
povšechně v '- § 276 a sl. o~ecného o?čansk~ho záko
níka. Odchylné ustanovenI § 3 reclpovan~, normy, 
který dovoluje zřízení ,0'patro,vn'ík~ P:0' ~er:~lt.om~ost 
nříslušníku nepřátelskeho statu, Jenz Sl zndll plno
~ocníka, prozrazu)~v', že)d~ o, zvláštní prá;ní,zaří~~n!! 
navazující na nY'neJsl vale cny sta,v a zal?zene ~a SlrSl 
hasi. Bližší vymezení tOhOt0' noveho reclpovaneho za
řízení jest ponechán0' ,podle § 7 soudu, který může 
dáti opatrov!líku pokyny pro vedení kurately. 

V ProtektO'rátu jsO'u pr0' zřízení opatrovníka pro 
nepřítomnost u příslušníka nepřátelského státu pří
slušny německé soudy ( § 4 prováděcího nařízení 
~ 18. X. 1939) a ustan0'vuje jej německý vrchní zem
ský soud' ve jmenovacím dekretu bývá blíže vytčen 
o,bsah a ~ozsah opatrovnictví, při čemž bývá citován 
i § 276 obecného obč. zákoníka. 

Soudy mají povinnost před zříze'ním kurátora pří
slušníku nepřátelského státu dotazovati Se vrchního 
zemskéh0' rady, nezamýšlí-li se zavedení o.patrov
nictví pro nepřítomnost nebo dosazení správce podle 
naříze'ní z 15. ledna 1940 (výnos min. sprav. ze dne 
11. dubna 1940 čís. 1583'5). -

Jes.t otázkou, zda opatrovník takto zřízený - jde-li 
0' 0'patrovnietví nad dědicem neznáméh0' pobytu, dlí
cím v nepřátelské cizině - má zachovati předpis' 
§ 131 nesporného patentu a navrhnouti vyrozumění 
vyhláškou s jednoroční lhůtou, či dovoluje-li zvláštní 
forma tohoto opatrovnictvÍ skončení 'pozůstalostnÍho 
řízení bez zachování tohoto postupu. Zvláštní charak
ter tohoto opatrovnictví zdál by se nasvědčovati 
tomu, že zachování uvedeného .předpisu nesp. řízení 
není nutné; s hlediska účelovéh0' nutno též uvážiti 
v této souvislosti dosah předpisů o nepřátelském 
majetku. 

3. Pře d p i s Y 0' n e p ř á tel s k 8 m m a jet k u. 

Hlavní přE dpisy obsaženy jS0'U v 'nař'íz.ení z 15. 
ledna 1940, Říš. zák. I. str. 191; prováděcími před
pisy jsou 'nařízení z 5. března 1940, Říš. zák. 1. str. 
483 a nařízení říšskéh0' protektora ze dne 16. dubna 
1940, Věstník nařízen'í str. 176. 

Hlášení ne'přátelsk8ho majetku bylo v Protekto
rátu upraveno partikulární normou - cit. naříze'ním 
ze 16. dubna 19,40 - jíž se mimo jiné stanovÍ, že hlá
šení jmění, které připadne p0' 1. květnu 1940 nebo 
o jehož 'připadnutí osoba hlášením povinná se doví 
teprve p0' tomto dnu, budiž provedeno do 1 měs'Íce 
po tom, kdy se hlášen'Ím p0'vinný o tom dověděl. 

Hlášením povinny jsou podle § 7 základního naří
zení též osoby, jež v tuzemsku s,pravují, drží, uscho
vávají a 0'patrují nepřátelský majetek, nebo naň do
úrají, a oS0'by zastupující neb0' spravující právnické 
osoby soukromého práva nebo účelové jmění, na 
nichž mají nepřátelé účast, tedy hereditas iacens, 
spravQvaná cpaif0'vníkem, správcem neb0' plnomoc
níkem, je-li na ní účastna osoba, kvalifikovaná para
graferp. 3 nařízení jako nepřítel. 

