lhůtách, nevzejde z toho dědicům obou ani právo
ani povinnost, leč by bylo něco jiného ustanoveno smlouvou.
Darování pro

případ

smrti.

Schovatel je povinen věc i dříve, nez cas projde, na
požádání ukladateli vrátiti, může se však domáhati náhrady škody, která mu tím vznikne. Ale naopak nemůže věc
mu svěřenou vrátiti dříve, leč by ji pro nenadálou příhodu
nen10hl bezpečně nebo bez vlastní škody míti v úschově.
§ 875.

§ 871.

Darování závislé na výmince, že obdarovaný dárce pře
žije, spravuje se ustanoveními této hlavy jen tehdy, když
obdarovaný dar přijme a když se dárce výslovně zřekne
práva dar odvolati a o tomto zřeknutí vydá obdarovanému
listinu. Jde-li o darování uvedené v § 860, musí býti zřek
nutí práva odvolacího obsaženo v notářském spisu.

vyrozuměti,
výpověď

ze

§ 876.

Pojem.

Schovatel neodpovídá za náhodu. Jestliže však užij e
věci jemu svěřené ; dá-li ji bez nutné potřeby nebo bez dovolení ukladatelova někomu jinému do úschovy nebo do
užívání; nebo omešká-li se s navrácením, odpovídá za veškerou i nahodilou škodu, ačli by tato škoda nebyla věc postihla i jinak.

§ 872.

2. ukladatele.

HLAVA 26.

Smlouva schovací.

Přijme-li někdo věc,

Není-li ani umluveno ani nelze z okolností
jak dlouho má věc býti v úschově, může se
schování dáti podle libosti.

aby ji opatroval, vnikne smlouva

§ 877.

o schování.
Povinnosti:
1. schovatele;
§ 873.,
(1) Schovatel je 'Povinen, aby věc jemu sverenou po
ustanovený čas bedlivě opatroval a ji, když čas projde,
v tom stavu, v jakém ji převzal, a se vším, co k ní přibylo,
ukladateli vrátil. Proti třetím osobám může schovatel užíti
žalob, které se přiznávají držiteli (§§ 267, 272).
(2) Zdali i mimo případy zvláštních ustanovení a dohody mezi stranami je 's chovatel povinen věc pojistiti, jest
rozhodnouti podle pravidel poctivého styku.

Ukladatel je povinen schovateli nahraditi podle ustanovení obecných škodu, která lnu vzešla, jakož i náklad,
který na věc učinil, aby vyhověl přij até povinnosti. N áhradu jiného nákladu může schovatel 'pohledávati jen podle
ustanovení o nepřikázaném jednatelství. Obětoval-li 'schovatel v nouzi .svou věc vlastní, aby věc j emu do úschovy
danou zachránil, může se domáhati přiměřené náhrady.
časové

obmezení

nároků.

§ 878.

Nároky schovatele a ukladatele věci movité musí býti
navzájem ohlášeny "do tří měsíců počítajíc oa navrácení
věci, jinak by žaloba neměla místa.
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§ 883.

Mzda za schování.

§ 879.
Mzda za schování přísluší schovateli jen tehdy, když
byla smluvena nebo když to odpovídá zvyklostem nebo jeho
povolání.
Přijetí

Osoby jmenované v § 880 mají právo, vnesené věci
zadržeti k zajištění svých pohledávek za ubytování a stravování, jakož i svých vydání za hosty.
HLAVA 27.

hosta.

Půjčka. ·

§ 880.

Pojem.

(1) Hostinští, kteří poskytují hostům byt, odpovídají

za věci, které byly vneseny od přijatých hostů nebo pro ně,
jako schovatelé. Neodpovídají však, když škoda není ani
zaviněna jimi nebo jejich lidmi, ani způsobena jinými osobami, které do domu vešly vzhledelTI k jeho obecné pří
stupnosti. Působilo-li na vznik škody spolu zavinění osoby
poškozené, rozhodne soudce podle okolností, zdali přísluší
náhrada a jakou výší.
(2) Vnesené jsou věci, které byly hostinskému nebo
. některému z jeho lidí odevzdány nebo přineseny na místo
jimi vykázané nebo k uložení věcí určené.
(~) Právě tak odpovídají podnikatelé, kteří mají stáje
a skladní místnosti, 'z a postavená u nich zvířata a vozidl~
a věci na nich; pak podnikatelé lázní za věci lázeňských
hostů, které se podle zvyku vnášejí.

§ 881.

Odmítne-li se odpovědnost vyhláškou, nemá to právních následků. Za věci drahocenné, peníze a cenné papíry
odpovídá hostinský jen do pěti tisíc československých korun; nad to odpovídá jen tehdy, jestliže tyto věci převzal
v úschovu, znaje jejich povahu, nebo je's tliže škodu zavinil sám ne'bo jeho lidé.
§ 882.

Nárok na náhradu za přijetí hosta zanikne, jestliže poškozená osoba, zvědouc o škodě, neohlásí ji hostinskému
(podnikateli) bez zbytečného odkladu. Ustanovení to však
neplatí, ~dyž hostinský (podnikatel) věci přijme v úschovu.

§ 884.

aby

Přenechá-li se někomu bezplatně věc k užívání
ji po čase vrátil, vznikne smlouva o půjčku.

Práva a povinnosti

tak,

vypůjčitele:

1. co do užívání;

§ 885.
VypŮjčitel nabývá práva věci uŽÍ'vati smluveným způ
sobem nebo, nebyl-li způsob užívání smluven, řádně.

2. co do vrácení;
§ 886.

Projde-li smluvená doba, je vypůjčitel povinen věc navrátiti. Nebyla-li ' doba s·m luvena, bylo-li však ujednáno,
k jakému účelu se má věci užívati, je vypůjčitel povinen
s užíváním neprodlévati a věc co možná nej dříve vrátiti.
§ 887.

Nebyly-li sn1luveny ani doba, po kterou se má věci užívati, ani účel, ke kterému se jí má užívati, může se půj
čitel domáhati vrácení věci, kdy je mu libo.
§ 888.
Měl-li
dříve, než

by půjčitel sám veCl nevyhnutelně zapotřebí
projde čas nebo než se skončí užívání, ke které-

209

208
.ffiU byla

časové

věc přenechána,

vymíněno,

nemá nicméně práva, nebylo-li to
domáhati ,se, aby věc byla vrácena dříve.
§ 889.

Vypůjčitel má vůbec právo věc vrátiti i dříve, než
projde smluvená doba; bylo-li by však půjčiteli obtižno,
jestliže by se věc vrátila předčasně, nemůže se to státi
proti jeho vůli.

obmezenÍ

nároků.

'§ 894.

Nároky půjčitelovy a vypůjčitelovy musí býti navzájeln ohlášeny do tří měsíců počítajíc od navrácení věci, jinak by žaloba neměla mí-sta.

HLAVA 28.

3. co do po š k o z e ní;

Zápůjčka.

§ 890.

Pojem.

Užíval-li vypůjčitel věci jinak, než bylo umluveno.
nebo, n"ebylo-li nic umluveno, jinak, než odpovídá pravidlům
poctivého styku; nebo dovolil-li o své újmě jinému jí užívati, odpovídá z toho půjčiteli a půjčitel jest oprávněn domáhati se, aby mu věc ihned byla vrácena.

§ 895.

§ 891.

Byla-li věc poškozena nebo zmařena, je vypůjčitel povinen nahraditi tak jako schovatel také nahodilou škodu,
ke které dal podnět protiprávním jednáním (§ 876). '

Zápůjčka peněžitá.

§ 896.
Zápůjčka, při

které jsou dluhem peníze (zápůjčka pese může dáti bud' v penězích kovových nebo 'papírových nebo v cenných papírech.

něžitá),

§ 892.

Dá-li vypůjčitel náhradu za věc ztracenou a věc se
zase najde, nenabude práva podržeti ji proti vůli půjčite
lově, je-li půjčitel hotof\T vrátiti náhradu, kterou za ni
dostal.
4. c o d o n á k I a dun a z ach o v á n í

(1) Přenechají-li se někOlTIU věci zastupitelné tak, aby
jich užil podle libosti, avšak po čase aby vrátil věci stejného druhu, vznikne smlouva o zápůjčku.
(2) K platnosti smlouvy o zápůjč~u mezi manžely je
potřebí form~ notářského spisu.

věc i.

§ 897.

Splacení 'zápůjčky lze vyjednati v určitých penězích,
a to bez rozdílu, zdali byla zápůj čka dána v týchž penězích
čili nic.
§ 898.

§ 893.

Náklad, který s sebou obyčejně pnnasl UZlvanl vecl,
vypůjčitel ze svého. Mimořádný náklad na zachování
věci zapraví vypůjčite}, nemůže-li nebo nechce-li věc postoupiti půjčiteli, aby si ji Qšetřil sám. Náhrady mimořádného nákladu se může vypůjčitel domáhati podle ustanovení o nepřikázaném jednatelství.

nězi,

Není-li nic jiného umluveno, je zápůjčku splatiti pekteré j sou měnou v místě splnění.

nese

§ 899.

Nebylo-li vyjednáno, kolik dlužných peněz se má zaplatiti, je vypůjčite}, nehledíc k ÚrOkŮlTI (§ 905), dlužen:
mají-li se vrátiti stejné peníze, jaké byly dány, stejnou
Všeobecný zákoník občanský. Díl 1.
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sumu, jakou obdržel; a mají-li se vrátiti jiné peníze, než
jaké byly dány, sumu, která vyjde, když se peníze zápůjč
kou dané přepočtou na peníze dlužné ke dni, kdy zápůjč
ka byla dána, a se zřetelem k místu, 'k de se tak stalo.
§ 900.

Dojde-li na změnu měnových zákonů, jest zápůjčku,
pokud nej sou. ustanoveny přepočítací sazby, splatiti tak,
aby to, co ·se vrací, se rovnalo hodnotou tomu; co bylo
dáno.
,§ 901.

. Jestliže mimo případ uvedený v § 900 nej sou v době
splacení zápůjčky v oběhu takové peníze, jake jsou dl ul1em, je vypůjčitel povinen uspokojiti věřitele penězi, které
jsou měnou v místě splnění, a to tak, aby věřitel obdržel
hodnotu toho, co dal, se zřetelem k době, kdy zápůjčka
řjyla dána.
§ 902.
(1) Peněžité zápůjčky mohou býti sjednány tak, že se

dají zápůjčkou cenné papíry -svědčící majiteli, které mají
cenu tržní nebo bursovnL a že vypůjčitel je dlužen peněži
tou sumu, rovnaj ící se tržní nebo bursovní ceně, jakou
měly ony papíry v době, kdy byla zápůjčka dána. Smlouvy,
podle kterých je vypůjčitel dlužen jinou sumu peněžitou,
jsou neplatné.
(2) Neplatná je také smlouva, kterou byly dány jako
zápůjčka jiné cenné papíry, zboží nebo jiné věci tak, že se
má vrátiti suma peněžitá.
§ 903.
(1) Není-li smluvena doba, kdy se má zápůjčka peně
žitá splatiti, je splatnost závislá na výpovědi věřitelově
nebo dlužníkově.
(2) Není-li o výpovědi smluveno nic jiného, jest výpovědní doba šestinedělní.
(3) Nejsou-li vymíněny úroky, může vypůjčitel zápůjč
ku splatiti i bez výpovědi.

Zápůjčky nepeněžité.

§ 904.
Při zápůjčkách nepeněžitých jsou dluhem věci stejného druhu, jaké byly zápůjčkou dány, 'a nezáleží na tom,
zdali zatím v ceně stouply nebo klesly.

,úroky.
§ 905.
(1) úroky ze zápůjček peněžitých se platí stejnými pejako jistina.
(2) Neplatná je úmluva, kterou si vypůjčitel jako plat
za poskytrrutou zápůjčku vymínil požívání nemovitostí, dodávku naturalií nebo služby a práce.
nězi

HLAVA 29.

Obstarání cizích záležitostí.
Smlouva. o obstarání záležitosti.
§ 906.

Zaváže-li se někdo, že záležitost pro jiného
\'znikne smlouva o obstarání záležitosti.

obstar~,

§ 907.

Osoby, které u:rčité záležitosti obstarávají z povolání,
jsou povinny, když je někdo takovou záležitostí pověří, prohlásiti mu bez zbytečného odkladu výslovně, zdali záležitost
na sebe berou čili nic ; jinak odpovídají pověřiteli za škodu,
kterou způsobL
§ 908.
Odměna za obstarání cizí záležitosti přísluší obstaravateli j en tehdy, když byla smluvena nebo když to odpovídá
zvyklostenl nebo jeho povolání.
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§ 913.

Povinnosti:

Vykročí-li obstaravatel z mezí svého pověření, vzejdou
po věřiteli povinnosti podle § 912 jen potud, pokud činnost
obstaravatelovu schválil.

a) obstaravatele;
§ 909.

Rozvázání smlouvy:

je povinen obstarati záležitost bedlivě a
užitek ze záležitosti přenechati pověřiteli.
veškerých prostředků, kterých si nutně
i těch, které se srovnávají s ún1yslem pověřitelový-m. Vykročí-li z mezí pověření, odpovídá za škodu,
která z toho vzejde.

Obstaravatel
a všechen
Je povinen užíti
žádá povaha věci,

poctivě

§ 910.
Vznese-li obstaravatel bez nutné potřeby záležitost na
jiného, odpovídá sám jediný za výsledek. Bylo-li mu
však dovoleno, aby si zřídil náměstka, nebo bylo-li náměst
ka nevyhnutelně zapotřebí, odpovídá jen potud, pokud mu
lze přičísti zavinění při volbě náměstka.
někoho

§ 911.
Obstaravatel je povinen k vyzvání
vydati počet ze svého jednatelství.

pověřitelovu

kdykoli

od voláním;
§ 914.
Pověřitel může pověření odvolati podle libosti; je však
povinen obstaravateli nahraditi nejen náklady, které do
t é doby měl, a škodu, kterou utrpěl, nýbrž i zapraviti část
o dměny námaze přiměřenou. To vše platí i tehdy, když
skoncování záležitosti bylo překaženo náhodou.
výpovědí;

§ 915.
I obstaravatel může přijaté pověření vypověděti. Jestliže však dá výpověď dříve, nežli vykoná záležitost, kterou
byl zvláště pověřen nebo kterou začal podle všeobecného
pověření, je povinen nahraditi škodu z toho vzešlou, jestliže nenastala nepředvídaná a ne odvratná překážka.
smrtí.
§ 916.

b) p o věř i tel e.
§ 912.
(1) Pověřitel je povinen nahraditi obstaravateli veške-

rý náklad, jej ž učinil nutně nebo užitečně, aby záležitost obstaral, a to i když se výsledek nedostavil, a založiti jej k jeho žádosti přiměřenými prostředky k zapravení hotových
nákladů; mimoto je povinen nahraditi obstaravateli vedle
zaviněné škody i tu škodu, kterou s sebou přineslo vyplnění
toho, co mu bylo uLoženo.
(2) Vezme-li obstaravatel při obstarávání záležitosti
škodu jen náhodou" můž e náhradu pohledávati, jen když se
uvázal v záležitost bezplatně, a jen tolik, kolik by mu bylo
náleželo za jeho přičinění podle nejvyššího odhadu, kdyby
byl obstarání záležitosti vzal na sebe za plat.

Pověření se ruší jak smrtí pověřitelovou, tak smrtí obstaravatelovou. Nedá-li se však začatá záležitost přerušiti
bez zřejmé ú'j my dědiců nebo vztahuje-li se pověření i na
t en případ, že -by pověřitel zemřel, má obstaravatel právo
i povinnost záležitost přivésti ke konci.

§ 917.
Pověření daná nebo
j ejím zánikem.

přijatá

Pokud závazky z

osobou právnickou ruší se

pověření

trvají dále.

§ 918.
Jestliže pověření zaniklo odvolámín1, výpovědí nebo
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Druhy.

le nabývati práv a vkládati . naň záva,zky. Vejde-li tedy
v mezích své zjevné plné ·moci s třetí osobou v nějakou
smlouvu, vzniknou práva a povinnosti zmocniteli a osobě
třetí, nikoli však zmocněnci. Taj ná plná moc zmocněnci
udělená na práva a povinnqsti třetí osoby nepůsobí.

§ 919.

§ 924.

smrtí, jest záležitosti, které nesnášejí odkladu, vésti dále,
dokud pověřitel nebo jeho dědicové nic jiného nezařídí.
Zmocnění.

Je-li se smlouvou o obstarání záležitosti spojeno zmocse státi ústně nebo písemně (vydáním plné moci
neboli mocného listu). To platí stejně o zmocnění spojeném s jinou smlouvou nebo udělenénl jednostrannýln
úkonem.
llěmí, může

§ 920.
Zmocnění

zakládá-li něčí
jen některé.

je bud' všeobecné nebo zvláštní podle toho,
moc, aby obstaral všechny záležitosti, nebo

Byla-li udělena plná moc společně několika zmocněn
je potřebí, má-li jednání vázati zmocnitele, aby všichni jednali společně, ač nebylo-li jednomu nelbo ně kolika
z nich propůjčeno právo jednati samostatně.

cům,

§ 925.
Vykročí-li zmocněnec z mezí plné moci, jest zmocnitel
vázán, jen pokud jednání schválil.

§ 926.
§ 921.

Zmocněním se dává bud' neobmezená nebo obmezená
volnost jednati. V oné případnosti je zmocněný oprávněn
záležitost provésti podle svého nejlepšího vědomí a svědo
mí; v této :se mu však vyměřují meze, v kterých má jednati, nebo způsob, jak si má počínati.

Jde-li o to, aby zmocněnec jménem jiného zcizoval nebo
zavazoval věci nebo je za' plat přejímal; zápůjčky dával
nebo bral; peníze nebo věci mající peněžitou hodnotu vybíral; rozepře na soud vznášel; narovnání činil, potřebuje
plné moci zvláštní, vytýkající druh jednání právě jmenovaných. Jde-li však o to, aby se k pozůstalosti přihlásil bez
výhrady nebo ji odmítl; aby uzavřel smlouvu společen
skou; něco daroval; ujednal .s mlouvu rozhodčí a zvolil rozhodčího; nebo aby se bezplatně zřekl práv, je potřebí plné
moci zvláštní, vytýkající každé takové jednání zvláště.

§ 927.

o obstarání záležitosti, zaniká zmocnění, vyjímajíc případy
§ 918. Avšak platná jsou právní jednání svědčící třetím
osobám, které nevěděly a nemusily věděti 'O zánikp zmocn ění; zmoonitel nebo jeho dědicové se mohou hojiti jen
na zmocněnci, který zánik zmocnění ·zan1lčel.
(2) Ustanovení toto platí přiměřeně, bylo-li zmocnění
spojeno . s jinou 's lnlouvou nebo uděleno jednostranným
úkonem.
Zástup čí moc

orgánů

právnických: osob.

§ 928.

Právní následky.
. § 923.
lnůže zmocněnec

Zánik.

(1) Zruší-li se odvoláním, výpovědí nebo smrtí smlouva

§ 922.

Podle obsahu plné moci

Jestliže zmocnitel ustanovil zmocněncem někoho, kdo
je nezpůsobilý sám se zavázati, zavazuje jednání v mezích
plné moci vykonané jak zmocnitele, tak osobu třetí.

pro zmocnite-

Učinil-li právní jednání svědčící jiné osobě orgán právnické osoby povolaný podle jejího pravidla zřizovacího či
niti taková právní jednání, nelze oné osobě namítati, že po-
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třebná

snesení byla po.stižena vadanli, když o.
statcích ani nevěděla ani věděti nemusila.
Zmocnění

z

těchto.

nedo.-

obstarána, po.vinen nahraditi mu náklad nutný a užitečný,
a to. i tehdy, když činno.st jednatelo.va bez jeho. viny neměla
výsledku.

poměru zaměstnaneckého.

k užitku druhé úso.by.

§ 929.
Svěří-li někdo.

jiné o.sobě správu závúdu, má se za to.,
že jí dal mo.c činiti vše, čeho. si žádá řádné pro.vo.zo.vání
závodu, a vše, co. s tÍ'mto. pro.vo.zovánínl je zpravidla spo.jeno.
§ 930.

Zmo.cní-li po.dnikatel závo.du svého zaměstnance, aby
pro.dával zbo.Ží v závo.dě nebo. mimo. něj, má se za to., že je
zaměstnanec zmo.cněn přijmo.uti 'z aplacení a vydati o. to.m
potvrzení. Do.ručitelé zbo.Ží nejso.u zmo.cněni přijmo.uti za
ně cenu, ledaže se jim k tomu dostalo. povo.lení.
§ 931.
Zaměstnavatelé a předno.stové do.mácno.sti nej'so.u po.vinni platiti, co. jejich zaměstnanci nebo. členo.vé do.mácno.sti na jejich jméno. vezmo.u na dluh. Ustanúvení § 51
není tím do.tčeno.

§ 935.
Jestliže někdo. chce na :sebe vzíti cizí záležito.st, aby
ro.zmnožil prospěch o.so.by druhé, je na něm, aby se do.žádal
jejího svúlení. Jestliže však jednatei nešetře této. o.patrno.sti pro.vede záležitúst na svůj náklad k převážnému pro.spěchu o.so.by druhé, je tato. o.soba po.vinna nahraditi mu
učiněný náklad. Zdali jetu převážný pro.spěch, není ro.zhodno.uti se všeo.becného hlediska do.brého. ho.spo.dáře, nýbrž po.dle vůbec po.cho.pitelných zájmů a záměrů o.né o.so.by.
'§ 936.

Není-li však jasno., že .prospěch je převážný, nemá druhá o.súba po.vinno.sti náhradní, nýbrž může se do.máhati,
aby jednatel uvedl vše v předešlý stav nebo., není-li 'to. do.bře
mo.žno., aby jí nahradil ško.du.

§ 932.

Všeo becná ustanovenÍ.

Je-li mezi po.dnikatelem závo.du a o.dběratelem zavedena zápisní knížka, do. které .se zapisují věci vzaté na dluh,
má se za to., že ten, kdo. knížku přinese, je zmo.cněn vzíti
zbo.Ží na dluh . .

§ 937.

Jednatelství bez

příkazu:

V e~ře-li se někdo. pro.ti platně proj evené něčí ' 'vůli do
jeho. záležito.stí nebo. zabrání-li tímto. po.čínánÍm řádnému
jednateli, aby záležito.st neo.bstaral, o.dpo.vÍdá za vzniklo.u
ško.du.

§ 933.

§ 938.

Zpravidla se nikdo. nesmí mísiti do. záležito.stí osoby
jiné, neo.bdržel-li k to.mu práva ani o.d této. o.so.by, ani od
so.udu nebo úřadu ani ·záko.nem.