4. Z v I á š t n í pře d p 1. syp r o C e s n 'Í 
a hmotněprávní 

byly vydány vládním nařízením ze dne 14. prosince 
19'39 čís. 44 Sb. z. a :n., které jest zčásti materiální 
recepcí podobnýeh ustanovení říšských. 
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V oboru 'nespornéh0' řízení jsou významna ustano
vení § '6, ukládající soudům péči z· úřední p0'vinnosti 
o .?s.ob~ zv!áš~ y dot?ené mimořádnými válečnými 'po
mery, Jlchz vycet Jest obsažen v § 1 nařízení' těmto 
?sobám má býti usta'noven opatrovník, a v případě, 
ze v nesporném řízení jest rozhod0'váno i O' sporných 
nárocích, mŮže býti řízení i přerušeno. 

Paragrafem 13 nařízení zavádí se zvláštní soud
covské moratorium pro dlužníky, jimž v důsledku 
války byl0' bez jich zavinění znemožněno splniti zá
vazek; v tomto ustanovení neoperuje se již, s okru
hem osob, stanoveným v § 1, nýbrž jde o normu se 
širší personální působností. Paragrafem 15 nař. do
st,ává y~e c~lé toto ~?ratorní řízení na pole nespor
neho rlZen'l, podol'ne Jako tomu bylo kdysi s řízením 
podle zákona o ochraně nájemníků' základní ustano
vení nespornBho říz.ení jsou však ~odifikována § 15 
a sl. tak, jak toho vyžaduje zvláštní charakter tohoto 
nového zařízenÍ. 

Neobvyklá pružnost procesních předpisů tohoto 
vládníh0' nařízení dochází výrazu zejména v § 24, 
podle něhož okresní soud může své moratorní roz
hodnutí změnit, jeví-Ji Se to nutným pro podstatnou 
změnu rozhodných poměrů nebo následkem dodateč-

. ného zjištění rozhodných okolností; z těchto důvodů 
můžye ~ouyd uč~niti nové rozhodnutí i tehdy, když byl 
o veCl pred tlm rozhodl soud procesní. Sluší podo
tknouti, že úlevu dlužnickou může vysloviti soud v ří
zení nesporném i sporném. 

I tytO' mimořádné předpisy budou míti svůj odra?; 
v pozůstalostním řízenÍ. 

Dr. ZDENĚK KEPRTA: 

Stará firma de lege ferenda 
s přihlédnutím k nynějšímu stavu. 

_ ú vod. Osnova novéh0' obchodního zákona obsa
huje předpisy týkající se t éto instituce v § § 31-34 
osnovy, ačkoliv nadpis "Firma stará" jest jen u § 34 
osnovy. Sama důvodová zpráva to uvádí na str. 110, 
a říká o tom toto: "Instituci t. zv. "staré firmy" vě
nuje osn0'va celkem 4 paragrafy." T'ím však osnova 
doznává mlčky 'nesrovnalost mezi skutečným stavem 
a zákO'n'nou kodifikací, čehož by se měla v zájmu 
jasnosti uvarovati. 

Instituce staré. firmy jest obsažena v čl. 22- 24 
obch. rakouského zákona a v § 12 maďarského ob
chodního zákonného čl. XXXVII/ 1875, který odpoví
dá čl. 22, 'a v ,§ 15 téhož zákona, který odpovídá čl. 24. 
Ustanovení našeho čl. 23 chybí v slovenském právu, 
ale prakse nepřipouští zcize'ní firmy bez závodu. 
Důvodová zpráva, res.p. osnova, uvádí tyto případy 

staré firmy: ' 
1. Změna jména: Jméno pojaté do firmy se změ

nilo a může prot0' býti firma vedena dále beze změny 
tohoto jména (§ 31). 

2. Přistoupení a vystoupení s'polečniků: Firma 
nemusí býti m,ěněna, 

a) _přistoupí-li k závodu (kupce-jednotlivce) spo
lečník, 

b) přistoupí-li k společnOsti společník, 
c) vystoupí-li společník ze společnosti. 



Je-li však jméno vystupujícího společníka ve firmě, 
musí výslovně svoliti k tomu, aby jeho jméno zůstalo 
ve firmě dále (§ 32). 

3. Zcizen'i firmy: Není dovoleno zciziti firmu jed
nomu a obchodni závod jinému nabyvateli (§ '33). 

4. Stará firma: (viz úvodní slova tohoto článku). 
Závod přešel na novéhO' nabyvatele. Stávající firma 
může býti vedena nezmeněně, svolí-li k tomu výslovně 

a ) dosavadní majitel, 
b) dědicové dosavadního majitele. (§ 34, odst. 1.) 
Ovšem firma někdy nemůže býti vedena úplně beze 

změny, což jest obsaženo v 2. a 3. odst. § 34. Bude 
o tOln pojednáno níže. 

To jsou ustanovení osnO'vy. Z tohto struč'ného pře
hledu jest zřejmo, že osnova nezavádí mnoho novéhO', 
ani důkladně nereformuje dosavadní úpravu. 
Důvodová zpráva k těmto paragrafům (§§ 31- 34) 

nazývá tytO' případy staré firmy "stupně". Uvádí tři. 
V následujícím budou rozebrány tyto "stupně" podle 
osnovy, resp. důvodové zprávy. - Po pro brání našeho 
návrhu, resp. práva, bude přihlédnutO' prO' srovnání 
k některým cizO'zems,kým právům. 

I. 1. Prvý stupeň jest změna jména, jak již stručně 
naznačeno. Důvodová zpráva jasně a krátce vysti
huje tento případ SIO'VY na str. 110- 111 takto: 
"Z jakého dŮVO'du se mění jméno, 'nerozhoduje; náleží 
sem obzvláště změna jména následkem provdání se, 
osvojení, legit imace a na základě úředního povolení, 
patří sem změna jak jména rodinného, tak předního 
jména. Rovněž nerozhoduje, zda o.s.oba, jejíž jméno 
bylo 'pozměněno, je právě majitelem firmy, nerozho
duje tedy, z jakéhO' důvodu bylo jméno osoby do 
firmy pojato, zda pro majitelství firmy, pro členstVí 
v O'bchodní společnosti a pod." Tento případ, kdyby 
došlo k uzákonění osnovy, by byl řešen po prvé poSl
tivně v našem obchodním právu. V 'našem platném 
zákonodárství takového předpisu dosud ne'IlÍ. Ovšem 
nutno přiznati, že v literatuře, až na nepatrné vý
jimky, je shoda v tom, že změna jména (p ř í j m e
ní) pO'dmíněná provdáním, adopcí, legitimací a 
Ú1Ďedním výměrem, nezakládá nároků · na podržení 
staré firmy, tedy majitel firmy nebO' ten, jehož jméno 
jest ve firmě obsaženo, by musel opověděti k rej-
stříku změnu firmy. -

K těmto případům by ještě přistupoval případ 
změny jména ex lege pro Židy německé státní pří
sluš'nosti ve smyslu druhého odstavce oběžníku mi
nisterstva vnitra roč. 1940, čís. 2~ str. 40, ze dne 
1. února 1940 Č. 3218/1940- 9. 

V literatuře se vyjadřují o změně jména ve firmě 
mnozí autoři. Uvedu některá mínění prO' i proti. 

a) Rou ,ček, Čs. právO' obchodní. HA str. 14: 
" ... kupec jednotlivec musí zvoliti firmu osobní, 
t. j. rodinné (občanské) jméno (proto jméno žet1.8,ké 
musí míti ve zněni českém koncovku rodu ženského: 
"ová" a protO' vdova musí vésti své jméno občans,ké 
a nikoli dřívější jméno rodinné)." O dalších změ'nách 
jména ve firmě se však autor nezmiňuje a vůbec 
o tom mluví je~ mimochodem. Jest \to jen zmínka a 
nikoliv zaujetí stanoviska. 

b) S t a u b - P i s k o: :KJomnlentar zum Handels
gesetzbuch. 1908. Art. 16, § 1: "Die verheiratete 
Handelsfrau darf den Vornamen ihres Ehegatten in 
die Firma nicht aufnehmen, auch wenn ihr die Sitte 
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gestattet, sich im gesellschaftlichen Verkehre des 
Vornamens ihres Mannes zu bedien n. 