Kdo vzal na sebe cizí záležito.st 'b ez příkazu, je po.vinen ji do.vésti až ke ko.nci a vydati o. ní zevrubný po.čet
jako. o.bstaravatel.

v no.uzi;

§ 939.

§ 934.

Obstará-li někdo., ač k to.mu neúbdržel práva, CIZl zá.ležito.st, aby o.dvrátil hrúzící ško.du, je ten, čí záležito.st byla

Jednateli, -k terý nemá práva na náhradu nákladu, jest
vo.lno., aby učiněný náklad k svému pro.spěchu o.dstranil, .
pokud je to. možno. bez zho.ršení po.dstaty.
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Upotřebení věci

k

prospěchu

druhé osoby.

§ 940.
Upotřebí-li se bez úmyslu obstarati ciZÍ záležitost věci
lc prospěchu druhého, může vlastník pohledávati tuto věc
nebo, není-li to dobře možno, hodnotu, kterou měla v době,
kdy se jí upotřebilo, a to i tehdy, když prospěch potom byl
zmařen.

§ 941.
Kdo UClnl za druhQu osobu náklad, kter~ tato osoba
byla povinna učiniti sama, má právo domáhati se náhrady.

mezitím s-měněná určitá věc bud' zákazem odňata obchodu,
nebo náhodou bud' zničena nebo zhoršena tak, že hodnota.
její klesla pod polovici, jest na smlouvu hleděti tak, jako
by 's e nebyla stala.
§ 946.
Jestliže se věc mezitím náhodou zhoršila jinak nebo
byla stižena břemeny, jde to také na vrub zcizitele; k nepatrnému snížení hodnoty se nepřihlíží. Byly-li však věci
směněny úhrnkem, postihuje nahodilá zkáza jednotlivých
kusů přejimatele, nebyl-li tím jinak celek znehodnocen pod
polovici ceny.

,§ 942.
Obětuje-li

-se něčí majetek v nouzi, aby se odvrátila
větší. škoda, je každý, komu -z toho vzešel prospěch, povinen dáti poškozenému poměrnou náhradu.

§. 947.
Nebezpečí věcí odeslaných přechází na příjemce tepr ve tehdy, až je obdrží. Jes,t liže však určí nebo schválí, jak
se mu mají odeslati, přechází na něj nebezpečí, jakmi1e
j sou odevzdány k této dopravě.

HLAVA 30.
Směnná

smlouva.

Pojem.
§ 943.
za věc nebo slibuje-li se výměna
věci za věc, vznikne smlouva směnná.
(2) K platnosti směnné smlouvy mezi 'm anžely je potřebí formy notářského ,spisu.
(1) Dává-li.se

věc

Práva a povinnosti stran:
§ 944.
Ze smlouvy O' směnu vzniká stranám povinnost, aby
jichž výměnu slíbily, podle úmluvy a se vším příslu
šenstvím vzájemně převedly tak, jak byly, když byla smlouva sj ednána.

věci,

zejména co do

nebezpečenství

§ 945.
Bylo-li smluveno, kdy se má státi odevzdání, a hyl a-li

a c o d o u žit k

ů

pře

d ode v zdá n Í1u.

§ 948.
Užitky ze směněné věci náležejí až do doby, kdy se n1á
věc podle dohody odevzdati, zciziteli; od té doby přejima
t eli, byť i nebyla věc ještě odevzdána.
§ 949.
Není-li smluveno, kdy věc lná býti odevzdána, a nepost ihuje-li 'ž ádnou str anu nějaké nedopatření, vztahují se
hořejší předpisy o nebezpečí a o užitcích na dobu ode" zdání.
§ 950.
Odevzdání věci se může domáhati jen ten, kdo sám
splnil dříve svůj závazek nebo je hotov jej splniti. I ten,
k do je povinen plniti napřed, může, když plnění druhé
strany je ohroženo jejími špatnÝlni n1ajetkovými pon1ěry,
jež mu nemusily býti známy v době, kdy smlouvu ujednával, své -plnění odepříti až dO' té doby, kdy bude ' poskytnuto
nebo zajištěnO' plnění vzájemné.
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Jiné smlouvy o

výměnu plnění.

§ 956.
§ 951.

(1) Strany m'Ohúu svěřiti jiné 'OsO'bě, aby určila cenu.

Jiné sml'Ouvy 'O výměnu plnění, p'Okud 'O nich ne,i s'Ou
zvláštní předpisy, spravují se přiměřeně ustan'Oveními tét'O hlavy, anebo ustan'Oveními 'O 'Oněch sml'Ouvách, které jim
j sou svou 'p'Ovah'Ou nejbližší.

tak ve smluveném čase neb'O chce-li některá strana, když nebyl čas 's·m luven, ůdstůupiti dříve,než byla cena
určena, jest na sml'Ouvu hleděti tak, jaků by se nebyla
stala.

HLAVA 31.

(2) Bylů-li několika úsůbám svěřen'O určiti cenu, je p'Otř~bí, aby se prO' některůu cenu vysl 'Ovila v~tšina hlasů. Nedůsáhne-li 's e tak'Ové většiny, jest ·h a smlúuvu hleděti tak,

Trhová smlouva.

jaků

Pojem.

by -se nebyla stala.
c) nesmí býti pr'Oti zák'Onu.

§ 952.

§ 957.

(1) Dává-li se věc za peníze n~bo slibuje-li se výměna .v ěci

za peníze, vznikne . sml'Ouva trh'Ová.
(2) K platn'Osti trhové sml'Ouvy mezi manžely je pO'třebí fO'rmy n'Otářského spisu.
Trhová cena:
a) musí záležeti v

Neučiní-li

Je-li ustan'Ovena prO' 'zboží úřední 's azba, je cena, pokud tutú sazbu převyšuje, umluvena neplatně.
Práva a povinnosti stran.
§ 958.

hůtO'vých penězích,

§ 953.

Zcizí-li se věc dílem za peníze, dílem za jinO'u věc, je
sml'Ouva trhem, činí-li cena v peně'zích více než ůbecná cena
věci, nebO' jsO'u-li si r'Ovny; jinak je tsměn'Ou.

(1) Průdávající je pO'vinen převésti na kupujícíhO' věc
p'Odle úm}uvy a se vším přfslušenstvím tak, jak byla, když
byla sml'Ouva -sj ednána.
(2) Kupující je půvinen zapraviti trh'Ov'Ou cenu.

§ 959.
..J

b) m u -s í být i u r

čit

á,

§ 954.
Trhůvá

byla

určena

cena musí býti určitá . Určitá je i tehdy, když
tak, že půdle tohO' může býti vyp'Očtena.

Není-li jinak smluvenO', jd'Ou náklady sp'Ojené s O'devzdáním prodané věci, zej ména náklady na měření a vážení, na vrub průdávajícíh'O, náklady sp'Ojené s ůdebránírn
a zaslánim věci na jiné míst'O, než je místO' splnění, na vrub
kupujícího.

§ 955.

§ 960.

Trh'Ová cena může býti určena p'Odle ceny, která byla
sjednána při dřívější trh'Ové smlO'uvě. Byla-li s'm luvena cena
tržní nebO' bursůvní, určí se trh'Ová cena půdle ustan'Ovení
práva 'Obch'Odníhů o ceně tržní a bursovní.

KdO' kůupí nemůvitůst nebO' právO' na nemůvitosti, nese
náklady spO'jené ·s převůdem nebO' se zřízením práva, jakůž
i náklady spůjené s knihůvním zápisem. Byla-li pr'Odána
j iná věc nebO' jiné právO', jd'Ou náklady sp'Ojené s přev'Odem
nebO' se zřízením práva na vrub pr'Odávajícíh'O.
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§ 961.
(1) Na tom, kdo koupí věc movitou, jest, aby v nále-

pujícímu vydati na náklad prodávajícího opis; nestalo-li se
tak, je smlouva neplatná. Ztratí-li nebo 'zničí-li se tento
opis, vydá prodávající kupujícímu opis nový za náhradu
skutečného nákladu.

žité době a náležitýrll 'způsobem, jak jest v souhlase s řád
ným hospodařením, prohlédl věc odevzdanou mu prodávajícím, a objeví-li nějakou vadu, aby ji oznámil prodávajícímu bez zbytečného odkladu. OpOlnine-li to, ztratí nárok
ze správy pro vady, které takto seznal nebo seznati mohl.
(2) Objeví-li se nějaká vada později, jest ji oznámiti
prodávajícímu bez zbytečného odkladu, jakmile je seznána;
jinak nárok ze správy zanikne.
(3) K tomu, aby byly ·z achovány nároky kupujícího,
stačí, vypraví-li včas potřebnO'u zprávu.
(4) Zatají-li prodávající vadu lstivě nebo připoví-li kupujícímu výslovně, že věc je bez vad, nemůže se dovolávati
toho, že se kupující neza0hoval podle těchto ustanovení.
(5) Vždycky je povinen kupující prozatímně se postarati O' věc tak, jak tohO' žádá poctivý styk.

(1) Prodávající si smí vyhraditi odstO'upení od smlouvy jen tak, že může odstoupiti, když kupující je v prodlení
aspoň se dvěma přímo po sobě jdoucími splátkami.
(2) Dojde-li na odstoupení, je prodávající povinen vrátiti kupujícímu přijatý závdavek ,a dané splátky se ,z ákonnými úroky ode dne přij etí a nahraditi mu nutné a užitečné náklady učiněné na věc. Kupující ' je naproti tomu
povinen vrátiti věc prodávajícímu a dáti mu přiměřenou
náhradu za její znehodnocení. Předem učiněná ujednání
O' výši náhrady nejsou platná. Prodávající se může domáhati vrácení věci, jen když sám :s plnil dříve své závazky
nebO' když je hotov je splniti.

§ 962.

§ 966.

Vyhradí-li si prodávající vlastnictví ok prodané movité
věci až do zaplacení trhové ceny, nabývá kupující vlastnictví k odevzdané věci teprve úplným zaplacením trhové
eeny. Výhrada vlastnictví platí jen tehdy, byla-li dohoda
o ní učiněna písemně a bylo-li v listině určeno podle kalendáře, kdy trhová 'c ena má býti zaplacena.

(1) Vyhradí-li si prodávající právo pohledávati okamžité zaplacení všech 's plátek, jestliže by nebyly některé
placeny (ztráta lhůt), může to vykonati jen tehdy, je-li
kupující v prodlení aspoň se dvěma pří'mo po sobě jdO'ucí-lni splátkami; jiná úmluva v neprospěch kupujícího není
platná. úmluva, že kupujícího má stihnoutI za liknavost
jiná újma než ztráta lhůt, je neplatná.
(2) S druhé strany je kupující oprávněn zaplatiti tře
bas všechny :s plátky i před jejich splatností (§ 1228).

Užití

předpisů

o

smlouvě směnné.

§ 963.
Není-li v této
§§ 945-950.

hlav ě

ustanoveno nic jiného, jest užíti

§ 965.

§ 967.

Trh splátkový.

Neplatná je úmluva, že kupující je povinen ~rátiti doklady o smlouvě a o splátkách.

§ 964.

§ 968.

(1) Sjedná-li se při smlouvě o movitých věcech, prO'daných při provozování obchodní nebo jiné živnosti a ode- .
vzdaných před úplným zaplacením trhové ceny, že bude
trhová cena zaplacena ve splátkách, vznikne tr~ splátkový.
(2) O každém splátkovém trhu je zříditi listinu a ku-

(1) Byl-li kupující uveden v omyl osobou při sjednání
splátkového trhu činnou pro prodávajícího, je osoba tato
druhou stranO'u podle § § 785 a násl.
(2) Správy pro vady lze se domáhati i po šesti měsí
d ch (§ 848), dokud není trhová cena úplně zaplacena. Pro
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Prodej s výhradou

zpětné koupě.

zachování tohoto práva není třeba vady oznámiti. Zříci se
práva toho nelze. Zkrátiti dobu příslušející k provedení nároku ze 's právy nelze.
(3) Kupující má právo odporovati 'smlouvě pro zkrácení přes polovici hodnoty také ve všech případech, v kterých mu podle obecných ustanovení (§ 850) právo to nepřísluší. Tohoto právního ,prostředku se nelze vzdáti. Nelze
platně ujednati kratší promlčecí lhůtu než tříletou.

Právo zpětné koupě jest právo prodávajícího, aby mu
kupující na požádání věc ·z a plat vrátil. Bylo-li poskytnuto
prodávajícímu vůbec bez podrobnějšího ujednání, vrátí kupující prodanou věc v nezhoršeném stavu, prodá~ající pak
trhovou cenu; tím jsou vyrovnány také užitky z pooěz a
z věci snad vytěžené.

§ 969.

§ 975.

Ustanovení o splátkovém trhu platí obdobně o prodeji
a ,c enných papírů, které se vydají kupujícímu teprve
tehdy, když zapraví úplně trhovou c~nu sjednanou ve
splátkách.

Zlepšil-li kupující koupenou věc svým nákladem neb
náklad, aby ji zachoval, přísluší mu
náhrada jako poctivélnu držiteli; jest však povinen náhradou škody, jestliže jeho vinou nebo náhodou, 'z a kterou odpovídá, se zhorší hodnota věci ,n eb zmaří její vrácení.

losů

§ 970.

Ustanovení o splátkovém trhu platí obdobně také
o :smlouvách, kterými účelu, k jakému směřuje splátkový
trh, má býti dosaženo jinými prostředky, na př. pronajetím věci.
§ 971.

Ustanovení o .splátkovém trhu neplatí, koupí-li na
splátky kupec provozuje svou obchodní živnost.
Trhová' smlouva o

očekávaných

užitcích

věci.

§ 974.

učinil-li mimořádný

§ 976.
(1) Zpětnou ,koupi může si vyhraditi prodávající jen
při věcech

nemovitých. Jeho právo nepřechází na .dědice a
je ne-zcizitelné. Zaniká nejpozději, když uplyne deset let
ode dne, kdy ,bylo vyjednáno.
(2) Je-li právo ze zpětné koupě zapsáno do veřejných
knih, může býti věc vymáhána i na pozdějším vlastníku
(§§ 974, 975).
(3) Po zápisu práva zpětné koupě lze zříditi knihovní
závady jen se ,s ouhlasem toho, pro koho je zapsáJno.

§ 972.

úhrnkem očekávané užitky něj aké věci
nebo naději na ně, postihuje ho nebezpečenství, že bude
očekávání úplně zmařeno, ale náležejí mu naopak všechny
dosažené řádné užitky.
Koupí-li

Koupě

někdo

Vedlejší úmluvy

při

trhové

smlouvě

a zvláštní její druhy.

§ 973.

Ve dlej ší úmluvy při trhové smlouvě a zvláštní druhy
trhové smlouvy jsou: výhrada zpětné koupě, zpětného 'prodej e, překupního práva, koupě na zkoušku, prodej s výhradou lepšího kupce a převzetí do prodeje.

s výhradou

zpětného

prodeje.

§ 977.
Stejně

prodá

jest omezeno právo vymíněné kupující-m, 'že
prodávajícímu; na toto právo jest uží,t i
o zpětné koupi.

věc zpět

předpisů

~ Výhrada předkupního

práva.

§ 978.
(1) Kdo prodá věc s výtminkou, že mu ji kupující nabídne k výkupu, kdyby ji chtěl prodati, má předkupní práVšeobecný zákoník

občanský .

Díl I.
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vo. Takové právo lze zříditi i mimo souvislost se smlouvou
trhovou. .
~,
k
(2) Bez zvláštní úmluvy nelze predkupnl pravo vy 0na ti při ' jiných způsobech zcizení.
v

§ 979.
Předkupní právo zakládá jen povinnost toho, ~d.o ~lí
bil věc nabídnouti k výkupu. Je-li zapsáno do ver:Jnych

knih, působí také proti jeho nástupc~m, a to tak, ,ze, nabude-li nástupce věci trhem nebo zpusobem, ktery po~le
ún1luvy je trhu postaven na roveň, může se osoba opra."- ,
něná domáhati, aby jí věc za příslušnou výplatu... pus~ll; .
nabude-li nástupce věci způsobem jiným, přejde nan yOVI~~
nost, aby věc nabídl osobě oprávněné k výkup~, kdyz ,bY Jl
potom chtěl zciziti trhem nebo způsobem, ,ktery podle umluvy je trhu postaven na roveň.
.

§ 980.
Předkupní právo nepřecházi na dědice a nelze je zci-

ziti.
-§ 98l.

Není-li ujednána doba, do kdy je provésti :~kup, mus~
osoba oprávněná movitosti ~kutečně VykOUPItI do. osml
dnů, nemovitosti do tří měsíců po nabídce. Uplyn:~h ta~o
doba marně, právo předkupní zaniká. Nabídka se deJ: ohla:
ŠenílTI veškerých podmínek, při nemovitostech v plsemne
formě.

§ 982.

Kdo je oprávněn vykoupiti věc, musí zapraviti plnou
cenu nab,Ídnutou někým jiným, není-li jinak un:.l~v~no. Ne:
lnůže-li splniti podmínky, nabídnuté vedle penezlte :rho;~
o
ceny, a nelze-li je vyrovnati ani odhadní cenou, nemuze byt!
předkupní právo vykonáno.
J{oupě

na z}ioušku.
§ 983.

Koupě na zkouŠlku jest učiněna pod vými~kou, závislou na libovůli kupujícího, že věc jím bude schvalena. V po-

chybnosti je výminka odkládací; kupující před schválenÍln
není koupí vázán, prodávající přestává býti vázán, 'když.
kupující neschválí věci do konce zkušební doby.
§ 984.
Byla-li věc již odevzdána ku prohlídce nebo ke zkoušení, jest v mlčení kupujícího trvajícím po dobu zkušební
spatřova tisch váleni.
§ 985.
Nebyla-li smluvena zkušební doba, činí při movitostech
tři dny, při nemovitostech jeden rok, počítajíc ode dne
smlouvy. Jestliže však vychází ze 's mlouvy, že věc má býti
z'koušena nebo prohlédnuta po odevzdání, počíná se lhůta
ode dne odevzdání.

Prodej s výhradou lepšího kupce.
§ 986.
Sjedná-li se trhová smlouva s výhradou, že je prodávající oprávněn dáti přednost lepšímu kupci, přihlásí-li se
v určené době, je smlouva závazná teprve nesplněním této
výminky, nebyla-li prodaná věc odevzdána. Byla-li však věc
odevzdána, je trhová .s mlouva závazná; splněním výminky
se opět rozváže.
.§ 987.

Není-li doba smluvena, platí doba ustanovená při .k oupi
na zkoušku.
\
§ 988.
Zda je nový kupec lepší, rozhodne prodavač. lVlůže ze ..
j ména dáti přednost druhému, třebas chtěl první i více zaplatiti. Rozváže-li se smlouva, j sou tím vyrovnány také
užitky z peněz a z věci snad vytěžené. Co do zlepšení nebo
zhoršení věci má kupující postavení poctivého držitele
(§ 975) ..
Převzetí

do prodeje.

§ 989.
Odevzdá-li někdo svou movitou věc někomu jinému,
15*
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..
dal s vy' minko.u že mu příj emce v ustano.vené
Jl pro "
v
'
, t' věc
do.bě buď zapraví urceno.u trhovo.u cen~. ne~o. v:a 1 "
není o.devzdatel o.právněn do.máhati se veCl zpet pred ~pb:
' o.né doby' jakmile uplyne ustano.vená do.ba, zhosb
nut lm
,
v
1 t' l' trho.vo.u
se příjemce své po.vinno.sti vrátiti vec, zap a 1- 1

~b y

§ 996.

Co. jest ustano.veno. o. smlo.uvě nájemní a o. užívání věci,
platí ,t aké o. smlo.uvě pachtovní a o. braní po.žitků, není-li
O' to.m předpisů zvláštních.
Obapolná práva:

cenu.
§ 990.

Příjemce odpo.vídá o.devzdateli za ~'~o.~u, v~terou n;u
bil po.dle o.becných ustano.vení; vrah-ll prlJemce vec,
zpuso. ,
k
vchu o.de
nahradí :se mu náklady, které jsou ' u pro.spe
vzdatele.
'§ 991.

1. Ode v 'z dán í, u drž o. v á n í a u ž í v á n í věc i.
§ 997.

o

Strany třetích o.so.b, které nabyly věci o.d příjemce,
platí 'Ustano.vení O' po.ctivém nabytí.
§ 992.

V' vv v Po.suzo.vati
Po.dle těchto. 'Ustano.vení j es t prl~~r~n~
smlo.uvu o. převzetí do. prodeje věci mo.v1te, Jez nebyla o.devzdána.
§ 993.

.

(1) Pro.nájemce je po.vinen věc vlastním nákladem
v upo.třebitelném stavu o.devzdati 'a udržo.vati a nesmí TUšiti nájemce v užívání smluveném nebo., nebyl-li způso.b
užívání smluven, v užívání řádném. Je-li věc již při o.devzdání tak vadná, že se neho.dí k tako.vému užívání, nebo
stane-li se bez viny nájelllcovy tak vadnou v době nájmu,
není nájemce povinen po. do.bu neupotřebitelnosti a po.dle
jejího. ro.zsahu platiti nájemné. To.ho.to. zpro.štění nelze se
předem zříci při nájmu věcí nemo.vitých.
(2) Pachtýř hradí ze svého obvyklé o.pravy, po.kud mo.ho.u býti o.patřeny stavebními hmo.tami z pachto.vané věci
a pro.středky vlastního. pro.vo.zo.vání.

Není-li určena cena nebo. lhůta, nespravuje se smlo.uva
těmito.

ustano.veními.

§ 998.
(1') Objeví-li se po.třeba o.prav, které náležejí po.dle

HLAVA 32.

§ 997 pro.nájemci, je nájemce ,po.vinen O'hlásiti to bez zbyo.dkladu pro.nájemci, jinak o.dpo.vídá za ško.du.
(2) Učiní-li nájemce ' na věc náklad náležející pro.nájernci, přísluší mu náhrada po.dle § 934; 'Co. do. jinakého. nákladu učiněného. na věc má po.stavení jako každý jiný jednatel bez příkazu. Náhrady se všaJk musí do.máhati do. šesti '
měsíců po. vrácení věci.
tečného.

Nájem a pacht.
Pojem.
§ 994.

, Smlo.uva po.dle které někdo. o.bdrží jen užívání věci :~
cVa's J' ~ smlo.uva náj emní; o.bdTŽí-li takto právo. brab
,1 t
p a na
,
, S' d ' ľ
. dno.u
"'tk z ve"ci J'e to. .s-mlo.uva pachto.vnI. ' Je na- 1 se Je
,
pOZ1 Y
,
,
" .tk
ěC1
",
"
e
"
ktery'
ch
věcí a bran1 'po.Z1 ' u 'z v
smlo.uvo.u UZ1van1 n
v.
,
jiných, Po.suzuje se smlo.uva po.dle veC1 hlavnI.
,

o

§ 995.

Smlo.uva je hoto.va, jakmile 'se strany do.ho.dno.u o. věci
a o. nájemném (pachto.vném).

§ 999.
(1) Nájemci jSo.u o.právnen1 po. smluvený čas užívati
najatých věcí podle smlo.uvy, a nemá-li smlo.uva o. tom ustano.vení, podle pravidel po.spo.litého. ,živo.ta a řádného. ho.spodaření.

(2) Do. po.dnájmu nesmí věc dáti, je-li to. na újmu pro.nájemce nebo. je-li to. smlo.uvo.u zapo.věděno..
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(3) Co platí o podnájmu, platí také o postupu práv ná··

jemních a vůbec o přenechání užívání. Zákaz podnájmu ob··
sahuje i zákaz postupu práv nájemních.
2. N áj emné.
§ 1000.

Není-li vyjednáno nic jiného a není-li ani zvláštních
ani jiné místní zvyklosti, platí se pozadu, a to
náj emné čtvrtletně, pachtovné pololetně.
předpisů

§ 100l.
(1) K zajištění nájemného má pronaJemce nemovité
věci

zástavní právo k movitostem, které jsou na pronajaté
a náležejí nájemci nebo členům jeho rodiny žijícíril
s ním ve společné domácnosti, pokud nej sou vyloučeny ze
zabavení. Zástavní právo zaniká, odstraní-li se věcí dříve,
než budou zájemně popsány, ačli se tak nestalo ze soudního
nařízení a neohlásí-li pronájemce svá práva u soudu do tří
dnů po výkonu.
(2) Stěhuje-li se riájemce nebo zavlékají-li se věci, ač
nájemné není zapraveno nebo zajištěno, může pronájemce
zadržeti věci na vlastní nebezpečenství, musí však do tří
dnů zažádati za 'z ájemné popsání nebo vydati věci.
(3) Byla-li nájemní práva postoupena, má pronájemce
zástavní právo stejného rozsahu a stejných právních následků se zřetelem k postupníku.
věci

§ 1002.

Pronáj emce si může vymíniti, že náj emné má býti placeno napřed. Jestliže zapsaný nájemce zaplatí napřed více
než jednu lhůtu (§ 1000), může to namítati věřiteli později
zapsanému nebo pozdějšímu vlastníku jen tehdy, když
V době zápisu jejich práv bylo to již poznan1enáno ve veřejných knihách.
§ 1003.

Bylo-li ve

smlouvě

o

hospodaření

s ClZlml

věcmi

vy-

j ednáno, 'že vlastníku bude. poskytován podíl výtěžku, není

to smlouva pachtovní, nýbrž společenská, když je v
, spatřovati sdružení za společným účelem.

dohOdě

Kdy a za jakých podmínek se promíjí nájemné.

§ 1004.

Když najaté věci nelze vúbec užívati pro mimořádné
události, není pronájemce povinen ji znovu zříditi, nen1ůže
však požadovati nájemného, dokud trvá nen10žnost 'užívání.
To platí stejně, když pro mimořádné události pachtýř ze
zpachtované věci nic nevytěžil.
§ 1005.
lVIůže-li nájemce přes takovou mimořádnou událost naj até věci užívati omezeně, sleví se mu poměrná část nájemného. Pacht}Tři náleží sleva z pachtovného také tehdy, když
užitky z pach tované věci mimořádnou událostí značně ldesly pod průměr. Propachtovatel je povinen sleviti tolik, kolik se nedostává tímto úbyt!<em na pachtovném.

§ 1006.
Nemůže-li nájemce užívati věci jen pro překážku, která
se vyskytla v jeho osobě, postihne nepříznivá událost jen
nájemce a musí zaplatiti nájemné. Pronájemci se však započtou uspořený náklad a výhody, jichž dosáhne jinakým
užíváním věci.

§ 1007.

Zamýšlí-li nájemce don1áhati se osvobození nebo slevy
nájemného, jest na něm, aby událost, která zakládá jeho
nárok, ohlásil bez zbytečného odkladu pronájemci, jestliže
není tomuto známa, jinak by jeho nárok zanikl.
3. V r á cen í n a jat é

věc i.

§ 1008.
(1) Když se nájemní smlouva skončí, je nájemce povinen vrátiti věc podle soupisu. Nebyl-li soupis zřízen, jest
vrátiti najatou věc v tom stavu, v jakém ji nájemce převzal,
pachtovaný statek pak hospodářsky tak opatřený, jak to
odpovídá roční době, kdy se pacht skončí.
(2) Nájemce nemá práva zadržovacího.
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,§ 1009.

Nebyl-li
platí

při uzavření

přiměřeně

nájemní smlouvy

zřízen

soupis,

§ 443.
§ 1010.

Byla-li najatá věc poškozena nebo zneužíváním opotře
bena, odpovídá nájemce i za vinu osob, které pro svůj poměr k němu měly příležitost věc poškoditi, nikoli však za
náhodu. Náhrady jest se domáhati nejpozději do roka od
vrácení pronajaté věci, jinak nárok zanikne.

hodují: úmluva stran, zvláštní o tom vydané předpisy nebo
místní zVY'klost. Není-li jich, může býti dána výpověd' kdykoliv, a to ' při pachtech a podpachtech na šest měsíců, při
nájmech věcí nemovitých na tři měsíce, při podnájmech
věcí nemovitých na čtrnáct dnů, při nájmech věcí n10vitých
na tři dny.
(3) Výpověď nemá právních následků, když najatá věc
nebyla včas v)l1klizena a převzata a pronáj emce se tím spokojí.

§ 1015.

Nájemní smlouva zaniká:
a) uplynutím

času;

§ 101l.

Nájemní smlouva zaniká 'uplynutím doby, na kterou
byla sjednána.
§ 1012.

Nájemní smlouva uzavřená na určitý čas se obnovuje
tím, že nájemce po smluveném čase užívá věci dále a pronájemce se tím spoKojí.
§ 1013.
(1) Nájemní :smlouva se obnovuje za týchž podmínek,

za jakých byla původně uj ednána. Smlouva náj emní uzavřená na dobu delší než půl roku se obnovuje na půl roku;
jinak na dobu původní. Smlouva pachtovní se obnoVluje n~
dobu původní, nikoli však na dobu delší než rok; mohou-II
řádné požitky ,b ýti brány teprve později, obnovuje se na
takovou dobu, která stačí, aby tyto požitky byly vybrány.
(2) Obnoví-li 's e smlouva opětně, platí totéž, co při prvním obnovení.
ib)

výpovědí;

§ 1014.
(1) Je-li smlouva nájemní uzavřena na dobu neurčitou,
je ,k jej ímu zrušení potřebí výpovědi.
(2) Kdy lze výpověď dáti a na jakou dobu, o tom roz-

(1) Smrtí nájemní smlouva nezaniká a vstupují do ní
dědicové. Sdílejí-li někteří z nich se zůstavitelem domác-

nost, vstupují do náj:mu bytu jen oni; v tomto případě se
právo nájemní nepokládá za část pozůstalosti.
(2) Z nájmu bytu sjednaného na určitou dobu mohou
dědicové ' zemřelého nájemce, kteří vstoupili do smlouvy,
dáti výpověď ve lhůtách ustanovených zvláštními předpisy,
místní zvyklostí nebo zálkonem (§ 1014), neskončí-li se nájem již dříve. Stejně může dáti pronájemce bytu výpověď
těmto dědicům, ale jen kdy~ trvání'm smlouvy se postavení
pronáj emcovo zhorší. Tyto výpovědi lze VŠaJk dáti nejpozději v prvním výpovědním období, následujícím po přiká

zání

pozůstalosti.

c) odstupem;
§ 1016.

Nájemce jest oprávněn odstoupiti od s'm louvy kdykoli,
když byla věc odevzdána ve stavu nezpůsobilém k užívání
smluvenému nebo, není-li způsob užívání , 's mluven, k užívání řádnému, nebo když pozděj i bez jeho viny se octne
v takovém stavu, ne'bo když 'značná část třebas náhodou
bude odňata nebo se stane neupotřebitelnou na delší dobu.
J sou-li 'm ístnosti naj até k obývání nebo k tomu, aby se
v nich lidé , :održovali, zdraví š'kodlivé, má nájemce toto
právo i tehdy, když 's e ho zřekl nebo když znal povahu
místností při uzavření smlouvy.

234

235
§ 1017.
(1) Pronájemce má právo domáhati se, aby smlouva

byla před časem zrušena, jestliže nájemce přes výstrahu
najaté věci užívá tak, že tím pronájemci vzchází značná
škoda, nebo jestliže trpí, aby se jí tak užívalo, nebo jestliže nájemce přes to, že o zaplacení nájemného byl upomenut,
celé náj emné, ik teré mělo býti zaplaceno , určitého dne, nezaplatil i s novou lhůtou, když prošel den, kdy měla býti zaplacena lhůta nová, nebo jestliže pronajatá budova musí
býti z nařízení stavebního úřadu znovu postavena nebo
místnost vyklizena.
(2) Nájemce není povinen dopustiti, aby pronájemce
na jeho újmu prováděl stavbu užitečnější, je však poVinen připustiti nutné opravy.

přísluší při zcizení také nájemci, a to bez rozdílu zdali
právo nájemní ve veřejných knihách je zapsáno ČÚí nie.
HLAVA "33.

Smlouva o práci.
Pojem.
§ 1022.
(1) .Zaváže-li se někdo konati za plat práci po nějaký
cas, vznIkne smlouva o práci.
v

~:~ ?zavře-li se smlouva tak, že se jí ustanoví podmínkY,,'"p:IStIch smluv o práci pro určitý obor práce nebo pro
urcIty obvod, vznikne smlouva hromadná.

§ 1018.

Musil-li pronájemce sjednávaje smlouvu věděti, že bude
nutno stavěti, nebo vzej de-li potřeba oprav déle trvajících
tím, že pronájemce zanedbal menší opravy, náleží nájeIllci
přiměřená náhrada za to, že nemohl věci náležitě užívati.
d) zcizením

věci.

Nebylo-li nájemní právo zapsáno do veřejných knih,
jest nájemce povinen po výpovědi dané ve lhůtě, kterou
ustanovují zvláštní předpisy, místní zvyklost nebo zákon
(§ 1014), ustoupiti novému vlastníku, když vlastník pronajatou věc 'zcizí a přechod vlastniokého práva je dovršen.
Nájemce se však může domáhati na pronájemci náhrady
škody.
§ 1020.
Při nucené dražbě jest nakládati s nájemním právem,
je-li zapsáno ve veřejných knihách, jako se služebností.
Není-li vydražitel povinen nájemní právo převzíti, musí mu
nájemce po řádné výpovědi (§ 1019) ustoupiti.

§ 102l.
řádnou výpovědí

Není-li plat vyměřen smlouvou, zvláštními předpisy
nebo místní zVY'klostí, je poskytnouti plat při:r;něřený.
Práva a povinnosti ze smlouvy o práci.
§ 1024.

§ 1019."

Právo rozvázati smlouvu

§ 1023.

(§ 1019)

Nevyplývá-li ze smlouvy o práci nebo z okolností nic
j iného, je zaměstnanec povinen konati pr'áci osobně a nelze
právo na práci na jiného převésti. Není-li nic umluveno
o způsobu a rozvrhu prací, jest konati v mezích zákona
práce přiměřené okolnostem.
§ 1025.
(1) Není-Ii nic'jiného umluve?1 0 nebo není-Ii při pracích
takov~ho druhu jiné zvyklosti, jest plat zapraviti po výkonu prace.

(2) Je-li plat vyměřen podle měsíců nebo kratších ob-

dobí'v~est jej zapraviti koncem každého tohoto období; je-li
vymeren podle delších období, jest jej zapraviti koncem každého kalendářního měsíce. Plat, vyměřený podle hodin, od
kusu nebo za jednotlivé výkony, jest zapraviti koncem
každého kalendářního týdne; j de-Ii však o práce vyššího
druhu, koncem ,každého kalendářního měsíce. Zaměstna-

236

237

nec, jenž jest odměňován od kusu nebo za jednotlivé výkony, může se donláhati před dospělostí platu zálohy při mě
ř'ené vykonaným pracím a učiněným nákladům.
(3) Vším způsobem dospívá plat již vydělaný skonče
ním pracovního ponlěru.
§ 1026.'
(1) Zaměstnanci přísluší po čtrnáctidenním zaměstnání

právo na mzdu nejvýše týdenní i tenkrát, když nemohl vykonávati práci z důležitého důvodu týkajícího se jeho osoby; záleží-li onen důležitý důvod v onemocnění nebo v úraZll, přísluší mu místo týdenní mzdy právě uvedené až v tře
tím a čtvrtém týdnu nemoci po deseti ze sta jeho mzdy,
v pátém a šestém týdnu nemoci po .dvaceti ze sta mzdy,
v sedmém a osmém týdnu nemoci po třiceti ze sta mzdy.
Práv těchto zaměstnanec nemá, pokud nemožnost vykonávati práci zavinil úmyslně nebo hrubou nedbalostí.
(2) Obdržel-Ii zaměstnanec z jiného důvodu za dobu,
po kterou nepracoval, náhradu, započte se mu na plat.
§ 1027.
(1) Také za práce, které nebyly vykonány, náleží zaměstnanci

plat, byl-li ochoten je konati a bylo-li inu v tom
zabráněno okolnostmi, které j sou na straně zaměstnavate
le; musí si však dáti započísti, co ušetřil tím, že práce nebyla vykonána, jakož i co vydělal jiným zaměstnáním nebo
co vydělati úmyslně zameškal.
(2) Byl-li, konaje práce, pro tyto okolnosti zkrácen
ztrátou času, náleží mu přiměřená náhrada.
§ 1028.
(1) Byl-li zaměstnanec v důsledku 'pracovního poměru,
který je hlavním zdrojem jeho výdělku, přijat do domácnosti zaměstnavatele a onemocní-li nepřivodě si nemoci ani
úmyslně ani hrubou nedbalostí, je zaměstnavatel povinen
poskytnouti mu 'kromě platů peněžitých zaměstnanci příslu
šejících potřebné opatření a ošetření, lékařskou pOlTIOC a
nutné léky, a to po čtrnáct dní, trval-li pracovní poměr již
čtrnáct dní, a po 'čtyři týdny, trval-li pracovní poměr již
půl roku.

(2) Opatření, ošetření a lékařskou pomoc lze poskytnouti odevzdáním do nemocnice nebo, souhlasí-li zaměst
nanec, u osob třetích. Vyžaduje-li toho povaha nemoci, mů
že se zaměstnanec domáhati, aby byl ošetřen v nenlOcnici.
(3) Povinnosti, jež zaměstnavatel má podle těchto
ustanovení, nevzejdou, byl-li pracovní poměr sjednán jen
na dohu přechodné potřeby a netrval-li ještě ani měsíc.
(4) Hotové výdaje za lékařskou pomoc,za nutné léky
a za náklady ošetření v nemocnici nebo u třetích osob lze
započítati do peněžitých platů, jež příslušejí zaměstnanci
po dobu jeho nemoci.
(5) Platy, které dostává zaměstnanec po dobu nemoci
z veřejného pojištění, lze započísti do peněžitých platů zaměstnanci příslušejících jen takovou částí, která odpovídá
poměru skutečného příspěvku zaměstnavatelova k celému
pojistnému. Ostatních ,p ovinností podle odstavců 1. a 2. zaměstnavatel nemá, l~dyž se dostane zaměstnanci stejných
plnění z pojištění.

§ 1029.
(1) Povinnosti, které zaměstnavatel má podle §§ 1026
a 1028, zaniknou, skončí-li se pracovní poměr uplynutím
doby, na kterou byl ujednán, nebo výpovědí nebo předčas
ným propuštěním, jestliže se ovšem propuštění nestalo pro
nemoc nebo pro jiný důležitý důvod, který se týká osoby
zaměstnance podle § 1026.
(2) Jmenované povinnosti nezanikají ani tehdy, když
se pracovní poměr skončí výpovědí danóu zaměstnavatelem
v době, v které zaměstnanec pro nemoc nebo pro jiný dů
ležitý důvod, který se týká jeho osoby podle .§ 1026, nemohl konati práce.

§ 1030.
(1) Zaměstnavatel je povinen upraviti pracovní úkony
a pečovati na svůj náklad o místnosti a nářadí, jež opatřil
nebo má opatřiti, tak, aby byly chráněny život i zdraví zaměstnance.

(2) Je-li zaměstnanec přijat do domácnosti zaměstna
vatele, je zaměstnavatel povinen zaříditi místnosti k obý- '
vání a spaní, stravu, jakož i dobu práce a oddechu tak, aby
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to nebylo na újmu zdraví, mravnosti a náboženskému vyznání zaměstnance.
Skončení

pracovního

poměru:

§ 1033.
Výpovědní lhůta musí býti pro obě strany stejná. Byly-li ujednány nestejné lhůty, platí pro obě strany lhůta
delší.

a) u p I y nu tím dob y;

c)

pře

§ 103l.

§ 1034.

(1) Pracovní poměr se skončí, když uplyne doba, na

kterou byl ujednán.
(2) Pracovní poměr ujednaný na zkoušku nebo na dobu
přechodné potřeby může býti rozvázán v prvním měsíci
oběma stranami kdykoHv.
(3) Pracovní poměr ujednaný na dobu života nějaké
osoby nebo na dobu delší než pět let může býti rozvázán
zaměstnancem, když uplyne pět let, výpovědí šestiměsíčnÍ.
b)

výpovědí;

§ 1032.
e) Sjedná-li se pracovní

v

něm

poměr

tak, že není jeho trvání

d č a s n Ý m 'z ruš e ním.

anebo pokračuje-li se
lze jej zrušiti vý-

určeno,

povědí.

(2) Vypověděti lze pracovní poměr kdykoliv pro nejbližší den, když při pracovním poměru, jehož předmětem
nejsou vyšší práce, je plat vyměřen podle hodin nebo dnů~
podle kusů nebo jednotlivých výkonů; nejpozději prvního
všedního dne týdenního pro konec kalendářního týdne, když
pracovní poměr jest hlavním zdrojem zaměstnancova výdělku a trval již tři měsíce, nebo když plat je vyměřen podle týdnů. Je-li umluvena mzda podle kusů nebo podle jednotlivých výkonů, neskončí se pracovní poměr před skončením výkonů započatých v době výpovědi.
(3) Je-li pracovní poměr, jehož předmětem jsou vyšší
práce, hlavním zdrojem zaměstnancova výdělku a trval-li
již tři měsíce, je dáti výpověď aspoň čtyřnedělní, nechť byl
plat vyměřen jakýmkoliv způsobem. To platí vůbec, je-li
plat vyměřen podle let.
(4) Ve všech ostatních případech lze rozvázati pracovní poměr výpovědí aspoň čtrnáctidenní.

(1) Kterákoli strana může z důležitého důvodu kdykoli
zrušiti pracovní poměr, a to bez rozdílu, zdali byl sjednán
na určitou dobu čili nic.
(2) Za důležitý důvod je pokládati každou skutečnost,
pro kterou nelze spravedlivě žádati od strany smlouvu zrušující, aby v pracovním poměru dále setrvala.

§ 1035.

Vystoupí-li zaměstnanec předčasně bez důležitého dů
vodu, může se zaměstnavatel domáhati buď opětného nastoupení do práce a náhrady škody nebo náhrady škody pro
nesplnění smlouvy.
Je-li z'8.,nlěstnanec předčasně propuštěn pro nějaké zavinění, je povinen dáti náhradu pro nesplnění smlouvy. Když některé výkony byly již provedeny,
ale nedospěl ještě plat zaměstnanci za ně náležející, má zaměstnanec právo na přiměřenou část platu, jen pokud ony
výkony předčasným. zrušením pracovního poměru nepozbyly pro zaměstnavatele hodnoty zcela nebo z největší
části.

§ 1036.

Propustí-li

zaměstnavatel zaměstnance předčasně

bez
nebo zaviní-li, že zaměstnanec předčasně
vystoupí, má zaměstnanec vedle práva na náhradu jiné
škody právo na smluvený plat za dobu, po kterou by byl
pracovní poměr trval, kdyby byl skončil uplynutím smluvní doby nebo řádnou výpovědí. Musí si však dáti započítati
vše, co ušetřil tím, že prací nekonal, jakož i co vydělal j iným zaměstnáním nebo co vydělati úmyslně zameškal. Není-li doba shora uvedená delší než tři měsíce, může se zam ěstnanec domáhati ihned a ·beze srážky celého platu za
tuto dobu.
důležitého důvodu
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§ 1037.

J sou-li obě strany vinny předčasným zrušením pracovního poměru, rozhodne soudce podle volného uvážení,
zda přísluší náhrada a v jaké výši.

(2) Nařízením může pro jednotlivá místa neb území a
pro jednotlivé skupiny pracovních poměrů býti blíže určen
způsob, jak uvolniti zaměstnance, aby si mohl vyhledati
jinou práci.

Vysvědčení~

§ 1038.

Nároky pro předčasné vystoupení nebo pro předčasné
podle §§ 1035 a 1036 jest přivésti na soud do
šesti měsíců ode dne, kdy mohly 'býti vzneseny.
propuštění

Právní následek smrti.
§ 1039.
e) Smrtí zaměstnance pracovní poměr zaniká.

(2) Podle povahy a účelu pracovního poměru Jest po-

souditi, jak působí smrt zaměstnavatele na p\'acovní poměr,
zejména ,z dali je překážkou prací podle § 1027, nebo zdali
práva a povinnosti ze smlouvy přecházejí na dědice, nebo '
zdali se pracovní poměr skončí.

, § 1042.
(1) Při skončení pracovního poměru vydá zaměstna
vatel zaměstnanci na jeho přání písemné vysvědčení o době

a druhu jeho práce, a to na .své útraty. Ve vysvědčení mohou býti jiné zápisy a poznámky jen se souhlasem zaměst
nance.
(2) Přeje-li si zaměstnanec vysvědčení za pracovního
p oměru,

vydá se mu na jeho útraty.

.
(3) Zaměstnancova vysvědčení a jiné doklady, které
JSou u zaměstnavatele, jest vrátiti zaměstnanci; kdykoliv
si toho přeje.

Hranice smluvní volnosti při smlouvách o práci.

Služební byt.
§ 1040.
Skončením

pracovního poměru vzniká povinnost bez
zbytečného odkladu vykliditi služební byt. Byl-li však pracovní poměr zrušen smrtí zaměstnance nebo předčasně vystoupením nebo propuštěnÍnl, jest vykliditi služební byt do
jednoho měsíce, měl-li zaměstnanec vlastní domácnost, jinak do čtrnácti dní. K ubytování zaměstnancova nástupce
však musí býti na výzvu zaměstnavatele ihned vyklizena
přiměřená část bytu a za náhradu vzniklé škody i celý byt.
Vy hledání nové práce.
§ 104l.
(1) Byl-li zaměstnanec pŤijat do domácnosti zaměst
navatele nebo brání-li mu pracovní poměr, aby si nelTIohl
vyhledati novou práci, jest 'm u k tomu konci, přeje-li si
túho, dáti po výpovědi nebo na sklonku pracovního poměru
přiměřený volný čas. Plat proto zmenšovati nelze.