Xnderungen des Beinamens', also z. B. bei Wieder
verheiratung einer Witwe oder einer getrennten Ehe
frau, oder bei einer zuHissigen f reiwilligen Namens
anderung, bedingen eine Xnderung der Firma. Denn 
der Kaufmann muB seinen Familien'namen als Firma 
flihren. Eine VO'r.s.chrift, welche fur diesen ' Fa'!l die 
Beibehaltung der bisherige'n Firma zulieEe, gibt eS 
nicht. Puchelt, der das Gegenteil annimmt, bermt sich 
zu Unrecht auf Art. 24." A o několik řádek pokračuje 
Pisko takto: "Jedenfalls hat der Kauflnann im Falle 
einer behordlich bewilligten Xnderung seines Fami
liennamens ein Recht auf ents'prechende X'llderung 
seiner ·Firma." Zde posuzuje Staub-P isko věc poně
kud liberálně, mluví-li o obchodníkovu právu na 
změnu firmy, s praktického hlediska však správně. 
Podle méhO' názoru a podle právě uvedených Staub
Pískových SIO'V, ne'ní předpisu upravujícího tuto insti
tuci a tu možno vykládati čl. 16 tak , že obchodníkovo 
jméno (Familienname, blirgerlicher Name) jest pod
kladem pro tvO'ření firmy. T1edy platné jméno a ne 
zaniklé .. 

c) V témže smyslu se vyjadřuje S t a u b ve svém 
původním komentáři Art. 16, § 1. J ehO' stanoviskO' je 
méně 'liberální, ale správné. _ 

d) P i s k o v Lehrbuch des osterreichischen Ha'n
delsrechtes se o věci zmiňuje na str. 65 takto: "EiÍle 
weitere, wenn auch im Gesetze nicht ausdrUcklich 
ausgesprochene Ausnahm,e (první výjimka z prin
cipu 'pravdivosti firmy jest na př. změna firemních 
dodatků) ist in dem Falle anzuerkennen, daB der zur 
Bildung der Firma verwendete'blirgerliche Name sich 
durch Verehelichung, Adoption der behordlichen be
willigten N amenswechsel ander t; in diesem Falle ge
stattet auch die Praxis die Foi'thflihrung der alten 
Firma." Pisko se uchyluje od dosavadního mínění jak 
svého, tak i Staubova a přiznává' možnost nezměni
telnosti firmy i v případech provdání, adopce neb 
úředně povolené Zluěny jména. Ovšem připouští sám, 
že tento liberálni výklad nemá opory v zákoně a že 
jest to pouze věcí prakse. ' 

e) Ve smyslu, že není zapotřebí změny firm~ :při 
jakékoliv změně rodového jména, tedy v opac~eln 
smyslu než Staubovo a Piskovo mínění v uvedených 

. Komentářích vyslO'vuje se v n o v é m Staub-Piskově 
komentáři (1934) Dem e J i u s, Art. 16, § 4 taktO': 
"X'nderungen - zur .Bildung der Firma . verwel1d:ten 
blirgerlichen Namens durch Verehehchung eIner 
Fraů, durch Adoption oder behordIich bewilligten 
N amenswechsel bedingen keine Xnderung der F irma." 

Zde jest už ono mínění Vysloveno absolutně bez 
výhrady, že se nezmě'něná firma do~oluje při jaké
koliv změně jména jen v praksi. SlabInou teto argu
mentace jest, že se Demelius ani trochu 'nepokusil 
odůvodniti své mínění, třeba je'n poukazem na ana
logii. Stejně se vyjadřuje Demelius v A~. 17, § 5 : 
"Die nachtragliche Xnderung des in der F irma auf
genomme'n blirgerlichen oder Handelsnamens macht 
eine Anderung der Gesellschaftsfirma zulas,sig, aber 
llicht notig." . 

f) Š v a m ber g ve svých litografovaných před
náškách pro vysokou ŠkO'lu obchodní, nazvaných 
Čs. právo obchodní I, :str. 90, t éž mlčky ~nává, 
že není zákonného předpisu pro tuto zmenu, a 