§ 1043.

Pro osoby, na které se vztahuje hromadná smlouva,
.
J sou 'p odmínky určené s-mlouvou hromadnou obsahem
smlouvy jednotlivé a smlouva jednotlivá se nemůže odchýliti od smlouvy hromadné.
§ 1044.

Pr áva zaměstnance podle §§ 1025, odst. 3., 1026-1032,
1034-1042 nemohou býti smlouvou zkrácena ani zrušena.
HLAVA 34.

Smlouva o dílo.
Pojem.
§ 1045.

Zaváže-li .se někdo za plat provésti dílo, vznikne smlouva o dílo. § 1023 platí také o smlouvě o dílo.
Všeobecný zákoník občanský . Díl I.
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Práva a povinnosti ze smlouvy o dílo.
Povinnost dílo provésti.

příkazy zreJmě nesprávné, odpovídá provaděč za škodu,
když zadatele na to neupozornil.

§ 1046.

Péče.

N a obsahu smlouvy a na povaze díla záleží, zdali je
ten, komu bylo dílo zadáno, povinen provésti dílo osobně,
či jest oprávněn dáti je provésti za osobní odpovědnosti.

§ 1050.

Správa.

Ustanovení § 1030, vyjmouc ustanovení o úpravě prací
a o době práce i oddechu, platí přiměřeně i při smlouvě
o dílo.

§ 1047.

Plat.

Má-li dílo vady, jež je činí neupotřebitelným nebo jež
odporují úmluvě, může zadatel ustoupiti od smlouvy. Nechce-li tak učiniti nebo nejde-li o ta -ové vady, lnůže se domáhati opravy, nevyžaduje-li přílišného nákladu, nebo při
měřené slevy platu. K opravě musí ustanoviti přiměřenou
lhůtu přičině prohlášení," že po jejím uplynutí opravy nepřijme. Ostatně platí obecná ustanovení o správě.

§ 105l.

Zmar provedení nebo díla.
§ 1048.

Plat je zapraviti zpravidla po skončení díla. Koná-li se
však dílo po kusech nebo vyžaduje-li nákladů, kterých provaděč na se nevzal, je provaděč oprávněn domáhati se již
před skončením díla přiměřeného dílu platu a náhrady
nákladů.

§ 1052.
(1) Bylo-li dílo zadáno podle rozpočtu a byla-li dána
výslovná záruka za jeho závaznost, nemůže se provaděč dornáhati zvýšení platu, ani když se objeví rozpočtené práce
nepředvídaně velkými nebo nákladnými. Byla-li pak dána
výslovná záruka za úplnost rozpočtu, nemůže se provaděč
dOlnáhati zvýšení platu, když se objeví potřeba dalších
prací k dokončení díla.

(1) Přes to, že dílo nebylo provedeno, náleží tomu, kOI~L~
dílo bylo zadáno, smluvený plat, když byl ochoten plnItI
a zabránily mu v tom okolnosti, které j sou na straně zadatele; započte se mu však, co ušetřil tím, že práce nebyla
provedena, jakož i co vydělal jinakým zaměstnáním nebo
co vydělati úmyslně zameškal. Byl-li, prováděje dílo, pro
tyto okolnosti zkrácen ztrátou času, náleží mu přiměřená
náhrada.
(2) Neposkytl-li zadatel součinnosti potřebné k provedení díla, je ten, komu dílo bylo zadáno, také oprávně~
ustanoviti mu k tomu přiměřenou lh~tu při čině prohlášenl,
že smlouva se ruší, uplyne-li lhůta m2.rně.

e) Bylo-li dílo zadáno podle rozpočtu, ale jeho závaznost nebyla zaručena, a je-li nevyhnutelno jej značně pře
kročiti, může zadatel ustoupiti od smlouvy nahradě přimě
řeně práci provaděčem již vykonanou. Provaděč to však
Dlusí bez odkladu oznámiti zadateli, jakmile se ukáže, že
jest nevyhnutelno takto rozpočet překročiti, jinak pozbývá
všeho práva na náhradu za větší práci.

§ 1049.

Právní následek smrti.

Bylo-li dílo zničeno náhodou dříve, než bylo převzato,
nemůže se provaděč domáhati platu. Ztráta hmoty stíhá
stranu, jež ji dodala. Nezdaří-li se však dílo proto, že hmota
zadatelem dodaná je zřejmě nepotřebná nebo že zadatel dal

§

~053.

Smlouva o dílo vyžadující prací, při kterých záleží na
zvláštních osobních vlastnostech provaděče, ruší se jeho
smrtí a jeho dědicové se mohou domáhati jen ceny upo16'"
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třebitelné hmoty připravené k dílu a části platu přiměřené

§ 1059.

hodnotě vykonané práce. Zemře-li zadatel, jsou jeho dědi
cové smlouvou vázáni.

Výdaje budou zprostředkovateli zvláště nahrazeny jen
tehdy, bylo-li to smluveno. To platí také, když nebyla
smlouva sj ednána.

§ 1054.

Byla-li učiněna smlouva hromadná se zřetelem k S'mlouvám o dílo, platí § 1043.

HLAVA 35.

§ 1060.

Je-li při smlouvách o zprostředkování prací vymíněna
od~ěna příliš vysoká, může se dlužník domáhati, aby byla
, snlzena na přiměřenou ' výši. Byla-li
lze se domáhati jejího sníženÍ.

odměna

zaplacena, ne-

'

Smlouva zprostředkovatelská.

/

HLAVA 36.

Pojem.

Smlouva společenská.

§ 1055.

Slíbí-li někdo druhému zprostředkovatelskou odměnu
za to, že mu opatří příležitost uzavříti smlouvu nebo že
smlouvu zprostředkuj e, vznikne smlouva zprostředkovatel
ská. Odměnu je pokládati 'z a slíbenou, dá-li se souditi z okolností nebo z povolání zprostředkovatele, že se bude domáhati odměny.
Právní následky.
§ 1056.

Pojem.
§ 1061.
(1 ) Jestliže několik osob smlouvou sdruží činnost nebo
věci nebo obojí za společným účelem, vznikne společnost.

(2) K platnosti společenské smlouvy, která byla sjedn~n~ jen o přítomném nebo jen o budoucím .jmění, je potrebl, aby přítomné jmění společníků bylo řádně sepsáno a

soupis od nich podepsán. Byl-li soupis takto zřízen, je po
zákonu jměním přítomným jen jmění sepsané.

Povinnost zaplatiti zprostředkovatelskou odměnu vznikne jen tehdy, když uzavřená smlouva je vý.sledkem zprostředkování nebo '~právy. Byla-li tato smlouva učiněna pod
odkládací výminKOU, je zapraviti odměnu jen tehdy, když
se výminka splní.
§ 1057.

Právo na zprostředkovatelskou odměnu a na náhradu
výdajů nepřísluší, když zprostředkovatel proti smlouvě byl
činný

také pro druhou smluvní stranu.
§ 1058.

Není-li výše odměny smluvena~ platí úřední 'sazba, je-li
pro taková jednání ustanovena, jinak náleží odměna obvyklá v místě za zprostředkování toho druhu.

Právní následky společenské smlouvy:

1. co do zákLadního

jmění;

§ 1062.

,

.Tr;-ě~í, které bylo určeno k společnému účelu, je jmě

nIm zakladním.
§ 1063.

Vloží-li se do společenství peníze, jiné věci zastupitelné, věci zuživatelné nebo sice nezuživatelné, ale v penězích
oceněné, nebo práva, pokládá se základní jmění za společ
né j~ění všech společníků, kteří k němu takto přispěli.
.Jesthze se ve společenské smlouvě odhadne v penězích ji-
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naký příspěvek, půkládá se i ten, kdo. taktů přispěl, za pů
dílníka na základním jmění.
§ 1064.
I když byla společenská smlůuva sjednána o. celém
jlnění, míní se jím přece tůliků jmění přítůmné. Zahrnujeli se však do. ní také j ·mění budůucí, rozumí se jím jen
jmění získané výdělečnůu činnůstí, nebylů-li smluveno. nic
jiného..
§ 1065.

J měním základním se jmění spůlečníky do. spůlečnosti
vnesené stane způsůby, jakými se vůbec nabývá jednůtli
vý'ch práv majetkův~-ch.
2. co. d o. o. s t a t n í c h p r á v a p o. v i n n o. stí
spůle 'čníků navzájem;

zjedná jiným úkůnem. Způsůbí-li však společník týmž jednánínl o své újmě vykůnaným společnosti jednak škodu,
jednak prospěch, jsůu navzájem vyrůvnány, pokud se kryjí.
§ 1071.

Zisk se růzdělí půdle tůho, jak kdo. přispěl k základnírrm jmění. Práce vykůnané všemi společníky se nečítají.
Jestliže však někteří spůlečníci přispívají jen prací nebo.
jestliže přispívají prací jen někteří, přísluší jim za vyků
nané práce, nebylů-li jinak umluveno, přiměřený podíl ze
zisku, se zřetelem zejména k důležitůsti úkůnu, k důsaže
nému prospěchu a k věnůvané námaze.
§ 1072.
Ztráta, kterůu bylo. půstiženů základní jlnění buď úplně
nebo. částečně, růzvrhne se tak, jak se růzděluje zisk. Kdo.
nedal vkladu, škoduje půuze svůu práci.

§ 1066.
3. c o. d o p o. měr II k o. s o. b á m

Nejsůu-li dále zvláštní ustanůvení, platí §§ 352-361.

§ 1067.
Nebylů-li jinak umluveno., je každý spůlečník půvinen
přispěti k základnímu jmění rovným dílem.

§ 1068.

Zpravidla j sůu všichni spůlečníci půvinni přičiňůvati se
o důsažení společného. účelu růvnůu měrůu. Spůlečník nesmí ' ustanůviti za sebe náměstka ani přijmouti někůhů do.

tře tím.

-

§ 1073.
(1) Zjednání, která pro spůlečnůst průvede ten, kdo.
je povolán za ni jednati, vznikají práva a půvinnosti spů
]ečníkllm půdle pOlněru jejich půdílů v základním jmění.
(2) Nezná-li věřitel tento. půměr ani jej znáti nemusí,
jsůu průň půdíly po. zákůnu stejné. Společník, který plní
více, než naň připadá půdle jeho. půdílu, má právo. půstihu
proti ůněm, které ůsvůbodí.

spůlečnůsti.

§ 1074.
(1) Společné jmění slůuží především k uspokůjení vě

§ 1069.
Spůlečníci nej sůu půvinni, aby přispívali něčím nad to.,
k čemu se zavázali; změní-li se však půměry tak, že účelu
společnO'sti nelze jinak důjíti, může spůlečník, který není
k dalšímu příspěvku ůchůten, vystoupiti nebo. býti vylůučen.

§ 1070.

škůdu, za kterůu spůleČník ůstatním spůlečníkům ůd
půvídá, nelze vyrůvnati průspěchem, který společníkům

řitelů společnůsti.

(2) Jiní věřitelé společníkůvi můhůu ze společného. jmě

jen to, co. společníku samému přísluší na
a na zisku a čeho. se mu důstane tím, když se spů
lečnůst zruší .nebo když z ní vystůupí nebo. z ní bude vylůučen. Jestliže takůví spůlečníkůvi věřitelé po neúspěšné
exekuci na ůstatní jmění společníkůvů vydůbyli exekuci na
to., co. připadne spůlečníku po zrušení spůlečnosti, můhůu'
k svérrm uspůkůjení způsopiti zrušení spůlečnůsti výpůvědí,
ní

požadůvati

úrůcích

/
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ať

již společnost byla ujednána na dobu určitou či neurči
tou. Výpověď lze však dáti jen 'p ro konec provozovacího
období, a to nejméně na dobu jednoho měsíce.
Zánik

společností

ne ho

členství.

§ 1075.
Společnost zaniká uplynutím času, na který byla zří
zena, zkázou základního jmění, splněním jejího účelu nebo
nenlOžností jeho splnění.

§ 1076.

Práva a povinnosti ze společenské smlouvy nepřechá
zeJ] na dědice společníkovy. Nenastoupí-li dědicové do společnodi, mohou se domáhati, aby jim byl vydán počet až
do ~mrti zůstavitelovy a' bylo vyplaceno vše, co zůstaviteli
náleží. Ale naopak j sou také oni povinni, aby vydali počet
a zapravili vše, co zůstavitel má společnosti vyplatiti.

(2) Totéž platí, byl-li zbaven svéprávnosti, avšak jen
tehdy, jestliže tento jeho stav je na újmu společnosti.
§ 108l.

Každý společník smí vypověděti smlouvu před uplynutím smluvní doby, nikoli však nevčas nebo na újmu druhých, zemřel-li nebo vystoupil-li společník, na nělUŽ hlavně
spočívala starost o společný účel.
§ 1082.

Jestliže trvání společnosti nebylo ani ujednáno ani je
neJz~ ustanoviti z její povahy, smí každý společník smlouvu
libovolně vypověděti, nikoli však nevčas nebo na újmu
druhých.
Rozdělení společného jmění.

§ 1083.

Má-li se po zániku společnosti rozděliti společné jměni,
stane se to podle předpisů o rozdělení společné věci.

§ 1077.

Skládá-li se společnost jen ze dvou osob, zaniká
úmrUn1 jedné z nich. Skládá-li' se z několika osob, má se
za to, Ž'3 ostatní společníci chtějí zůstati nadále ve společ
nosti.

HLAVA 37.
/

Sázka, hra a smlouvy podobné.

§ 1078.

Bylo-li vyjednáno, že společenská smlouva platí i pro
dědice, vstupují dědicové do společnosti na místo zůstavite
lovo. Takovým vyj ednáním nelze vázati dědice dědiců.
§ 1079.

Není-li společníkův dědic nastupující do
s to, aby konal práce, jež převzal zůstavitel pro
smí s~ mu sraziti přiměřená část podílu.

společnosti

§ 1084.

Sázky poctivě učiněné a jinak dovolené zavazují potud,
pokud smluvená cena byla nejen slíbena, nýbrž i skutečně
zapravena nebo složena; nestalo-li se tak, nelze ji vymáhati. Znal-li ten, čí tvrzení se osvědčí pravdivým, výsledek
a zatajil.,.li to druhé straně, jest sázka neplatná.

společnost ,

§ 1080.

e) Neplní-li společník podstatných smluvních povinností nebo bylo-li zahájeno o jeho jmění řízení ,k onkursní
nebo vyrovnací nebo pozbude-li právem důvěry, protože
byl odsouzen pro trestný čin, může býti vyloučen ze společnosti i před uplynutím smluvni doby.

§ 1085.
Zápůjčky poskytnuté vědomě k sázkám nelze vy··

máhati.
§ 1086.

Pohledávky ze sázek a 'ze zápůjček uvedených v před
cházejícím paragrafu nemohou býti zajištěny a nehodí se
ke kompensaci s pohledávkami dlužníkovými.
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HLAVA 38.

§ 1087.

Smlouvy o zaopatření.

Ustanovení hledící k sázce platí též o hře.
§ 1088.

1. Zaopatřovací důchod.

Z výherních podniků vzniká žalovatelná pohledávka,
jsou-li provozovány státem nebo byly-li řádně povoleny.
Výherní podniky vša'k, ke kterým není potřebí pov'0lení:,
spravují .se vůbec ustanoveními 'O sázce a hře.

§ 1091.

§ 1089.

(1) Slnlouva, kterou někdo slíbí zaopatřovací důchod
na doživotí nějaké osoby, na jinou dobu neurčit'0u nebo na

dobu delší než pět let, žádá si ,k platnosti fonny písemné.
(2) K platnosti smlouvy o zaopatřovací důchod uza-.
vřené mezi manžely a smlouvy o darování zaopatřovacího
důchodu je potřebí formy n'Ůtářského spisu.

(1) Byla-li ujednána smlouva o dodávce cenných papírů nebo zboží tak, že dodávka nemá býti provedena, nýbrž

že má býti 'z aplacen jen rozdíl mezi cenou smluvenou a cen~u tržní nebo bursovní v době dodací (diferenční ob~hod),
spravuje se smlouva ustanoveními o sázce a hře. Diferenční
pohledávka však může býti zajištěna -zástavním právem a
hodí se ke kompensaci s pohledávkami dlužníkovými. Také
zadržovaCÍ pr~vo lnúže býti provedeno a zápůjčku danou do
diferenčního obchodu lze vymáhati.
(2) To platí stejně o smlouvách, kterými sice skuteč
né dodání a odebrání cenných papírů nebo zboží nebylo vy·.
loučeno, při kterých však z poměrů, které oběma stranám
byly nebo musily býti známy, je zřejmé, že nejde než

'0 získání rozdílu dotčeného v prvním odstavci.
§ 1090.
Předpisy '0 ,s ázce a hře neplatí při diferenčních obchodech se zbožím, když byly uzavřeny mezi osobami, s jejichž řádnou činností obchodní nebo živn'Ůstenskou hospo-·
dářsky souvisí uzavírání diferenčních obch'0dů. Náll1itku
sázky a hry nemúže mimoto učiniti, kdo uzavřel diferenční

obchod, náležící k předmětu jeho živnosti.

§ 1092.
(1) Důchod může býti slíben na doživotí věřitele nebo
dlužníka důchodu nebo osoby třetí. Vl pochybnostech se má
za to, že důchod byl slíben na doživ'Ůtí věřitele důchodu.
(2) Je-li důchod slíben na doživotí dlužníka důchodu
nebo osoby třetí, má se za to, že přechází na dědice věřitele
důchodu.

§ 1093.
Důchod je splatný, není-li nic jiného ujednáno, čtvrt-
letně napřed. Zemře-li os'Ůba, do jejíhož doživotí byl dů
chod sjednán, je dlužník důchodu, je-li důchod splatný napřed, povinen zaplatiti všechny platy za života oné '0soby
již dospělé, a je-li důchod splatný pozadu, platy připadající

na dobu, po kter'Ůu ona osoba byla na živu.
§ 1094.
(1) Věřitel důch'0du, není-li nic jiného ujednáno, lnůže
pohledávku na jednotlivé dávky postoupiti.
'
(2) Kdo jiné osobě bezplatně zřídil důchod, může zároveň ustan'0viti, že na důchod její věřitelé nemohou
sáhnouti.

§ 1095.
Pr'Ů neplnění povinností ze záplatné smlouvy o zaopatřovací důchod nelze odstoupiti od smlouvy podle §§ 834

a násl. a domáhati se pak vrácení poskytnutého platu.
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2. V ýnlěnek.

§ 1102.

§ 1096.

Vymíní-li vlastník nemovitosti, odstupuje ji někomu
jinému, pr'O sebe nebo pro třetí osobu požitky, úkony nebo
práva, sloužící k zaopatření, na doživotí nebo na jinou dobu
neurčitou (výměnek), platí o tomto výměnku ,podle obsahu
právníh'O jednání, kterým byl zřízen, ustanovení o právech,
z kterých se výměnek skládá, zejména ustanovení o zaopatřovacím důchodu, o služebnosti bytu a t. p.
§ 1097.

Není-li nic jiného vyjednáno, má osoba, které se neJnovitost 'Odstupuje, povinnost učiniti vše, čeho je s její
strany potřebí, aby výměnek mohl býti zapsán do veřej
ných knih. Nezřekne-li se výměnkář zápisu, lze zapsati
právo vlastnické jen zároveň se zápisem výměnku.

Není-li nic jiného vyjednáno, je dluh z výměnku dluhem

§ 1103.

, J~-li výměnkáři vyhrazeno právo na dávky buď naturalnI ~ebo peněžité, může, rozhodl-li se pro jedny rozhodnouh~e později pro druhé, a není ani závady, ab~ své
roz~odnuh změnil několikrát (§ 1114, odst. 2.) . Rozhodnutí
to Jest 'Oznámiti dlužníku aspoň týden napřed.
§ 1104.
Byla-~i zničven.a budova, v které byl výměnkáři vyhrazen, by!, Je dluznIk povinen opatřiti mu vhodný byt pro··
zahmnl.

§ 1098.
Výměnek

nelze na jiného převésti a nepřechází na
dědice výměnkářovy; převésti lze jen právo na dávky dospělé, nikoli však tehdy, když se jich míra určuje osobními

§ 1105.

Ne,ní-li nic j,i~ého vyjednáno, výIněnek manželům vyhrazeny se smrh Jednoho z nich nezkracuj e.

potřebami výměnkářovými.

§ 1099.

Není-li jinak ustanoveno nebo vyjednáno, platí pro obsah práv výměnkářových místní zvyklost.
§ 1100.
(1) I když při zřízení výměnku to nebylo vyjednáno,
je dlužník povinen přispěti výměnkáři pOlnocnými úkony,
kterých nezbytně potřebuj e v nemoci, ,při úrazu a t. p.
(Z) Povinnosti této se dlužník zhostí, dosáhne-li umí·stění výměnkáře v léčebném nebo v ošetřovacím ústavě.
Náklady na pobyt v ústavě nenese dlužník 'ze svého, nestíhá-li ho povinnost z jiného právního důvodu.

výběrným.

§ 1106.
. . (1) Změní-li se poměry tak, že nelze spravedlivě žá~ah, abY,se setrvalo při naturálním plnění, může soud poraden1 prava nahraditi naturální výměnek zcela nebo zčásti
~.e~ěžit~ důchodem nebo, vyšetře uhrazovací jistinu, ulozIh dluz~Iku, aby ji splatil do příslušné starobní pokladny
nebo do ustavu pro zaopatření. Soud nemůže učiniti takové
rozhodnutí, kterým by výživa výměnkářova byla ohrožena.

(Z) Do~'Ody o přeměně výměnku na důchod peněžitý
r~zhodnuh soudní o přeměně může soud k návrhu kterékoh~ strany, změní-li se podstatně poměry, pořadem práva

a

nove upraviti, přihlížeje k veškerým okolnostem zasluhujícím p'Ovšimnutí.

§ 110l.

Je-li výměnkový důchod zapsán ve veřejných knihách,
platí § 499.

§ 1107.

Odstoupení nemovitosti (§ 1096) nelze odvolati.
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HLAVA 39.
Veřejné přislíbení.

§ 1108.
Přípověď odměny

za nějaký výkon, která nesvědčí
osobám (veřejné přislíbení), se stává závaznou,
když se veřejně vyhlásí. Veřejné ~ři~líbení, k:~rým :e
rozepisuje cena, je platné jen tehdy, Je-h ve vyhlasce urcena doba, do které se lze o cenu ucházeti.

určitým

§ 1109.

Dokud výkon není proveden, lze veřejné přislíbení ?d:
volati formou, jakou bylo vyhlášeno, neb~ .formo~. s~e~ne
působivou nebo zvláštním ozná:mením, acl~ se pnshbl:el
odvolacího práva nezřekl ve vyhlášce výslovně nebo do~O'z e
liím lhůty. Odvolání však nepůsobí proti tomu, ,k do vyko~
provedl se zřetelem k veřejnému přislíbení, jestliže. v dobe
provedení o odvolání ani nevěděl ani věděti nemusll.
§ 1110.

I.

Přičítání

škody.

§ 1112.

škoda, za kterou někdo odpovídá, vzniká bud' z jeho
jednání, které mu lze přičísti k vině (činu nebo opominutí),
nebo bez jeho viny. Poškození zaviněné se může státi buď
úmyslně, totiž vědomě a s vůlí, nebo z nedbalosti, totiž
z nedostatku náležité pozornosti nebo péče, anebo z nedostatku potřebných vědomostí nebo zkušeností.
§ 1113.

Takový nedostatek jest, když někdo nejedná tak 'pozorně, pečlivě a s takovými vědomostmi nebo zkušenostmi,
jako obyčejně jednají v pospolitém životě lidé průměr.
ných vlastností. Kdo výkonem povolání nebo jinak si při
znává znalosti v nějakém oboru vědění nebo dovednosti,
nebo kdo, nej sa k tomu nucen, se zaváže vykonati něco,
k čemu se žádají zvláštní znalosti, dovednosti nebo mimořádná péče, odpovídá podle povahy věci, nemá-li potřebných
znalostí a dovedností nebo neužije-li náležité péče.
1. Odpovědnost za poškození zaviněné.
§ 1114.

Byl-li výkon proveden několika osobami, přísluší, nevychází~li z veřejného přislíbení jinaká vůle, odměna to~u,
kdo výkon provedl nejdříve, a byl-li výkon proveden nekolika současně, všem rovným dílem.

(1) Každý má právo domáhati se náhrady škody na
tom, kdo mu ji protiprávně způsobí svou vinou, ať škoda
vznikne porušením povinnosti vyplývající z právního jednání, ať mimo takovou povinnost.

Pojem škody.

(2) Kdo způsobí úmyslně škodu způsobem příčícím se
dobrým mravum, odpovídá za ni; stane-li se však poškození
při výkonu práva, odpovídá jen tehdy, když výkon práva
nemohl míti jiného účelu než způsobiti škodu. Jinak odpovídá ten, kdo způsobí škodu výkonem práva, za škodu
vzniklou, jen když překročí meze určené právem.

§ 111l.

§ 1115.

škodou jest jednak všeliká újma, kter~ někOlTIU vzn!k:
ne na osobě na majetku nebo vůbec na pravech (skutecna
škoda), jed~ak to, co někdo ztratí na zisku, kterého by se
n1U bylo dostalo podle pravidelného běhu (ušlý zisk) .

V pochybnostech se má za to, že škoda nevznikla něčí
vinou. Jestliže však někdo nesplnil svoji povinnost z právního jednání nebo povinnost zákonnou, má se za to, že
skoda vznikla jeho vinou.

HLAVA 40.

Náhrada škody.
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Zvláštní ustanovení o

škodě způsobené:

a) za škodu způsobeno.u náho.do.u·,

a) uděleno.u info.rmací nebo. radou;

§ 1122.

§ 1116.
Odbo.rníci jsou o.dpo.vědni, když dají něko.m.u z nedbalosti za o.dměnu nesprávno.u informaci nebo. ško.dlivo.u radu
ve věcech svého. vědění nebo. své do.vedno.sti. J inak o.dpovídá se jen za škodu, ktero.u někdo. jinému info.rmací nebo.
rado.u způso.bí vědo.mě.

. . Byla-li ško.da způso.bena náhodo.u, je po.vinen ji nahrad~t~, kdo. porušil předpis nebo. zařízení, které maj í zabrá- nlt~ ~aho.dilým ško.dám, nebo. kdo. se bez nutné potřeby
vmlsll do. cizích záležito.stí, nebo. vůbec kdo k náho.dě ze
své viny dal

po.dnět.

b) n ě k o. li k a o. s o. bam i.

b) za ško.du způsobeno.u v obraně;

§ 1117.

§' 1123.

Jak o.dpo.vídá něko.lik spo.ludlužníků za to., že jen o.po.minuli splniti závazek, ro.zhodno.uti jest po.dle po.vahy závazku. Jestliže zmařili splnění závazku, platí §§ 1118, 1119.

(1) Kdo. jedná za tím účelem; aby bránil sebe nebo.
jiného. p~o.:i bezprávnému úto.ku již po.dniknutému nebo. pří
mo. hro.zlclmu, neo.dpo.vídá za ško.du způsobeno.u úto.čníku
učiní-li to. přiměřenÝl!l způso.bem.
'

§ 1118.
Byla-li ško.da způsobena něko.lika o.so.bami a jde-li
o. spo.lupachatelství, návo.d nebo. o. 'účastenstvÍ, o.dpo.vídají
za způso.benou ško.du ruko.u spo.lečno.u a nero.zdílno.u. Ten,
kdo. nahradí ško.du, má právo. po.stihu pro.ti o.statním
(§ 808).

,(2? Překročí-li tyto meze, rozdělí se škoda přiměřené.
U Clnl-h tak z o.mluvitel:qého. ukvapení nebo. ro.zčilenÍ neodpo.vídá za ško.du.
'
V'

c) za ško.du způso.beno.u v no.uzi·,

§ 1124.

§ 1119.
Jestliže mimo. tento. ,případ byla způsobena ško.da ně
ko.lika o.so.bami a podíly se dají určiti, o.dpo.vídá každý za
ško.du, ktero.u způso.bil. Nedají-li se po.díly určiti, o.dpo.vídají ruko.u spo.lečno.u a nero.zdílno.u; ten, kdo nahradí šk)du,
má právo. po.stihu pro.ti o.statním.

§ 1120.
Zaviní-li ško.du také po.ško.zený, ško.da se přiměřeně
ro.zdělí, ale se zřetelem k míře zavinění lze také zprostiti
škůdce povinno.sti k náhradě nebo. mu ulo.žiti náhradu
celo.u.

2.

Odpovědnost

za škodu

nezaviněnou:

§ 1121.
Za ško.du, ktero.u někdo. nezpůsobil SVo.u vino.u, o.dpo.vídá, jen kde to. záko.n zvláště ustano.vuje.

.Jestliže někdo. jedná za tím účelem, aby o.dvrátil od
sebe nebo. od jiného. nebezpečenství přímo. hro.zící tělu svo.bo.dě, majetku nebo. jinému statku a učiní-li tak způs~bem
přiměřeným, záleží co. do. vzniku a rozsahu jeho. po.vinno.sti
n ahraditi ško.du zejména na to.n1, zdali po.ško.zený upustil
o.d o.brany, přihlížej e k nebezpečenství hro.zícímu škůdci
~ak n~ to.m, v jakém po.měru je ško.da k to.muto nebezpe~
censtvI, a ko.nečně na majetko.vých po.měrech škůdce a '
po.ško.zeného..

§ 1125.
Za ško.du způso.beno.u v nouzi však o.dpo.vídá ten kdo.
byl po.vinen snášeti hro.zící nebezpečenství nebo. na' ko.m
lze slušně žádati, aby se zdržel tako.vého. jednání, zejm,éna
pro.to., že sám zavinil nebezpečenství, že je mohl o.dvrátiti
jiným způsobem nebo. že ho.dno.ta o.hro.ženého. statku" j e ne- '
po.měrně menší než ško.da, ktero.u způso.bil; jedná-li však
Všeobecný zákoník občanský . Díl I.
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z omluvitelného ukvapení nebo

rozčilení,

škoda se

přimě

řeně rozdělí.

§ 1126.

nebo jí poskytne bez nutné její potřeby přístřeší, odpovídá za škodu, která byla způsobena touto nebezpečnou povahou oné osoby spolupracovníkům nebó domácím lidem.
Zaviněná nevědomost se rovná vědomosti.

Povinnost k náhradě škody nevznikne, jestliže by cizí
statek i bez jednání v nouzi byl vzal zkázu.
§ 1127.
Třetí

osoba, která svou vinou uvedla škůdce do nouze,
odpovídá za škodu jím v nouzi způsobenou.
d) z a š k o d u z p Ů s o b e n o u jed n á ním mim 0volným;

§ 1132.

Odpovídá i ten, kdo vědomě užije nebezpečné (§ 1131)
osoby k obstarání svých záležitostí, za škodu, kterou tato
osoba nebezpečnou svou povahou způsobí v tomto svénl
, poslání. Zaviněná nevědomost se rovná vědomosti.
§ 1133.

Kdo je povinen někomu něco vykonati, odpovídá za zaplnících pomocníků jako za své vlastní.

vinění

§ 1128.
Způsobí-li

škodu nedospělci, osoby choromyslné nebo
slabomyslné, pak osoby . dočasně nepříčetné, nahradí ji osoby, které zanedbaly náležitý dohled.
§ 1129.

I na samých nedospělcích, osobách choromyslných
nebo slabomyslných, pak na osobách dočasně nepříčetných
lze se domáhati náhrady škody jimi způsobené , a to zcela
nebo přiměřenou částí, zejména tehdy, když škůdce přece
jen předvídal následky svého .jednání, když poškozený se
nebránil ze šetrnosti ke škůdci nebo když je to spravedlivo
se zřetelem k maj etkovým poměrům škůdce a poškozeného.
§ 1130.

Jestliže se někdo z vlastní viny uvede do přechodné
nepříčetnosti, odpovídá za škodu v ní způsobenou. To platí
stejně o třetí osobě, která svou vinou uvedla škůdce do
tohoto stavu.
e) za škodu

způsobenou

jinými osobami;

§ 1134.

Kdo užije nezdatné osoby k obstarání svých záležitostí, odpovídá za škodu, kterou tato osoba svou nezdatností způsobí v tomto svém poslání. Za nezdatného lze pokládati i toho, kdo chybuje po prvé, když se při tomto jeho
~ednání objeví nedostatek vlastností nutných k poslání
Jemu svěřenému.
§ 1135.

Podnikatel odpovídá za škodu způsobenou jeho podnikovými zaměstnanci v poslání jim svěřeném:
§ 1136.

Je-li někdo poškozen tím, že bylo z místnosti něco vyhozeno nebo vylito, nebo že spadla věc nebezpečně zavěšená
nebo postavená, je povinen nahraditi škodu .ten, z jehož
m.ístnosti bylo něco vyhozeno nebo vylito, nebo ten, kdo
vládne místem, kde věc byla zavěšena nebo postavena.
f) z a š k o d u z p Ů s o b e n o u s t a v b o u ;

§ 1131.

§ 1137.

Kdo přijme vědomě osobu nebezpečnou vlastnostmi tě
lesnými, duševními nebo mravními do práce nebo j i podrží

(1) Způsobí-li se škoda zřícením budovy nebo jiného
díla na pozemku zřízeného (lešení a pod.) neb odloučením
17*
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části budovy nebo díla, je povinen škodu nahraditi ten,
kdo vládne budovou nebo dílem, když zřícení nebo oddělení
bylo následek toho, že byly stavby nebo díla vadně zřízeny
nebo nedostatečně udržovány. Zprošťuje se však, když zří
cení nebo oddělení nastalo přes to, že dbal pečlivosti podle
poměrů potřebné (§ 1113).
(2) I předchůdce odpovídá za škodu, když zřícení nebo
oddělení nastalo do roka po přechodu vlády, jestliže vadné
zřízení nebo nedostatečné udržování jsou z doby vlády před
chůdcovy a předchůdce neupozorriil nástupce na špatný
stav stavby nebo díla.

g) za škodu

způsobenou zvířeteln;

§ 1138.
(1) Způsobí-li škodu zvíře, odpovídá za ni ten, kdo je
pošt val, podráždil nebo opominul je opatrovati.
(2) Mimoto -o dpovídá za š-k odu ten, kdo 'Zvíře chová,
ačli š'k oda nenastala přes to, že dbal při opatrování a dohledu pečlivosti potřebné podle poměrů (§ 1113). Jde-li o zvíi;e, jehož nebezpečnost byla chovateli známa nebo mu znánla býti musila, odpovídá vždy.

Dohody o vyloučení odpovědnosti.
§ 1141.

Neplatné jsou úmluvy, kterými si někdo vynlÍní, že
neodpovídá za škodu zpúsobenou úmyslně.

II. Způsob a rozsah náhrady škody.

1. Všeobecná ustanovení.
§ 1142.

Škoda se nahrazuje tím, že se vše uvede do předešlého
stavu, a není-li to dobře možno, že se dá náhrada peněžitá.
§ 1143.

§ 1139.
(1) Kdo zastihne na pozemku ciZÍ

výbušných nebo jinak nebezpečných látek nebo obchod
s nimi daly příležitost.
(2) Odpovědnosti není, když škoda byla způsobena vyšší
mocí, vlastním jednáním poškozeného nebo jednáním osoby
jiné, za kterou podnikatel neodpovídá. Vyšší mocí jest
rozuměti neobyčejnou příhodu, která se vyskytne mimo
oblast podniku a způsobem i silou přesahuje události, které
lze očekávati podle pravidelného běhu.

zvířata,

smí, utrpí-li
škodu, zabaviti tolik kusů, kolik stačí ke krytí vzniklé
škody. Nepodá-li do osmi dnů žaloby., je povinen zvířata
vrátiti. .
(2) Zabavená zvířata jest přiměřeně živiti (§ 468) a
jest je vydati, dá-li vlastník přiměřenou jistotu,
h) za škodu vzniklou z nebezpečného
podnikání.
§ 1140.
(1) Kdo provozuj e podnik nebezpečný tím, že _užívá
živelní síly, kdo vyrábí výbušné nebo jinak nebezpečné
látky nebo jich užívá při provozování, nebo kdo s nimi obchoduje, odpovídá za škodu vzniklou při provozování podniku, ke které užití živelníI síly nebo výroba nebo užití

Způsobí-li někdo škodu úmyslně nebo z hrubé nedbalosti, jest povinen nahraditi skutečnou škodu a 'ušlý zisk,
jinak jen skutečnou škodu.

2. Ustanovení zvláštní:
a) při poškození na t, ěle, zdraví a životě;
§ 1144.
.(1) Kdo ublíží jinému na těle nebo na zdraví, uhradí
náklady na léčení poškozeného, nahradí mu ušlý nebo v budoucnosti ucházející výdělek a zaplatí bolestné, které je
přiměřené vytrpěným bolestem. Bolestem poškozeného se
rovnají jeho duševní útrapy.
(2) Jako náhrada výdělku v budoucnosti ucházejícího
se vyměří peněžitý důchod. Z důležitých důvodů může
soudce na návrh poškozeného přiznati přiměřené odbytné.

263

262
§ 1145.

Když poškozený je podle zákona povinen jinému konati práce v jeho domácnosti nebo v po.dniku, je škůdce
povinen této jiné osobě platiti peněžitý důchod za ucházející práce.
§ 1146.

Byl-li poškozený zohyžděn a lze-li přičítati škůdci
alespoň hrubou nedbalost, jest k tomu při výměře povinnosti k náhradě škody hleděti, pokud zohyždění může býti
na překážku jeho lepší budoucnosti.
§ 1147.
(1) Byl-li někdo usmrcen, je škůdce povinen nahraditi

náklady na pohřeb.
(2) Jestliže usmrcená osoba v době zranění byla po
zákonu povinna vyživovati osobu jinou nebo mohla-li jí taková povinnost vzniknouti, je škůdce povinen oné třetí
osobě poskytnouti náhradu placením peněžitého důchodu,
pokud by byla usmrcená · osoba, se zřetelem k pravděpo
dobné době jejího života, bývala povinna vyživovati onu
třetí osobu.
(3) Z důvodů slušnosti lze přiznati výživné nebo pří
spěvek na výživné, když usmrcená osoba poskytovala takové platy jiným osobám nejsouc k tomu po zákonu povinna. Při tom jest hleděti k tomu, jak dlouho by se pravděpodobně byly ony platy poskytovaly.
(4) § 1145 platí i zde.
b)

při

zneužití ženy;
§ 1148.

Jestliže si někdo vymůže na' ženě lnimomanželskou
soulož trestným činem, jest při vyměření náhrady škody
míti zřetel i k tomu, zdali soulož může býti na překážku
lepší budoucnosti ženy, a v jaké míře.
c)

při

omezení osobní svobody;
§ 1149.

Jestliže někdo omezí svobodu druhého nebo zpúsobí,

že někdo byl vazbou zbaven svobody, je povinen k náhradě
urč ené podle § 1144. Co do třetích osob platí § 1147.
d)

při

u bl í žen í na cti;
§ 1150.

(1) Bylo-li někomu ublíženo na cti, může se domáhati,
aby škůdce odvolal nebo podle okolností odpr'Osil a aby odvolání nebo odprošení bylo uveřejněno vhodným způsobem
na útraty škůdcovy.

(2) To platí také, když někdo tvrdí skutečnosti, které
ohrožují úvěr, výdělek nebo budoucnost někoho jiného, a
věděl-li nebo musil-li věděti, že j sou nepravdivé. Za tvrzení
pronesené neveřejně, jehož nepravdivost sdělující neznal,
neodpovídá, měl-li on nebo. příjemce tvrzení na něm oprávn ěný zájem.

(3) Při vyměření náhrady škody jest hleděti k § 1144,

odst. 1.
(4) I tehdy, když nejsou dány podmínky §§ 1111 a
násl.,· lze se domáhati, aby bylo 'z anecháno jednání uvedených v odstavci prvním a druhém.

e) při porušení práva · na jméno;
§ 1151.

Ustanovení předcházejícího paragrafu platí obdobně,
popírá-li .se někomu právo užívati jeho jména nebo ubližujeli se mu neoprávněným užívání jeho jména (krycího jména nebo značky).
f) při p o š k o z e n í h m'O t n Ý c h věc í.
§ 1152.

Je-li poškozena nebo zničena věc hmotná, ustanoví se
náhrada podle obecné ceny; poškodí-li však nebo zničí-li
někdo takovou věc úmyslně nebo z hrubé nedbalosti, uloží
.se mu náhrada se zřetelem k zvláštním poměrůnl poškozeného; jedná-li ze svévole nebo ze škodolibosti, nahradí cenu
zvláštní obliby.
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§ 1153.

Plní-li ten, kdo je povinen nahraditi škodu za odnětí,
poškození nebo zničení věci, náhradu tomu, v čích rukou
byla věc v době, kdy byla odňata, poškozena nebo zničena,
bude osvobozen i tehdy, když vlastně škodu utrpěla 'Osoba
třetí, ačli to plniteli známo nebylo ani známo býti nemusilo.
3.

Společné

ustanovenÍ.

poruší slTIluvní povinnost, bude povinen zapraviti místo
škody, kterou by měl nahraditi, částku peněz nebo něco
jiného.
§ 1158.
Smluvená náhrada propadá, když se porušení ·s mluvní
povinnosti stane vinou dlužníkovou nebo náhodou, za kterou dlužník odpovídá, ačli nebylo ujednáno nic jiného.
§ 1159.

§ 1154.
(1) Nejen nárok na náhradu škody, nýbrž i závazek

nahraditi ji přechází na dědice.
(2) Nárok na bolestné a na cenu zvláštní obliby však
na dědice nepřechází, když lze míti za to, že v jich výplatě
dědicům nebylo by možno spatřovati zadostučinění poškozenému, ledaže poškozený dal naj evo úmysl nárok ten vyrnáhati; nepřechází ani tehdy, když jde z povahy věci, že
poškozený· takový nárok vymáhati nechtěl.

Nebylo-li ujednáno nic jiného, nenabývá dlužník práva
?sv?boditi se ,od ~splnění z~placením smluvené náhrady. Byla-lI smluvena nahrada shbena pro ten případ, že nebudou
dodrženy čas nebo místo splnění, může býti vymáhána i vedle splnění.
§ 1160.

III. Prodlení dlužníka, smluvená náhrada .a propadné
doložky.

Byla-li smluvena náhrada přílišná, může ji soud na
návrh dlužníkův přiměřeně snížiti, přihlížeje k významu
řádného splnění smlouvy. Práva domáhati ·se, aby se náhrada snížila, nelze se napřed zříci.
.

1. Prodlení dlužníka.

§ 1161.

§ 1155.

Předpisy o smluvené náhradě platí, neustanovuje-li
zákon nic jiného, obdobně o propadných doložkách ale
zmlrnovaCl pravo soudu nepřísluší, ledaže by v úmluvě
o propadnou doložku bylo spatřovati úmluvu 0' smluvené

Je-li dlužník v prodlení s placením sumy peněžité, je
povinen zaplatiti úroky zákonem ustanovené, jestliže strany o úrocích z prodlení nesmluvily nic jiného anebo nejdeli o dluh výše zúročitelný.
§ 1156.

Jsou-li dány podmínky §§ 1111 a násl., je dlužník,
který se octl v prodlení, povinen nahraditi věřiteli vzniklou
škodu, jestliže není kryta úroky z prodlení, podle obecných
ustanovení.
2. Smluvená náhrada

(konvenční

pokuta) a propadné

doložky.
§ 1157.

Smluvci lTIohou učiniti zvláštní úmluvu, že ten, kdo

•

v

náhradě.

,

,

,
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§ 1165.

Kdo se zarUCl za osobu, která se zřetelem k jejím
'Osobním vlastnostem se nemůže zavázati, je zavázán, byť
i o této nezpůsobilosti nevěděl, stejně jako spoludlužník
rukou společnou a nerozdílnoú (§ 808).

DÍL TŘETÍ.

USTANOVENÍ SPOLEČNÁ.

Dosah rukojemství.

HLAVA 41.
Zajištění

I. Tím, že se

práva

někdo

§ 1166.

závazků.

jiný zaváže za dlužníka:

Rukojemství nesahá dále, než jak se ruk'Ojmí zaručil
zaručil za dluh úročný, ručí v pochybnostech jen za ony nezapravené úroky, které věřitel v době,
kdy se stala smlouva rukojemská, ještě nemohl vymáhati.
(§ '831). Kdo se

a) jako rukoj mí;
Právní následl\:y.

§ 1162.
(1) Jestliže se někdo věřiteli zavaze, že mu zaplatí,
když by dlužník své povinnosti nespln~l, vznikne smlouva

rukojemská. Původní dlužník zůstává dlužníkem hlavním,
ruk'Ojn1í je dlužníkem podpůrným.
(2) K platnosti smlouvy rukojemské je potřebí, aby
prohlášení, kterým 's e rukojmí zavazuje, bylo učiněno písemně.

b) jako spoludlužník.
§ 1163.
Přistoupí-li někdo

k 'z ávazku jako spoludlužník, nepolože si výminky, pod kterou se zavazuje rukojmí, vzejde
tím spoludlužnictvi, jehož právní následky se posuzují podle §§ 801-808.
Za jaké závazky se lze

zaručiti.