říká toto: "Naproti tomu není nutna změna firmy 
v tom případě, když s.e změní rodové jméno kupce
jednotlivce, ať úředním povolením této změny, ať 
provdáním. Opačný názor Randův odpovídá sice 
liteře zákona, ale ne jeho duchu." Já bych se ovšem 
de lege lata klonil z výše uvedených důvodů k Ran
dovu názoru, de lege ferencia ve smyslu osnovy 
k Švambergovu názoru a jeho předchůdců. Ve sv~ 
monografii "Právo firemní" se Švamberg o tomto 
případu nezmiňuje. 

g) Ran d a v Das osterreichische Handelsrecht I, 
str. 20, se staví na stanovisko vyplývaj'ící ze zákona 
a říká: "Als hlirgerlicher Name einer Witwe gilt der 
Familienname ihres verstorbenen Ehegatten. Eine 
getren,i1te Ehefrau hat in der Regel den Namen ihres 
frUheren Ehegatten zu fUhren. -Adoptierte Perso
nen (§ 182 a. b. G. B.) haben zu ihre'n Familien
namen den Namen des Adoptivvaters, bezieh. den 
Geschlechtsnamen der Wahlrnutter beizuftigen." 
S tím nutno souhlasiti až na poslední větu o osvojení. 
Nyní by se v,ěc modifikovala ustanovením § 3 zákona 
56/1928, totiž tak, jak bude znění jména upraveno 
adopční smlouvou schválenou soudem. 

Randa pak pokračuje na str. 120 takto: "DaB eine 
Ehefrau dem Namen ihres Ehemannes ihren Ge
burtsnamen hinzufUge, ist zuHiss.ig." S tím ovšem pro 
český jazyknelz.e souhlasiti a také se' to vůbec ne
vys.kytá. Podle Staub-Piska a'ni v němčině to není 
přípustné. K tomu bych podotkl, že Hahnovo mínění 
jest, že, příjmení i kře s t 'll 'í jméno (v němčině už 
podle ducha jazyka) zemřelého manžela může býti 
pojato do firmy vdovy, jen když je patrno, že se jedná 
o rozdílnou osobu od zemřelého a Ona osoba jest jinak 
dostatečně identifikována. Hahn říká: Commentar 
zum ADHGB, Ad. 16, § 4, Ahm. 1: "Auch der 
Vorname des Ehemanns darf von der Witwe, wie 
in sonstigen Rechtsbeziehunge'l1 so auch im Handel, 
sicher1ich gefUhrt werden. Ich kann daher nicht mit 
v. Voldernaorff die Annahme der Firma "Andreas 
Mayer sel. Witwe" nur unter der Voraussetzung fUr 
zuHis.sig halten, daB die Erfordernisse des Art. 22 
vorliegen. Wenl1gleich der verstorbene Ehemann 
Andreas Mayer auch unter diesem Namen firmierte, 
so geht doch aus dem Wort "Witwe" hervor, da13 hier 
der bUrgerliche Name desselben in Frage 'ist. - Auch 
"Frau Andreas Mayer" wlirde von derWitwe, sowie 
von der geschiedenen Ehefrau als Firma angenom
men werden konnen; ebe'l1so "Johanna verw. (ge
s,chiede'ne) Andreas l\.1:ayer". 

V češtině jest to proti duchu jazyka. Jest v tOlu 
v každém pří'padě anoma1ie, i když z firmy, jak Hahn 
uvádí, jest zřejmo, že omyl dosti dobře nemůže na
stati. 

Staub-Piskovo mínění, jak uvedeno, jest opačné 
než Hahnovo a RandO'vo, s čímž 'l1utno souhlasiti 
z rozumových důvodů. - Demelius v novém Staub
pis.kově komentáři vykládá ne právě jasně v Art. 16, 
§ '3 toto: "Gebrauchliche Abweichungen von der lm 
Geburtsschein enthaltenen Fassung des Vornamens 
(Hans statt Johann, Fritz statt Friedrich, Mitzi statt 
Marie, Poldi statt LeopO'ldine) werden in der Re
gisterpraxis hingenommen (unzulas.sig dagegen Louis 
statt Alois, a. M. AdlCI. 2449), au ch der allein in die 
Firma aufgenom,mene Anfangsbuchstabe darf der 
des Kurznamens sein, wenn da-durch nich't zu Tau-
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schungen AnlaB gegeben wird." S tím, jak uvede'no, 
nelze vysloviti souhlas. Vůbec se Demelius ve svém 
oddíle nevyjadřuje jasně a komentářem spíše problém 
zatem'n'í než osvětlí. Původní komentáře Staubův a 
Staub-Piskův jsO'u jasnější a nekompromisnější. 