§ 1164.
Závaz~y, kterých podle práva nikdy nebylo nebo které
jsou již zrušeny, nelze zajistiti podle §§ 1162, 1163. Zajistiti lze však takto dluh promlčený, ale tu jen tehdy, když
zajistitel 'O promlčení věděl.

§ 1167.

Na rukojmího lze nastupovati zpravidla teprve tehdy,
když hlavní dlužník své povinnosti nespinil, ač byl věřite
lern upomenut.
§ 1168.

Na rukojmího lze nastupovati hned napřed, když se
v době splatnosti neví, kde se hlavní dlužník zdržuje, a
v tuzemsku není jeho majetek; když hlavní dlužník upadl
do konkursu; když proti němu bylo zavedeno řízení vyrovnací; když věřitel exekucí na jmění hlavního dlužníka nebyl
úplně uspokojen, nebo když lze míti za to, že by úplného
uspokojení nedošel. To platí i tehdy, když se rukojmí zřej
mě zaručil jen tak, že lze na něm vymáhati dluh, pokud by
hlavní dlužník plniti nemohl (rukojmí za schodek).
§ 1169.
Jestliže se někdo zaručil, aby zajistil postihové právo
rukojmíh'O (rukojmí návratný), jest, není-li zjevná jiná
vůle stran, toto rukojemství vykládati jako rukojemství za
schodek.
§ 1170.
Kdo se zavázal jako rukojmí a plátce, odpovídá jako
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spoludlužník rukou společnou a nerozdílnou za celý dluh;
na vůli věřitele závisí, zdali chce nastupovati napřed na
hlavního či na vedlej šího dlužníka či na oba zároveň
(§ 804).
§ 117l.

Kdo shladí cizí dluh, za který ručí osobně nebo urči
tými kusy majetku, vstupuje do práv věřitele a jest oprávněn domáhati se na dlužníkovi náhrady shlazeného dluhu.
K tomu konci jest uspokojený věřitel povinen vydati mu a
naň převésti všechny právní pomůcky a zajišťovací pro.středky, které má.
§ 1172.
Jestliže se několik osob zaručí za týž celý dluh, ručí
každá z nich za celý dluh, ať již se zaručily společně či
každá zvláště, o ostatních třebas nevědouc. Jestliže jedna
z nich shladí celý dluh, náleží jí právě tak jako spoludlužníku (§ 808) postihové právo proti ostatním. Propustí-li
veřitel některého 'z rukojmích, působí to jen proti těm rukojmím, kteří se zavázali dříve než propuštěný.
§ 1173.

Jestliže hlavní dlužník nebo někdo jiný dá věřiteli zástavu dříve, než se někdo zaručil, nebo aspoň současně,
jest sice věřitel oprávněn nastupovati na rukojmího, jest
však odpověden rukojmímu, jestliže se na jeho újmu vzdá
práva zástavního.
§ 1174.

Jestliže rukojmí nebo plátce věřitele uspokojil nedorozuměv se s hlavním dlužníkem, může mu hlavní dlužník
namítati vše, co by byl mohl namítati věřiteli.
§ 1175.

Rukojmí smí odepříti placení, jestliže věřitel zavinil,
že nelze dojíti uspokojení od hlavního dlužníka.

Zvláštní způsoby zánilíu rukojemského závazku.
§ 1176.
e) Závazek rukojmího pomíjí v tOlU poměru jako závazek hlavního dlužníka; avšak rukojmí se nemůže d.ovolávati toho, že dědic zemřelého hlavního dlužníka ručí
jen obmezeně.
(2) Zaváže-li se rukojmí jen na čas, ručí jen za tento
čas.

§ 1177.

Když projde čas, v kterém dlužník luěl zaplatiti, nezprošťuje se rukojmí svého závazku, byť i věřitel se nebyl
domáhal uspok.ojení; je však oprávněn domáhati se, aby
dlužník, s jehož přivolením se zaručil, mu da.l jistotu. I vě
řjteJ. odpovídá rukojmímu potud, pokud rukojmí z jeho váhavosti při vymáhání dluhu vezme škodu při postihu.
§ 1178.
Vznikne-li důvodná obava, že se dlužník stane nezpů
sobilým platiti nebo že se vzdálí za hranice tohoto státu
za takových poměrů, že by vymáhání dluh:u na něm bylo
podstatně stíženo, jest rukojmí .oprávněn domáhati se, aby
mu dlužník dal jistotu.
§ 1179.
Když se někdo zaručí za pohledávky, které mohou
vzniknouti z nějakého právníh? poměru, jako -z poskytnutí
úvěru, z přijetí jednatelství, z náhrady škody, ze správy
pro vady, může se rukojmí, když projde čas, za který se
zaručil, na věřiteli domáhati, aby se vydal počet.
§ 1180.

Není-li rukojemský závazek zajištěn zástavním právem, zaniká, když uplynou tři léta od smrti rukojmího,
jestliže hlavní dluh byl v době smrti rukojmího již dospělý
a věřitel v oněch třech letech jeho dědiců neupomenul. Dospěje-li hlavní dluh až po smrti ruk.ojmího, počítají se ona
tři léta ode dne dospělosti. U stanovení tato neplatí o závazku rukojmího a plátce.
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II. Slibem platebním.
§ 1181.
(1) Slíbí-li někdo výslovně, že zaplatí svůj dluh přesně

určený

co do obsahu a důvodu, má .s e za to, že dluh onen
v době slibu trval. Druhá věta § 1164 platí i zde.
(2) Platební slib mezi manžely má následek uvedený
v prvním odstavci, jen když prohlášení slibujícího bylo
dáno ve formě notářského spisu.
(3) Ustanovení tato se yztahují zejména na smlouvy
uznávací a odúčtovací. .

při pozemcích ostatních a venkovských statcích, jakož i při
věcech movitých dvě třetiny odhadní ceny.
(2) Stavební právo je dostatečnou jistotou, když zatížení nepřevyšuje jednu polovinu jeho ceny a když dluh
smluvenými splátkami úmorovými nebo stejnoměrnými
splátkami nejvýše ročními bude splacen nejpOZději v pátém
roce před zánikem práva stavebního.
(3) Cenné papíry svědčící majiteli, mají-li plnou obě ..
živost a náležejí-li mezi papíry, v kterých lze uložiti peníze
sirotčí, hodí se ~a jistotu do tří čtvrtin kursovní ceny.
(4) Vklady u ústavů, u kterých lze ukládati peníze sirotčí, hodí se za jistotu až do výše vkladu.

III. Smlouvou zástavní.
§ 1186.
§ 1182.
Jak se zajišťují pohledávky zástavní smlouvou, jest
ustanoveno v hlavě čtrnácté.
IV.

Zajišťovacím

§ 1187.

pi'evodem pohledávek.

Stane-li se jistota nedostatečnou, platí §§ 466, 467.

§ 1183.
(1) Pohledávky lze zajistiti také tím, že dlužník pře
vede na svého věřitele své postupitelné pohledávky. Je-li
věřitelství pohledávky spjato s vlastnictvím cenného papíru, nemá zajišťovací převod místa.
(2) Ustanovení o nedovolených úmluvách při smlou vě
zástavní platí obdobně i zde.

HLAVA 42.

Obnova a narovnání.
1. Obnova (novace).
§ 1188.
Změní-li se dohodou právní důvod nebo hlavní před ..
mět pohledávky, vznikne obnova (novace) a ruší se zříze
ním nového závazku závazek dosavadní. Závazky promlčené
se k obnově hodí (§ 1164).

Jistot.a.
§ 1184.

Kdo je povinen podle tohoto zákona dáti jistotu,
své povinnosti dosti tím, že zřídí právo zástavní.

Není-li někdo s to, aby dal jistotu zřízením práva zá-:
stavního, může dáti jistotu způsobilými rukojmími. Kdo
má v tuzemsku vhodný majetek, je způsobilý rukojmí.

učiní

§ 1185.
(1) Nikdo není povinen věc, která má býti jistotou, při
jmouti jako zástavu v ceně vyšší než v ceně, která při domech, stavebních pozemcích a při nemovitostech sloužících
účelům průmyslovým nebo obchodním činí jednu polovinu,

§ 1189.

Práva rukojen1ská, zástavní i jinaká, spojená se zru ..
šenou pohledávkou, obnovou pomíjejí, jestliže se účastníci
neustanoví na něčem jiném.
§ 1190.
Zevrubněj ší dohody o tom, kde, kdy a jak se má závazek splniti, a jinaké dohody, které nemění závazku co do
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právního důvodu nebo co do věci hlavní, nepokládají se za
obnovu, stejně jako vydá-li se nový dlužní úpis nebo jiná
podobná listina. Změnou ve ve dlej ších ustanoveních nelze
vložiti nové břímě na někoho, kdo k ní nepřistoup(

§ 1197.

Proto, že byl někdo zkrácer.. přes polovici hodnoty, nelze narovnání poctivě učiněné vzíti v odpor.
§ 1198.

§ 1191.

Starý závazek se nepokládá za zrušený, pokud s novým
může obstáti.

Patrné početní chyby, sběhlé při narovnání, nejsou
žádné straně na škodu.
se

2. Narovnání.

zřetelem

li

formě.

§ 1199.-

§ 1192.
I

Dohoda, kterou se práva sporná nebo pochybná určují
tak, že se každá strana straně druhé v něčem podvolí, jest
narovnáním.

K platnosti narovnání mezi manžely je potřebí formy
spisu.

notářského

Rozsah narovnání.

§ 1193.

§ 1200.

Kdo dlužníku s jeho přivo1ením promine nesporné nebo
pochybné právo bezplatně, daruje (§ 856).

Bylo-li učiněno narovnání obecné o všech '.sporných vě
cech vůbec, nelze je vztahovati k takovým právům, která
byla vylončena, nebo k právům, na která strany nemohly
míti zření.

Neplatnost narovnání se

zřetelem

k

předmětu;

§ 1194.
volně

Kdo nesmí s právem
narovnání.

Následky narovnání co do vedlejších závazků.

nakládati,

nemůže

o

něm

učiniti

§ 1195.

Narovnání o právech z pořízení pro případ smrti je
neplatné, po smrti zůstavitele však. jen tehdy, když strany
neznaly jeho obsahu.
se

zřetelem

k jiným vadám;

§ 1196.

Omyl v tom, co mezi stranami bylo nesporné nebo nepochybné, jest posuzovati podle obecných ustanovení
(§§ 784-790). Omyl v tom, co mezi stranami bylo sporné
nebo pochybné, platnosti narovnání nevadí, ledaže by se
druhá strana dopustila lsti. Ani nově nalezenými průvody,
byť i z nich šlo najevo, že ta neb ona strana žádného práva
neměla, nelze vzíti v odpor narovnání učiněné poctivě.

§ 1201.

Rukojmí, kteří byli zřízeni k pojištění celého práva,
I'učí i za tu část, která byla ustanovena narovnáním. Týmž
. způsobem je zavazeno to, co bylo dáno do zástavy za -celé
právo. Avšak rukojmí a zástavní dlužník, kteří nepřistou
pili k narovnání, mohou věřiteli namítati vše, co mohli namítati proti jeho pohledávce, kdyby se narovnání nebylo
stalo.
HLAVA 43.

Změna v osobě věř.itele nebo dlužníka.
1. Postup (cese).
§ 1202.
, Věřitel může smlouvou postoupiti pohledávku jiné
osobě. Je-li věřitelství pohledávky spjato s vlastnictvím '
Všeobecný zákoník občanský, Dí! 1.
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cenného papíru, spravuje se postup ' pohledávky
o převodu vlastnického práva k věcem movitým.
Předmět

předpisy

jak z toho, že je pravá, tak z toho, že je dobytná; neodpovídá však z vyšší sumy, než jakou od postupníka obdržel.
§ 1209.

postupu.

§ 1203.
\

Postoupiti lze všechny pohledávky, které lze zciziti.
Nelze zciziti pohledávky, jejichž obsah by se změnil změ
nou věřitele; pohledávky, které nemohou býti zabaveny;
pohledávky, jichž postup byl dohodou s dlužníkem zakázán,
a vůbec pohledávky, které jsou nerozlučně spjaty s osobou
věřitelovou a jeho smrtí tedy zanikaj í.

Postupce neodpovídá za pohledávku v době postupu
dobytnou, která se náhodou nebo nedopatřením postupníka
stala nedobytnou. Nedopatření tohoto zpúsobu lze postupníku přičísti zejména, když nevypoví pohledávky v době,
kdy bylo možno ji vypověděti; když jí nevymáhá, jakmile
dospěje; ~dyž dlužníku poshoví; když opomine opatřiti si
jistotu v době, kdy to bylo' možné.

Právní následky postupu.

§ 1210.

§ 1204. '

Jinak platí o poměru postupce k postupníkovi obdobně ustanovení o správě (§§ 838 a násL), vyjma ustano-

Práva toho, kdo pohledávku převzal (postupníka), se
rovnají vzhledem k postoupené pohledávce právům postupcovým. Postupce je povinen vydati postupníkovi a převésti
naň všechny právní pomůcky a zajišťovací prostředky,
které má. Přednostní právo, jakož i jiné výhody spojené
s pohledávkou může vykonati i postupník.
§ 1205.

Dokud dlužník nenabude beze své viny vědomosti o postupu, shladí pohledávku tím, že plní postupci nebo se
s ním jinak vyrovná.
§ 1206.

Plní-li dlužník z cenného papíru jeho držiteli, shladí
pohledáv~u, když beze své viny neyěděl, že držitel není
postupníkem.
§ 1207.

Dlužníku zůstávají všechny námitky proti pohledávce.
Jestliže však proti poctivému nabyvateli uznal pohledávku
za pravou, je povinen jej uspokojiti jako svého věřitele.
Správa

při

postupu.

§ 1208.

Kdo postoupí pohledávku za plat, odpovídá postupníku

vení o délce, a počátku lhůt uvedených v § 848.
Obnova vstupem nového

věřitele.

§ 1211.

Umluví-li se vstup nového věřitele na místo dosavadního tím způsobem, že se na místo zrušené pohledávky postaví závazek dlužníkův k novému věřiteli ze samostatného důvedu právního nebo závazek k plnění jiného hlavního předmětu, nenastanou následky spojené s převodem
pohledávek, nýbrž následky spojené s obnovou (§§ 1188,
1189) .
Převod

podniku.

§ 1212.

K převodu podniku zastaveného 'z ápisem do zástavního
rejstříku je potřebí, aby byl převod zapsán do zástavního
rejstříku.

'
2. Poukázka (asignace).

§ 1213.
Poukázkou se zmocňuje poukazník (asignatář) vybrati plnění u poukázance (asignáta) a poukázanec se
zmocňuje plniti poukazníku na účet poukazatelův (asignan18';'
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tův). Přímého.

práva nabude pDukazník prDti pDukázanci
teprve tehdy, až ho. dojde proj ev pDukázance, že pDukázku

úteli (převzetí splnění), lná prDti dlužníku pDvinnDst zařiditi, aby věřitel neměl práva naň dDkrDčiti. Věřiteli z tDhD
přímé právo. 'nevznikne.

přijímá.

4.

§ 1214.
(1) PDkud je pDukázanec

to.,

má plniti, již pDukazateli dlužen, jest vzhledem k něn1u povinen pDukázce VyhDvěti. Má-li pDukázkDU býti splacen dluh pDukazatelův u pDUkazníka a ten pDukázku přijme, jest pDukazník pDvinen
pDukázance vybídnDuti, aby plnil.
\.
(2) Nechce-li pDukazník užíti pDukázky nebo. Ddpírá-li
pDukázanec poukázku přijmDuti nebo. pDdle ní plniti, jest
na pDukazníku, aby to oználnil bez zbytečného. Ddkladu
pDukazateli.
(3) Není-li smluveno. jinak, zanikne dluh teprve plněním.

Přijme-li

pDukázanec pDukázku vůči pDukazníku, může
jen takDvé námitky, které se týkají platnosti
přijetí nebo. které vyplývají z Dbsahu pDukázky nebo. z jeho.
o.sobních vztahů k pDu'kaznikDvi.
činiti

§ 1216.
(1) PDkud pDukázanec nepřijme pDukázky VUCl pDUkazníku, může ji pDukazatel DdvDlati. Není-li mezi poukazatelem a pDukázancem jiné-ho právního. dŮVDdu, platí o. pDměru mezi Dběma ustanDvení o smlDuvě o. Dbstarání záležitDstí; avšak poukázka nezanikne smrtí pDukazatelDvDu nebo.
pDukázancovDu. PDkud zrušení pDukázky půsDbí také prDti
pDukazníku, řídí se právním pDměrem mezi ním a pDukazatelem.
(2) NárDk pDukazníka prDti pDukázanci se prDmlčuje
ve třech letech, pDčítajíc Dd té dDby, kdy pouka:zníka dDšlo přij etí pDukázky.

3.

dluhu.

§ 1218.

CD

§ 1215.

mu

Převzetí

§ 1217.
Dpatří plnění

§ 1219.
(1) Též bez úmluvy s dlužníkem může třetí DSDba
smlDuVDu s věřitelem dluh převzíti.
(2) DDhDdne-li se však někdo. jen s věřitelem, že pře- .
jímá dluh, má se za to., že je dlužníkem vedle půvDdníhD
dlužníka a nikDli na jeho. místě.

§ 1220.
(1) PDvinnDsti toho., kdo. dluh převzal, se rDvnají stran
převzatého. dluhu pDvinnDstem původního. dlužníka. Kdo.
dluh převzal, může věřiteli činiti námitky vznikající z právního. pDměru mezi věřitelem a dosavadním dlužníkem.
(2) Výměna dlužníka se nedDtýká vedlejších práv

s pDhledávkDU spojených. Zástavní dlužník rDzdílný Dd
DSDb, které se zúčastnily při převzetí dluhu, jakož i rukDjmí však ručí nadále jen tehdy, když Dnen zástavní dlužník nebo. rukDjmí přistDUpí k výměně dlužníka.
Převzetí

dluhu

při

zcizení nemovitosti.

§ 1221.
Převezme-li při zcizení nen1DvitDsti nabyvatel zástavní právo. na ní váznDucÍ, jetím v pDchybnostech rozun1ěti
převzetí dluhu. Zcizitel může, když je dDvršen převDd vlastnietvL vyzvati věřitele písemně, aby zaň přij al nDvéhD

Převzetí splnění.

Kdo. se dDhDdne s dlužníkem, že

Kdo. se dohDdne s dlužníkem, že přejín1á .iehD dluh
dluhu), nastoupí jako. dlužník na jeho. nlÍstD, při
VDlí-li k tDmu věřitel. Než pfivolení bude dáno. nebo když
bude DdepřenD, má tato. dDhoda stejné následky jako. pře
vzetí splnění (§ 1217), neplyne-li z ní nic jiného.. Své při- .
vDlení může věřitel prDhlásiti bud' dlužníku nebo. přejilna
teli a lnusí tak učiniti bez zbytečného. Ddkladu.
(převzetí

jeho.

vě-
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dlužníka. Není-li přivolení odepřeno dó šesti měsíců, jest
po zákonu dáno. Na tento následek jest ve výzvě výslovně
upozorniti.
Převzetí jmění

měru

postaví závazek nového dlužníka ze samostatného
právního nebo závazek k plnění jiného hlavního
předmětu, nenastanou následky spojené s převzetím dluhu,
nýbrž následky spojené s obnovou (§§ 1188, 1189).
důvodu

nebo podniku.

§ 1222.

HLAVA 44.

(1) Převezme-li někdo jmění nebo podnik, stává se
vedle zcizitele dlužníkem z dluhů, které náleží ke jmění
nebo k podniku a o kterých při odevzdání věděl nebo musil
věděti. Odpovědnost nabyvatele však pomine, jakmile zaplatí na takových dluzích tolik, kolik činí hodnota převza
tého jmění nebo podniku.
(2) úmluvy mezi zcizitelem a nabyvatelem, které se
tomuto ustanovení příčí a které by byly na újmu věřitelů,
nemají proti věřitelům právních následků.

§ 1223.
(1) Převezlne-li jmění nebo podnik blízký příslušník

z

zcizitele, stává se vedle 'Zcizitele dlužníkem dluhů náležejících ke jmění nebo k podniku, bez oblnezení na hodnotu
převzatého jmění nebo podniku, nejde-li o dluhy, o kterých
při převzetí ani nevěděl ani věděti nemusil.
(2) Blízkými příslušníky zcizitele podle tohoto ustanovení jsou: jeho lnanžel, osoby s ním příbuzné nebo sešvagřené v řadě přímé vůbec nebo v řadě pobočné až do čtvr
tého stupně, děti osvojené, jakož i osoby, které se zcizitelem žijí v mimomanželském společenství. Nemanželské pří
buzenství jest klásti na roveň příbuzenství n1anželskému.
§ 1224.

Zánik práva
l.

Splněním.

§ 1226.

Závazek zaniká

především splněním.

Jak jest splniti.

/

§ 1227.

Proti své vůli nemůže býti nucen ani věřitel, aby
jiného přijal, než co má pohledávati, ani dlužník, aby
jiného poskytl, než co je dlužen. Totéž platí o místě,
a způsobu splnění.

něco

něco

čase

§ 1228.

Musí-li, se zřetelem k obsahu smlouvy, přijmouti vě
zapravení nez'Úročitelného peněžitého dluhu ještě nedospělého nebo dospívá-li takový dluh podle ustanovení
zákonných před časem, může si dlužník, zapravuje dluh
předčasně, sraziti náhradu úroků. Srážka se vypočítá tak,
aby peníz, který věřiteli zapraví, s připočtením zá~onných
úroků za dobu od zapravení dluhu až do doby jeho původní
dospělosti, rovnal se celému dluhu.
řitel

U stanovení předcházej ících paragrafů neplatí, převez
n1e-li se jmění ;;'ebo podnik v konkursu nebo v exekuční
dražbě.

závazků.

§ 1229.
(1) Věřitel není povinen svoliti, aby dlužník plnil po

Obnova vstupem nového dlužníka.
§ 1225.

Umluví-li se vstup dlužníka nového na místo dosavadního tím způsobem, že se na místo zrušeného dlužního po-

částkách.

(2) Splátku nabídnutou n2, dluh peněžitý nesn1í však
odmítnouti, činí-li aspoň pětinu dluhu, avšak nejméně jedno
sto korun československých. Věřiteli tím nevzejde žádné
břímě.
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§ 1230.

(1) Je-li dlužník dlužen jistinu, úrQky a náklady nebo
má-li věřitel rQzličné pQhledávky jistinné, má se za tO', že
je shlazen Qnen dluh, o němž dlužník prQjevil, že jej chce
se sVQlením věřitele shladiti.
(2) Je-li PQchybnQ, jaký úmysl dlužník měl, nebO' Qdpírá-li věřitel úmyslu dlužníkQvu, započte se plnění nejprve na náklady již určené, pak na úrQky a kQnečně na
jistiny. CO' dO' jistin lná se za tO', že je shlazena ta jistina,
z které dlužník byl již uPQmenut nebo která již aSPQň dospěla, po ní Qna, která by dlužníka nejvíce tížila, kdyby ji
zůstal dlužen; z někQlika stejně Qbtížných bude shlazena
jistina nezajištěná nebo méně zajištěná.

způ

Splnitel.
~

1235.

Také oSQba, která není způSQbilá, aby spravQvala syé
zhQstí se závazku, splní-li pravý a dospělý dluh. Splníli však dluh dO' té dQby nejistý nebO' nedQspělý, může se
její řádný zástupce · dQnláhati, aby bylO' vráceno, CO' bylO'
věci,

plněnO'.

§ 1236.

KdO' plní dluh jiné Qsoby, za který neručí (§ 1171),
se před plněním nebo při něm dQmáhati na věřiteli,
ab.y mu PQstQupil svá práva; učiní-li tak, jest v plnění spatřovati výkup pQhledávky.

může

čas splnění.

§ 1231.
Není-li čas splnění nijak určen (§§ 815-817), nastane
PQvinnQst splniti dne následujícíhO' pO' tQm, co dQšla dlužníka uPQmínka.
. § 1232.

nem jednatelstVÍ, jakQž i náhradu škQdy, kterQu mu
SQbí dlužná věc.

)

Výživné se zapravuje aSPQň na měsíc napřed. Zemře
li ten, kQmu se výživné dává, nejsQu jeho dědicQvé PQvinni
vraceti nic z tohO', CO' bylO' plněnO'.

§ 1237.

Nabízí-Íi se výkup pQhledávky v dQhQdě s dlužníkem,
musí věřitel přijmouti Splnění; neQdpQvídá však, nejde-li
o podvQd, za pravost a dobytnQst pQhledávky. Není-li dQhQdy s dlužníkenl, nemusí věřitel Qd třetí QSQby zpravidla
(~ 1171) přijmQuti splnění.
Příjenlce.

§ 1233.
Jestliže věřitel, jehQž sPQlupůsQbení při splnění je nut- né, nepQskytne tohQtQ svéhO' spQlupůsQbení dlužníkQvi, který se své strany učiní vše, čehO' na něm vyžaduje splnění,
stihnQu nepříznivé tQho následky věřitele.
§ 1234.
Na věřitele přechází zejména nebezpečenství nahQdilé
zkázy, které dO' té dQby PQstihQvalQ dlužníka. PQčínajíc prQdlením věřitele Qdpovídá dlužník jen za škQdu, kterQu způ
sob~ úmyslně nebO' z hrubé nedbalQsti; a dlužník může PQhledávati na věřiteli náhradu nákladů, které na dlužnQu věc
učiniÍ, PQdle zásad Qbsažených v ustanQveních o nepřikáza-

§ 1238.
(1) Dluh se shladí tím, že se splní věřiteli nebO' jehO'
zástupci k přijetí způsQbilému nebO' tQmu, kohO' SQud uznal
za věi'itele pQhledávky.
(2) Dlužník, který plní QSQbě, jež předloží kvitanci vě
i'itele, shladí dluh, ačli nevěděl ani nemusil věděti, že Qna
QSQba není Qprávněna splnění přijmQuti.
(3) Kdy se shladí dluh tím, že se splní QSQbě určené
výrokem sQudním nebO' správním, PQdává se z ustanQvení
O' těchtO' výrocích.

§ 1239.
KdO'

něcO'

·s plní

věřiteli,

kterému

nepřísluší

správa jehO'
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jmění,

jest povinen splniti dluh znovu, jestliže to, co bylo
poskytnuto, již není, ani to nebylo obráceno ku prospěchu

příjenlCe.

§ 1245.

§ 1240.

Má-li věřitel od dlužníka dlužní úpis, je povinen, kromě
toho, že mu vydá kvitanci, vrátiti dlužní úpis nebo odepsati
splátku na dlužním úpise. Tvrdí-li, že nelnůže dlužní úpis
vrátiti, je dlužník oprávněn domáhati se na něm prohlášení veřejně ověřeného, že dlužní úpis pozbyl platnosti. Obdrží-li dlužník od věřitele dlůžní úpis bez kvitance, má se
za tq, že dluh byl splněn.

§ 1241.

Stalo-li se složení

řádně,

je dlužník osvobozen.

§ 1242.

Jakmile věřitele doj de zpráva o složení, jest ukladateli
na žádost vrátiti věc jen tehdy, když si takové vrácení vymínil a soud ještě nerozhodl, zda se složení stalo řádně čili
nic; když s jeho žádostí vyslovil souhlas ten, pro koho věc
byla složena ; nebo když soud rozhodl, že se složení nestalo
řádně.

Kvitance.
§ 1243.

Kdo splnil nebo plní dluh, jest oprávněn domáhati se
kvitance, t . j . písemného potvrzení, že dluh byl
splněn, ve všech případech, v kterých ' jeto v souhlase
s pravidly poctivého obchodu. V kvitanci jest vyznačiti
j méno dlužníka i věřitele, předmět dluhu a místo a čas, kde
a kdy byl splněn. Kvitance musí býti podepsána věřitelem
nebo jeho oprávněným zástupcem. Náklady kvitance nese,
není-li vyjednáno nic jiného, věřitel.
příjemci

Je-U vydána kvitance na jistinu, má se za to, že byly
zapraveny také úroky.

Složení dluhu k soudu.

(1) Nelze-li dluh splniti proto, že věřitel je neznám
nebo nepřítomen nebo že to, co se mu nabízí, bez důvodu
odmítne; že dlužník bez vlastní viny je v nejistotě, kdo je
věřitelem; nebo že se vyskytly jinaké důležité důvody na
straně' věřitele, je dlužník, nebo kdo jiný je povolán splniti,
oprávněn dlužnou věc složiti k soudu nebo, nehodí-li se
k tomu, žádati, aby soud učinil opatření, aby byla vzata
v úschovu.
(2) O složení zpraví soud toho, pro koho se složení
stalo, a podle potřeby zařídí jeho zastoupení.

na

§ 1244.

§ 1246.

J de-li o opakované dávky z téhož právního důvodu, má
se za to, že ten, kdo předloží kvitanci na dávku později
splatnou, splnil také dávky dříve splatné,
§ 1247.

Když některý obchodník nebo živnostník se svými zákazníky čas od času účtuje, má se taktéž za to, že, kvitoval-li účty z doby pozděj ší, byly vyrovnány i účty starší.
Splnění

ne dluhu.

§ .1248.

Jestliže někdo jinému omylem, byť i to byl omyl právní, splní nedluh, jest oprávněn domáhati se vrácení toho,
co bylo plněno. Stran toho, co nemůže býti vráceno, stran
plodů těžených i zanedbaných a přírústku, jest oprávněn
pohledávati na příjemci nepoctivém náhradu škody podle
obdoby pravidel obsažených v § 263. Byla-li takto plněna
práce, může pracovník pohledávati aspoň přiměřenou mzdu.
Na příjemci poctivém se může plnitel domáhati toho, čím
je příjemce na újmu plnitele obohacen. Po doručení žaloby
se závazek poctivého příjemce přitužujepodle obdoby
§ 265.
§ 1249.

Zužije-Il poctivý příjemce věc nebo zcizí-li ji . bezplat-
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ně,

jest obohacen jen potud, pokud tím ušetří vlastní věci;
zcizí-li ji za plat, rovná se obohacení obdrženému platu,
a jeho zkáza a zhoršení jdou na vrub plnitele.
§ 1250.
Kdo přijme nedluh, jest příjemcem nepoctivým nebo
poctivým podle toho, zda věděl nebo lnu sil věděti, že plnitel je na omylu, čili nic.
§ 1251.

Je-li někdo povinen dáti ze dvou věcí jen jednu podle
své volhy 2. dá-li omylem obě, záleží na něm, chce-li se domáhati vrácení té či oné.
§ 1252.
Vrácení splněného dluhu lze se domáhati také tehdy,
když dluh je dosud jakýmkoliv způsobem nejistý nebo závislý na výmince. Splní-li však někdo předčasně dluh pravý
a bezvýminečný, nemůže se domáhati vrácení toho, co bylo
plněno, a nemůže se ani domáhati úroků z mezidobí.

§ 1256.
Komu bylo takto plněno, lná postavení poctivého pří
jemce nedluhu po doručení žaloby (§ 265) ; avšak ~noube 
nec, který je podle § 19 povinen vrátiti dar, j e takovým
příjemcem teprve od doby, kdy zvědělo zmaření sňatku.
§ 1257.
(1) Dá-li někdo vědomě něco k účelu nemožnému nebo
nedovolenému, nemůže se domáhati, aby mu to bylo vráceno.
(2) Dá-li však někdo, aby zabránil nedovolenému činu,
něco tomu, kdo se chtěl činu dopustiti, může se domáhati
vrácení.

§ 1258.
Předpisů §§ 1248 a násl. jest přiměřeně užíti také
tehdy, když plnění bylo hned od počátku u příjemce bez
právního důvodu nebo když právní dúvod věc podržeti p0minul.

§ 1253.
Splní-li někdo dluh promlčený, nežalovatelný nebo takový, který je neplatný z nedostatku formy, nemůže vymáhati, co bylo plněno, právě jako ten, kdo plní věda, že
tím není povinen.
§ 1254.
Toto ustanovení však neplatí tehdy, když splní dluh
osoba, které nepřísluší 's práva jejího jmění.

2. Kompensací.
§ 1259.

Vy.skytnou-li se vzájemné pohledávky, které j's ou pravé a jdou na plnění stejného druhu, zrušují se kompensací,
pokud se navzájem kryjí, když některá z obou stran učiní
projev nesoucí se ke kompensaci. Kompensace působí ode
dne, kdy se pohledávky setkají.
§ 1260.

Jiné obohacení bez právního

důvodu.

§ 1255.

Je-li plněno k účelu možnému a dovolenému a nebylo-li
ho dosaženo náhodou nebo vůlí strany jedné nebo druhé,
platí přiměřeně ustanovení §§ 1248 a násl., není-li ustanovení odchylných.

Ke kompensaci .s e nehodí pohledávky uvedené v § 1253,
neni-li ustanoveno nic jiného.
§ 1261.

Proti pohledávce dospělé nelze kompensovati pohledávku nedospělou a ke konlpensaci se nehodí pohledávky
neurčité.
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§ 1262.

4. Sjednocením práva se závazkem.

Proti pohledávkám na vrácení věcí svémocně odňa
tých, půjčených nebo do uschování vzatých, najatých nebo
pachtovaných nelze vykonati právo zadržovací ani kompensaci. Proti pohledávkám z nepravidelné smlouvy schovací
je kompensace možná.

§ 1269.

Sjednotí-li se kterékoliv právo se závazkem v jedné
pomine závazek a právo, neplyne-li ze zákona nic
jiného.
osobě,

§ 1270.

§ 1263.

Nelze vykonati kompensaci proti pohledávkám na nut. nou výživu a vůbec proti pohledávkám nezabavitelným.
§ 1264.

Dlužník

nemůže

naproti svému

1174, 1207) kompensovati, co

věřitel

Sjednotí-li se v jedné osobě práva a závazky zapsané
do knih veřejných, trvají, dokud se nevymaží z knih. Až
do té doby může zapsané zástavní právo býti s jinou pohledávkou spojeno . vlastníkem nebo exekucí.

věřiteli zpravidla (,§§
má plniti jinému nebo

5. Nemožností.

. jiný dlužníkovi.

§ 1271.
§ 1265.

Byla-li pohledávka převedena . postupně na několik
osob, může dlužník sice kompensovati svoji pohledávku,
kterou měl v době, kdy dluh byl po prvé postoupen, za vě
řitelem prvním, jakož i svoji pohledávku za věřitelem posledním, ale nemůže kompensovati svou pohledávku, kterou
má za některým z věřitelů prostředních.

(1) Podlehne-li určitá věc zkáze skutečností, za kterou
dlužník neodpovídá, ruší se tím všechen závazek, i závazek
nahraditi její cenu. To platí i tehdy, nelze-li splniti závazek pro jinou skutečnost, za kterou dlužník neodpovídá.
Jde-li o částečnou nemožnost, jest hleděti stran trvání nebo
zániku závazku k § 791. .

Vždy však má dlužník povinnost to, co obdržel pro
závazku, vrátiti nebo nahraditi jako poctivý držitel,
ale tak, aby . ze škody jiného neměl užitek.
(2)

splnění

§ 1266.

v

Jiných vlastností pohledávek, než které jsou uvedeny
není.

předcházejících předpisech, potřebí

3. Vzdáním.
§ 1267.

Je-li věřitel oprávněn nakládati se svým právem, může
se ho také k dobru dlužníka vzdáti a tím závazek zrušiti.
§ 1268.

Vzdá-li se někdo práva domáhati se náhrady škody
vzniklé na pozemku a zapíše-li se takové vzdání do knih,
působí i proti pozděj ším vlastníkům. '

6. Projitím

času.

§ 1272.
(1) Práva a závazky pomíjejí také, když projde čas,

na který jsou obmezeny poslední vůlí, smlouvou, výrokem
soudcovským nebo úředním nebo zákonem.
(2) Kterak se ruší promlčením, jest ustanoveno
v příští hlavě.
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HLAVA 45.

c) pr a v á.

Vydržení a promlčenÍ.

§ 1278.

Ustanovení všeobecné.

Držba musí býti pravá (§ 257). N epr:avúst držby pře
káží i vydržení dědicúvu.

§ 1273.

Vydržením práva vznikají

Cl.

2. Doha vydržecí:

průmlčením zanikají.

řádná;

Vydržení řádné.

§ 1279.

Jeho náležitosti: 1. Držba:

Právo. vlastnické k věci nemúvité a vůbec právo, které
má půvahu věci nemůvité, vydrží, kdo. je drží způsůbem
zákůnným po. třicet let. Jde-li o. jinúu věc nebo. právo., je
vydržeCÍ doba tříletá.

§ 1274.

. , K vydržení práva je kromě způsůbilé ůsůby a z o
t'· h
puso. ,
, nu na Je o. držba, jež musí býti řádná
půchv~a a prava a jež musí trvati po. všechen čas zák
'
vymerený.
onem
bIleh ů předmětu

a)

§ 1280.

Jak někdo nabývá uplynutím času práva, které je pro.
něho. zapsáno. ve veřejných knihách, ustanúvuje právo.
h,nihúvní.

řádná;

§ 1275.

§ 1281.

Drž~~ jest řádná, když se zakládá na důvůdu kt
by postacll ke vzniku práva kdyby nál I
kdyb b I
eze o.
, ' y Yů ZrIzeno osúbúu oprávněnúu.
v

v,

,

v

'.

prevůdcI

'
ery
nebo.
.

J de-li o. právo., které se zřídka vykúnává, je potřebí
vedle průběhu třiceti let, aby právo. po každé, když se
naskytne příležitůst, bylo. vykůnánů a aby se tak stalo.
aspúň třikrát. Nedúšlo-li taktů na trújí výkún, prodlužuje
se vydržeCÍ dúba, až právo. bude vykúnánú po. třetí.

§ 1276.

Práva .vla~tnickéhů k věcem zastaveným, zadržúva'
nI nebo. do. po.
d '
,
"úvat' ř'
zl~anl anym nemohúu věřitelé, nájemci, pachd
y I, vYPuJcltele, schúvatelé nebo. poživatelé n b 't·
ním
d t
a y I vy rze- ,
pro ne ús atek radnůsti držby Dědic " " h
.,
více důvodu než úni sami.
.
úve JeJlC nema.JI
n'

~m, prúnaJatym, prúpachtúvaným půjčeny'm do. sch
v,

'

o

,

mimúřá

dná.

,

§ 1282.

• v.

v

"

b) poctivá;

Proti státu a průti jiným úSůbám právnickým vydrží
se právo. vlastnické k věci nemůvité a vůbec právo., které
má púvahu věci nemúvité, ve čtyřiceti letech. Jde-li o jinúu
věc nebo. právo., je vydržecí důba šestiletá.

§ 1277.

§ 1283.

musí
d Držba
hO
d 'býti púctivá (,§§ 254- 256) . N epúc t'IVúS t
:;re c u ce ,nevadl poctivému nástupci nebo. dědici, aby 0.":
cal vydrzenl úde dne, kdy nabyl držby (§ 1306).
P

Následuje-li po. úsobě nepůžívající výhůdy oSůba výhúdy půžívající, púčítá se důba držby průti předchůdci do.
vydržeCÍ důby šestileté dvojnásůb, do. doby čtyřicetileté

v ,

v

v

Všeobecný zákoník občanský. Díl 1.
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čtyřmi třetinami.

Následuje-li po osobě požívající výhody
osoba výhody nepožívající, počítá se doba držby proti před
chůdci do vydržecí doby tříleté jedRou polovinou, do doby
třicetileté třemi čtvrtinami.

ač mohlo býti vykonáno, nebo do téže doby neprovede nároku na odklizení stavu, který se právu příčí, ač nárok
mohl býti proveden. Právo vlastnické zanikne, když v době
promlčecí nebude proveden nárok na vydání věci (§ 290).

§ 1284.

§ 1289.

Kdo je ve společenství s osobou, která podle zákona
vydržení požívá zvláštní výhody, tomu se dostane stejné výhody, zakládá-li ono společenství takovou jednotu
zájmů, že by následek způsobený dokonaným vydržení~
nutně postihl oba společníky.
při

§ 1285.

(1) Je-li pohledávka splatná na výpověď, pocIna se
promlčení

dnem, kdy věřitel nejprve mohl způsobiti svou
splatnost pohledávky.
(2) Trvá-li zvyklost, nebo je-li mezi stranami obvyklé,
že se účet o pohledávce předkládá koncem roku nebo jiného
období, počíná se promlčení koncem roku nebo období, kdy
účet mohl býti předložen.
výpovědí

Zdržuj e-li se vlastník mimo hranice tohoto státu, pře
káží to řádnému vydržení potud, že doba dobrovolné a nezaviněné nepřítomnosti se počítá jen za polovici. Při tom
se však nehledí na nepřítomnost, která netrvala ani celý
rok, a doba vydržecí nesmí býti delší než třicet let.

Výjimky.
§ 1290.
Promlčením

j ící se na

nezanikají pohledávky na výživu zakládarodinných.

poměrech

§ 1286.

Také ten, kdo nabyl věci nlOvité přímo od nepravého
nebo nepoctivého držitele nebo není s to, aby jmenoval
svého , předchůdce, může právo vl~stnické vydržeti, jen
uplyne-li doba dvojnásob dlouhá, než jaké by bylo potřebí
jinak.
Vydržení

mimořádné.

§ 1287.

Kdo opírá svoje vydržení o dobu třicetiletou nebo čty- 
řicetiletou, nepotřebuje k vydržení, aby jeho držba byla
řádná a pravá. Drží-li však nepoctivě, nenabývá ani tenkrát, když uplyne třicet nebo čtyřicet let.

§ 1291.
Nepromlčuje .se také právo na rozdělení společne věci,
na určení hranic, na zřízení cesty nezbytné a na výkup
reálného břemena.

§ 1292.

vykonati nějaké právo na celém pozemku
nebo rozličným zPÍ!,s obenl podle libosti, neobmezuje se
v svém právu tím, že je vykonával po sebe delší čas tolikO'
na některé části pozemku nebo toliko některým způsobem;
měl-li by v svém právu býti obmezen, musil by dříve někdo
proti němu nabýti práva zapovídacího vydržením nebo
jiným způsobem.
Kdo

PromlčenÍ.

§ 1288.

směl

§ 1293.

.

Každé právo zatěžující jiného, ať je do veřejných knih
zapsáno čili nic, zaniká, když podle toho, o jaké právo jde,
buď oprávněná osoba právo v promlčecí době nevykoná,

(1) Promlčením nezanikne právo zástavní, dokud vě
řitel

má movitou zástavu v rukou, a. zajištěná pohledávka,
pokud je kryta zástavou, dojde uspokojení ze zástavy. Když
promlčením zanikne pohledávka, lze, dokud takto t rvá zá19*

•
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stavní právo, vyplatiti zástavu splněním rpohledávky nebo
~ cenou zástavy, je-li nižší než pohledávka.
(2) Ustanovení prvního 'Odstavce platí obdobně, má-li
:věřitel práv'0 zadržovací.
Do ba

promlčecí.

§ 1294.
promlčecí

Obecná doba

trvá

třicet

let.

§ 1295.

Pohledávky zadržených občasných plnění splatných
nejvýše jednoletých, jako úroků, rent, 'příspěv
ků vyživovacích, dávek výměnkových a splátek smluvených
k umoření jistiny, zanikají ve třech letech. Právo samo se
pro mlčí, když se nevykoná po třicet let.

ve

lhůtách

. § 1296.
Jde-li o právo, které se zřídka vykonává, je vedle uply-'
třiceti let potřebí, aby ten, komu právo přísluší, ve
třiceti letech, ač is e příležitost k tomu vys'k ytla aspoň tři
krát, nikdy ho nevykonal. Nevyskytne-li 'se ve tticeti letech
příležitost právo vykonati po třikrát, prodlužuje se doba
promlčecí, až z trojí příle žitosti žádné nebude užito.
nutí

§ 1297.

J de-li o osoby požívající podle § 1282 zvláštních výhod,
platí místo promlčecí doby třicetileté doba čtyřicetiletá.
Následují-li po sobě osoby požívající výhody 's osobami výhody nepožívajícími, jest hleděti k § 1283. Jde-li o záJmové
společenství osoby požívající výhody s osobou výhody nepožívající, platí § 1284.
§ 1298.
Nepřítomnost
mlčecí způsobem

uvedená v § 1285 prodlužuje dobu protamtéž uvedeným.
§ 1299.

Ve

třech

letech se

promlčují

pohledávky:

1. za dodání věcí, za provedení prací nebo za obstarání záležitostí v živnostenském, obchodním nebo jinakém
provozování;
2. za strav'0vání, ošetřování, léčení, výchovu nebo vy- ;
učování;

3. nájemného a pachtovného;
4. osob konajících práce co do platů a náhrady výdaj Ll
ze smluv 'O práci, pak pohledávky zaměstnavatelů co do záloh daných na takové pohledávky;
5. lékařů, zvěrolékařů, zubní~h techniků, pomocnic
k porodu, soukromých učitelů, advokátů, notářů, patentových zástupců a všech jiných osob veřejně ustanovených
k obstarávání záležitostí co do odměny za jejich výkony
a náhrady jejich výdajů, pak pohledávky stran co do záloh
daných oněm osobám.
§ 1300 .