Randa ještě ke konci odstavce se zmiňuje o jménu 
provdané obchodnice na str. 120 takto: "TriU bei 
einer handeltreibenden ledigen oder verwitweten 
Frauensperson durch V,ereheligung eíne Xnderung des 
Namens ein, so erheischt diese auch ei'lle Xnderung 
der Firma." Toto mínění odpovídá znění zákona, ale 
nikoliv soudní praksi. Tedy tato prak se jest ne
správná a osnova chce uvést znění zákona v souhlas 
s. touto už dlouho prováděnou praksí. Jak sub f) 
Švamberg uvádí, že toto Randovo mínění prý odpo
vídá znění zákona, ale nikoliv jeho duchu, nelze k této 
argumentaci přistou'piti, ježto znění zákona jest pro 
výklad jediné rozhodující a 'nikoliv, co si zákonodárce 
při záko'nodárném aktu myslil. Vše tudíž záleží na 
jasnO'sti dikce. Zákonný předpis nevyhovuje a osnOVa 
chce odstra'niti tuto nesrovnalost. 

Ze srovná'ní těchto mínění (Randova, Staubova; 
Piskova, Demeliova) jest zřejmo, že názory jsou ve
lice rozdílné v důsledku mezery v zákonn~ kodifikaci, 
a jest jen nutno vítati, že osnova přistoupila k řešen] 
tohoto nedostatku v u.vedeném ' smyslu. 

h) Právě v uvedeném smyslu .se vyjadruje i ště
pina v "Obchod'l1Íci a obchodní společnosti" str. 47 a 
48 takto: "Rodinn)Tm jménem ... manželky (i rozve
dené) jest jméno manželovo (§ 92 všeob. zák. obč.). 
... Pokud jde o ženu obchodnici, musí použíti rodo
vého jména, které jí po zákonu přísluší, tedy na ,př. 
vdova nesmí vytvořiti firmu ze svého jména dívčího, 
ovdovělá žena, jež se znovu provdala, nemůže do 
firmy upotřebiti jméno svého prvního manžela. 
... I vdaná žena může ve firmě použíti jen sv~ho 
předního (křestního) jména, nikoliv svého manžela, a 
to ani tehdy, když by jí mrav ve styku s'pole~enském 
dovoloval tohoto jména používati (Staub-Pisko I, 
79) . " (Pokračováni) 

J UDr. OTAKAR HANNA, náměstek notáře, Praha: 

Zjišťování zbavení státní příslušnosti 
při projednávání pozůstalosti. 

PodLe nařizjení z 3. í'íjna 1939 Říš. :zák. I., srtr. 199'7, 
Věst. říš. prot. str. 179, jsO'u určité osoby zbavovány 
protektorátní příslušnosti. 

Podle § 2 nat. z 31. prosince 1939 Říš. 'zálk. 19-40 1., 
str. 35, Věstník říš. pr oto str. 16, má tato okolnost 
býti v pozůstalostních věcech a při darováních zkou
mána u dědice, odkazovníka neb obdarovaného jako 
rozhodná pro jeho způsobilost k právům (k nabytí práv), 

Podle výnosu říšskéhO' ministra spravedlnosti z 31. 
ledna 1940 (Deutsche Jusťiz, str. 220) mají :se v úze
mí Protektorátu Čechy a Morava u německých úřed
ních soudů vésti s e z n a m y osob, které byly zba
veny protektorátní příslušnosti, jakož i osob zbave
ných něn1ecké státní plříslušnosti podle zákona ze 14. 
července 1933 (Ř. z. 1., str. 480). 

Ministerstvo spravedlnosti sdělilo výnosem z 16. 
dubna 1940, č. 14.463-26/ 40, že německé úřední soudy 
'P o d a j í II a ž á d o s t i :n f O' r m ·a ce 'z, těch to sezna-