Nároky ohlášené podle §§ 878 a 894
letech 'Od konce dhlašovací doby.

promlčuj í

se ve

třech

§ 1301.

e) Ve třech letech se promlčují ,práva nebo nároky:
odvolati dar pro nevděk obdarovaného; odporovati provedenému rozdělení ,společné věci; domáhati se jiného určení
hranic, n~ž jak je soud určil ípodle ·§ 380; domáhati se, aby .
byla 'z rušena smlouva pro zkrácení přes polovinu hodnoty
nebo pro donucení nebo pro omyl, pokud druhé straně
nelze vytknouti lstivé jednání.
(2) Stejně se promlčují ve třech letech práva nebo
nároky: dokročiti na obdarovaného pro zkrácení dílu povinného; domáhati se, aby pořízení pro případ smrti bylo
prohlášeno neplatným nebo aby byl vyplacen nebo doplněn
povinný díl. V těchto případech se neskončí doba promlčecÍ
dříve, než uplynou tři léta úd přikázání pozůstalosti.
§ 1302.
. ~lužebnost se promlčí, když se obtížená osoba výkonu
služebnosti zprotiví a osoba oprávněná do tří let neprovede
svého nároku.
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Jak se vydržení a

§ 1303.

Nárok na náhradu škody se promlčuj e ve třech letech,
od té doby, kdy poško-zený zví, jaká škoda jest a kdo za
ni odpovídá, ať škoda vznikne porušením povinnosti vyplývající z právního jednání, \ ať mimo takovou povinnost.
Když poškozený nezví o škodě nebo o osobě náhradou povinné, zanikne nárok, když uplyne třicet let.
Promlčení

pohledávek vykonatelných.
§ 1304.

Pohledávky přisouzené rozsudkem ·nebo Jlnym výrokem, který nabyl moci práva, pohledávky přiznané vykonatelným smírem nebo jinou vykonatelnou listinou a pohledávky zjištěné v řízení konkursním i vyrovnacím promlčují se ve třiceti ('§ 1294) nebo ve čtyřiceti letech
(§ 1297). Jestliže výrok nebo právní jednání tuto uvedené
uloží ,p ovinnost k opakujícímu se plnění (§ 1295), které
dospěje v budoucnosti, promlčuje se nárok na jednotlivé
takové plnění podle § 1295.
Jiné doby

promlčecÍ

a doby k provedení

nároků.

§ 1305.

VpočtenÍ

doby

předchůdcovy.

§ 1306.

Kdo nabude poctivě držby od držitele řádného a poctivého, má jako nástupce , právo započísti si vydržecí dobu
předchůdcovu (§ 1277) . Jde-li o nabytí práva vydr žením
třicetiletým nebo čtyřicetiletým, lze vpočísti dobu před
chůdcovy držby, i .když nebyla řádná nebo pravá, a jde-li
o pouhé promlčení, i když tu není poctivosti.

staví.

§ 1307.

Proti nezletilým, choromyslným a slabomyslným nese vydržení ani promlčení, dokud se těmto osobám
nezřídí řádný zástupce. Vydržení nebo promlčení již započaté probíhá dále, nemůže však skončiti, ' dokud překážka
nepomine. Překážka pomine také tím, že se 'zřídí řádný
~ástupce nebo že na místo 'Osoby požívající této ·výhody
vstoupí osoba této výhody nepožívajícÍ. Vydržení a prolnlčení se však neskončí dříve, než uplynou dvě léta po tom,
kdy pomine překážka. Je-li promlčecí doba kratší než dvě
léta, platí tato kratší doba místo doby dvouleté.
počíná

§ 1308.
Promlčení

práva, které náleží k pozůstalosti, pak vydržení a promlčení práva proti pozůstalosti se neskončí
dříve než še.st měsíců po tom, kdy lze právo provésti se
strany zástupce pozůstalosti ,nebo proti němu, nebo 'po tom,
kdy byl prohlášen konkurs na pozůstalost, které se podle
ustanovení práva -dědického nedostalo zastoupení. Je-li promlčecí doba kratší než šest měsíců, platí tato kratší doba
místo doby šestiměsíční.
§ 1309.

(1) Ustanovení této hlavy o době promlčecí platí, ne-

Jsou-li pro promlčení jednotlivých nároků zákonem vymě
řeny doby jiné.
(2) Některé nároky zaniknou, když nebudou provedeny do ustanovené doby. O tom jsou dána ustanovení na
místech, kde je 'O těchto nárocích řeč .

promlčení

(1) Mezi nerozvedenými manžely, pak mezi dětmi
v moci rodičské, poručenci, opatrovanci, chráněnci na straně jedné a jejich rodiči vykonávajícími moc rodičskou,
poručníky, opatrovníky, podpůrci na straně druhé vydržení
nebo promlčení ani se nepočíná ani dále neprobíhá.
(2) Ustanovení prvního odstavce týkající se manželů
neplatí o promlčení podle ,§§ 58, odst. 2., 64, 68 tohoto
zákoníka.

§ 1310.

Zdržuj e-li se někdo mimo hranice
služby veřejné nebo nejdou-li
války nebo jiných pohrom, vydržení
se nepočíná ani, pokud překážka trvá,
ČhlOU

tohoto státu za pří
práva, jako v čas
nebo 'promlčení ani
neprobíhá.
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Jak se vydržení a

promlčení přerušují.

§ 1315.

K promlčení jest přihlížeti, jen když se ho strana do. yoláyá.

§ 1311.
(1) Jak vydržení tak i promlčení se přerušují, když;

ten, kdo se toho neb onoho chce dovolávati, dříve než čas
proj de, bud' výslovně nebo mlčky právo druhého uzná, nebo
když jej oprávněná osoba žaluje a ve sporu náležitě postupuje. Nalezne-li se však výrokem v moc práva vešlým, že
zažalovaný nárok netrvá, j es t po ,z ákonu vydržení i promlčení nepřerušeno. žalobě jsou po.staveny· na roveň takové úkony, které podobně jakb žaloba vedou k uspokojení
nebo k určení nároku moCÍ úřední.
(2) Avšak vydržení nebo promlčení některého práva,
dovršené za rozepře nebo za řízení jí na roveň postaveného nebo teprve po jich. skončení, nebude na újmu tomu,
komu dodatečně byla povolena obnova rozepře nebo řízení
provedených o tomto nároku.
§ 1312.
Vydržení i promlčení směřující proti stavu knihovnímu
se knihovním zápisem práva, které by vydržením
nebo promlčením bylo zkráceno, bylo-li zápisu dobyto v nezaviněné nevědomosti o probíhajícím vydržení nebo propřerušuje

mlčení.

Právní následky vydržení nebo

promlčení.

§ 1313.
Nabyl-li někdo vydržením nebo promlčením knihovního práva nebo byl-li promlčením zbaven závady, může se
domáhati, aby byl knihovní stav uveden v soulad .se skutečn.vm stavem právním.
§ 1314.
Vydržení nebo promlčení není na újmu tomu, kdo dobyl zápjsu práva, které vydržením nebo promlčením bylo
zkráceno, důvěřuje (§§ 254-256) v knihy veřejné.

Promlčení

nelze se vzdáti ani je prodloužiti.
§ 1316.

Promlčení

delší

se nelze ani napřed vzdáti, aniž lze ujednati
než jaký je vyměřen zákonem.

čas promlčecí,

Promlčení

námitky.

§ 1317.
. Uplyne-li doba promlčeCÍ, platí o promlčení námitky
totéž, co platí o promlčení práva, není-li zákonem ustanoveno nic jiného.
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koslovenských s tím jediným právním následkem, že se jí
dává volnost uzavříti manželství nové.
Forma právních jednání.

DÍL ČTVRTÝ.

§ 1322.

MEZINÁRODNÍ PRÁVO SOUKROMÉ.
HLAVA 46.
Způsobilost

k právním

úkonům.

§ 1318.
(1) Způsobilost osoby k právním úkonům se spravuje

státu, jehož je příslušníkem .
(2) Stane-li se někdo čes~oslovenským státním přísluš
níkem, nepozbude tÍln způsobilosti k právní-m úkonům již
získané.
právním

řádem

Prohlášení za mrtvého.
§ 1319.

Prohlášení za mrtvé těch, kdo v době, kdy se počala
jejich nezvěstnost, byli občany tohoto státu, provede se
podle zákonů československých.

(1 ) Forma právních jednání se spravuje, není-li dále
ustanoveno nic jiného, právním řádem, kterým se spravuje
právní jednání samo. Stačí však k platnosti projevů stran,
šetří-li se formy předepsané právním řádem ·m íst, kde se
staly.
(2) U stanovení druhé věty prvního odstavce neplatí
o pr ávních jednáních, kterými se zřizuje, mění nebo r uší
věcné právo nebo břemeno na věci.

Volba práva.
§ 1323.

Strany mohou právní poměr podrobiti určitému právnín1u řádu, nebrání-li tomu donucující ustanovení právních
řádů, kterým onen právní poměr je vůbec podroben podle
ustanovení obsažených v této hlavě, a je-li významný vztah
ke zvolenému právnímu řádu.
Práva

§ 1320.

f

Byl-li někdo v cizině prohlášen za mrtvého nebo bylo-li
o něm provedeno řízení, které se co do podstaty srovnává
s prohlášením za mrtvého upraveným v tomto zákoníku, je
k tomu hleděti jen tehdy, když ten, kdo byl prohlášen za
mrtvého, byl na počátku 's vé nezvěstnosti příslušníkem
státu, v kterém se prohlášení stalo.
§ 132l.

Jestliže nezvěstný manžel cizinec měl své poslední
bydliště v tuzemsku a jestliže manželka je příslušnicí čes
koslovenskou nebo jestliže manželka, jež až do uzavření
manželství ,s nezvěstným československou příslušnicí byla,
v tuzemsku zůstala nebo se tam vrátila, jest k jejímu návrhu · nezvěstného prohlásiti za mrtvého podle zákonů čes-

věcná.

§ 1324.
Věcná

práva k hmotným věcem nemovitým i movitým
a dr žoa těchto práv se spravují právním řádem místa, kde
věc jest.
§ 1325.

Vznik a zánik věcných práv k hmotným věcem movitým se spravují právním řádem místa, kde věc byla v době,
kdy se stala událost, o kterou .se opírá vznik nebo zánik
onoho práva.
§ 1326.

Domácí ustanovení o zápisech do veřejných knih platí
i tehdy, když právní důvod vzniku, zániku, obmezení nebo

300

301

převodu
řádu

knihovního práva jest posuzovati podle právníh'O
cizíh'O.
§ 1327.

Zdali se dopouští vlastnická žaloba proti držiteli a
pokud se dopouští, jest rozhodnouti podle právního řádu
místa, kde věc byla v době, kdy držba vznikl'a.
§ 1328.
Vydržení se spravuje právním řádem státu, v němž
byla věc v době, k níž se klade počátek vydrženÍ. Vydržitel
se však může dovolati právníh'O řádu státu, v němž se vydržení dokonává, jenže, učiní-li tak, jest počítati vydržení
teprve od okamžiku, kdy se věc octla v tomto státě.
Závazky.

lnětem

je výk'Ún ,p ovolání, právním řádem místa, kde ony
osoby mají úřední sídlo (bydliště);
4. smlouvy 'O práci, které uzavřeli zaměstnanci s podnikatelem závodu 'Obchodního, živnostenského nebo horníh'O,
pak s podnikatelem hospodářství polního nebo lesního,
právnírn řádem místa, kde je sídlo závodu nebo hospodářství;

5. jiné sml'Ouvy právním řádem státu, v kterém obě
strany mají bydliště; nemají-li bydliště v témž státě a 's tala-li se smlouva mezi přítomnými, právním řádem místa,
kde smlouva byla uzavřena; jestliže pak smlouva byla uzavřena mezi nepřítomnými, právním řádem bydliště příjern
CE nabídky. Jde-li '0 právní jednání při provozování závodu
obchodního neb'O živnostenského, jest, co se týká strany
obchod nebo živnost pr'Ovozující, hleděti nikoli tk jejímu
bydlišti, nýbrž k sídlu závodu .

. § 1329.

§ 1330.

(1) Při smlouvách, které se týkají nem'Ovit'Ostí, platí

právní

řád

místa, kde nemovit'Úst jest.
(2) Při smlouvách, které byly uzavřeny na burse n~b'O
na trhu, platí právní řad tohoto místa.
(3) I při jiných smlouvách platí právní řád, který odpovídá rozumnému sp'Úřádání právního poměru, o který jde.
Nesvědčí-li pr'Úti tomu závažné důvody, platí, že odpovídá
rozumnému spořádání právních poměrů, aby se spravovaly:
1. smlouvy trhové a sml'Ouvy 'O dílo při pr'Ovoz'Ování
obchodního nebo živnostenského závodu právním řádem
místa, kde jest obchodní neb'O živnostenský závod prodávajícího neb'O podnikatele díla;
2. smlouvy pojišť'Ovací, a to i smlouvy 'O pojištění nemovitostí a smlouvy uzavřené na burse nebo na trhu, právním řádem, který platí v sídle pojišťovatele, a jde-li
o smlouvy pojišťovací uzavřené se zastupitelstvlm, které
je mim'Ú sídlo pojišťovatele, právním řádem, který platí
v sídle zastupitelství;
3. sml'Úuvy, které byly uzavřeny s lékaři, zvěrolékaři,
advokáty, notáři, patentními zástupci a vůbec s osobami,
ustanovenými veřejně k výkonu p'Ovolání, a jejichž před-

dem

Jednostranná právní jednání se spravují právním
bydliště (sídla) dlužníka.

řá

§ 133l.
Nároky na náhradu škody z nedovolených činů a jina·kýclh událostí, nejde-li 'O porušení p'Úvinnosti vyplývající
z právního jednání, spravují se právním řádem místa, kde
se čin neb událost staly.
Právo rodinné:
a)

uzavření

manželství;

'§ 1332.

Způs'Úbilost uza~říti manželství se spravuje pro každéh'O ze snoubenců právním řádem státu, jeh'Ož je přísluš
níkem.
§ 1333.
(1) Obřadnosti při

právním
(2)

smlouvě manželské se spravují
místa, kde .s e manželství uzavírá.
však, bylo-li dosti učiněn'O 'Obřadnostem usta-

řádem
Stačí
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noveným v právních

řádech států,

jejichž jsou snoubenci

příslušníky.

b) p r á v n í nás led ,k y man žel s tví p o str á n c e
osobní;
§ 1334.
(1) Právní následky manželství po stránce osobní, počítajíc

v to (právo na výživu, se spravují právn~m řádem
státu, jehož jsou manželé příslušníky.
(2) Je-li tento právní řád pro každého z manželů jiný~
spravují se tyto právní následky právnÍ:m řádem, jenž je
posledním společným právním řádem obou . manželů, a ne-o
měli-li nikdy společného právního řádu, právním řádem
Jnanželovým.
c ) manželské p r á v om 'a jet k o v é ;
§ 1335.
(1) Zákonné manželské právo majetkové se spravuje

co do poměrů mezi manžely právním řádem státu, jehož
je manžel příslušníkem v době uzavření manželství. Tento·
právní řád platí, i když se státní občanství změní.
(2) Smluvené spořádání manželského Ip ráva ·m ajetkového se spravuje právním řádem státu, jehož je m,a nžel
příslušníkem v době, kq.y ,se toto spořádání činí.
§ 1336.

Jestliže právní řád státu, v jehož území leží nemovitosti manželů, nařizuje, že platí právní řád mí,sta, kde věcí
j,sou, platí co do těchto věcí tento právní řad.
d) z ruš e ním an žel s tví a man žel s k é ho
společenství;

společným řádem domovským obou manželů, a neměli-li
nikdy společného právního řádu, právním řádem manželovým.
(2) Změní-li se státní občanství, je.st skutečnost, která
se stala před touto změnou, důvodem zrušenímanže}.ství
nebo jakéhokoli zrušení manželského společenství jen
tehdy, když byla takovým důvodem i podle práva dříve pří
slušného.

e) man 'ž elský
§ 1338.

Zdali dítě zrozené z ženy provdané je manželské čili
nic, je rozhodnouti podle právního řádu státu, jehož byl
Inanžel matčin příslušníkem v době narození dítěte, anebo
zemřel-li dříve, v době ,s mrti; není-li známo, jaké měl
v těchto dobách státní občanství, podle právního řádu
státu, jehož byl pří, sl:ušníkem v době posledního známého
pobytu.
§ 1339.
(1) Právní poměry mezi rodiči a dětmi manželskými

se spravují právním řádem státu, jehož jsou všichni ú6astníci příslušníky.
(2) Není-li tento právní řád pro všechny účastníky
stejný, platí jejich poslední společný právní řád, a neměli-li
nikdy společného právního řádu, platí právní řád dítěte.
(3) Jestliže právní řád 's tátu, v jehož území leží nemovitosti dítěte, nařizuje, 'že co do práv otcových k těmto nemovitostem platí právní řád místa, kde věci j sou, platí
t.ento právní řád.
(4) Provdá-li se dcera, ·z anikají práva rodičů, pokud
jsou na sporu s právy manželovými opřenými o právní řád
státu, jehož je manžel příslušníkem.

§ 1337.

f) n e man ž e l ·s k Ý p

(1) Zrušení manželství a jakékoli zrušení manželského

,s e spravují ,p rávním řádem státu, jehož jsou
manželé příslušníky v době, kdy se podává žaloba nebo žádost. Je-li tento právní řád pro každého z m~nželů jiný,
spravují se ona zrušení právním řádem, jenž je posledním

původ;

ů

vod;

§ 1340.

společenství

mezi nemanželským dítětem a
matkou se spravuje právním řádem státu, jehož jsou oba
(1) Právní

příslušníky.

poměr
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(2) Je-li tentO' právní řád prO' každéhO' z nich jiný,
platí právní řád státu, jenž je pDsledním spDlečným právním řádem dDmDvským ObDU, a neměli-li nikdy spDlečnéhD
právníhO' řádu, platí právní řád dítěte.

(2) Právní pDnlěry mezi pDručníkem a pDručencem se
spravují právním řádem státu, v kterém je pDručenský
soud nebO' úřad.

§ 1341.

§ 1345.

(1) CD dO' práv nemanželskéhO' dítěte na výživu, vÝChDvu a zaDpatření platí právní řád státu, jehDž je dítě přísluš
níkem v dDbě narDzení, a CD dO' práv nemanželské matky
prDti soulDžníku platí .právní řád státu, jehDž je matka pří
slušníkem v dDbě narDzení dítěte.
(2) P'rDpůjčení jména nemanželskému dítěti spravuje '
se právním řádem dítěte.

TatO' u.stanDvení O' pDručenství :platí DbdDbně, jde-li
O' pDdDbná zařízení Dchranná, jakO' j SDU Dpatrovnictví nad
DSDbami nezpůsobilými k právním činům a podpora.

g) 1e g i t i ma c e a O' ,s v O' jen í;

Právní pDměry dědické se spravují právním řádem
státu, jehož je zůstavitel příslušníkem v době své smrti.

§ 1342.
(1) Legitimace nemanželskéhO' dítěte se spravuje právnim řádem státu, jehDž je muž příslušníkem v dDbě legitimace nebO', zemřel-li dříve, jehDž byl příslušníkem v dDbě
své smrti.
(2) OsvDjení se spravuje právním řádelll státu, jehož
je ůsvDjDvatel příslušníkem.
(3) Zdali při legitimaci nebO' při DsvDjení je nutnO' při
vDlení dítěte, jehO' příbuzných a zástupců, je rozhDdnDuti
pDdle právníhO' řádu státu, jehož příslušníkem je DSDba,
která má býti legitimDvána, nebO' DSVDj Dvanec.

h)

pDručenství

a

pDměry příbuzné.

§ 1343.

PDdmínky vzniku a skDnčení pDručenství se spravují
právním řádem státu, jehDž je chráněnec příslušníkem. PDručenská ,péče se týká zásadně Dsoby chráněnce a jehO' majetku, nechť je jehO' majetek kdekoliv.

Právo

dědické.

§ 1346.

§ 1347.
ZpůsDbilDSt z'říditi a zrušiti pDslední pořízení, jakož
i pDdmínky platnDsti posledního pDřízení po stránce vnitřní

se spravují právním řádem státu, jehDž byl zůstavitel pří
slušníkem v době, kdy učinil projev, o který jde.
§ 1348.

Zdali je dědická smlDuva dDpuštěná a zdali může býti
zrušena a v jakém rDzsa!hu může býti zřízena nebO' zrušena,
jest posuzovati pDdle právních řádů států, jejichž JSDU
smluvci příslušníky v době zřízení nebo zrušení dědické
smlDuvy.
ZpůsDbilDSt dědickDU smlDuvu zříditi nebo zrušiti ,
.
JakDž i pDdmínky pro vnitřní platnost dědické smlouvy se
spravují právnín1 řádem státu, jehDž je zůstavitel přísluš
níkem v době zřízení nebO' zrušení smlDuvy.
§ 1349.

§ 1344.
(1) PDvinnDst

spr.avuje právním
níkem.

přijmDuti

řádem

a zastávati pDručenství se
státu, jehož jest pDručník přísluš

Forma při zřízení a zrušení pořízení prO' případ smrti
řádem státu, jehož je zůstavitel pří
slušníkem v dDbě, kdy zřizuje nebo ruší pDřízení. Stačí však,
učiní-li dosti právnímu řádu místa, kde se projev děje.

se spravuje právním
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Dvoji a

neurčité

státní

občanstvÍ.

§ 1350.
(1) Je-li nějaká oso.ba příslušníkem českoslo.venským

a hledí-li na nijako. na ,svého. příslušníka také jiný stát,
ro.zhoduje příslušno.st česko.slo.venská.
(2) Je-li nějaká osoba záro.ve* příslušníkem .něko.lika
států cizích, ro.zho.duje příslušno.st nabytánapo.sled.
§ 1351. ·

OSo.by, které v ro.zho.dujícím o.kamžiku nejso.u přísluš
níky žádného. státu nebo. jSo.U příslušníky něko.lika ciZÍch
států a nelze zjistiti, které příslušno.sti nabyly po.zději~
jako.ž i o.so.by, jejichž tehdejší příslušnost nelze zjistiti, jest
po.suzo.vati t.ak, jako by byly příslušníky o.no.ho. státu, v jeho.Ž území . měly v ro.zhodujícím o.kamžiku bydliště, a není-li
tako.vého státu, jaků by byly příslušníky o.no.ho. státu,
v j eho.ž území měly v o.né do.bě trvalý po.byt. Není-li ani
tako.vého. státu, jest věc rozho.dno.uti po.dle práva česko.slo.
venského..
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