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ČíSLO 3.

V' PRAZE, DNE 17. BŘEZNA 1941.

JUDr. STANISLAV

JANĎOUREK,

Některé

odborový rada ministerstva vnitra:

pokyny k

řízení

ve

věcech

K e vzniku akciové s'polečnosti se vyžaduje koncese ministerstva vnitra (čl. 208 obchod. 'z ák. a § 1
a.l{c. reg.). O žádosti za koncesi rOZihoduje ministerstvo vnitra podie volné úvahy, vážíc obJlíčejně její
udělení na splnění určitých podmínek. Ministerstvo
vnitra nemůže odepříti udělení 'koncese, nemá-li pro
to 'z ákonný důvod. K:oncese udílená ministerstvem
vnitra jest odlišná od .koncese, které je třeba podle
př edpisů živn. řádu a jiných 'předpisů k tomu, aby
mohl kdo provozovati něja!k.ou 'ž ivnostenskou ,čin
nopt. Akciový regulativ rozeznává:
1. Předbě'žné povolení akciové 'společnosti, o nez
jest žádati zejména tehdy, nlají-li se vydati veřejná vyzvání nebo oznámení 'z a účelem získání
upisovatelů akcií,
2. konečné povolení akciové společnosti.
Předbě'žné povolení udHí ministerstvo vnitra (§ . 5
vl. nař. ' č. 46'5/ 19'20 Sb.). Náležitosti žádosti za tot.o
povolení jsou předepsány v ~ 3 a,kc. regulativu.

akciových

společností~

Zamýšlí-li společnost používati cizojazyčných znění
firmy, jest třeba Ipředložiti příslušná potvrzení soudních tlumočníků o správnosti těchto znění.
.
Jsou-li ,k podpisování firmy opráNněnt také ·dva
prokuri's té, jest připojiti dodatek, že mohou tak či
niti to.liko v .rámci platných předpisů (čl. 41 a ná'sl.
obeh. 'z á'k .).
Kompetenci správní rady jest doplniti ustanovením, že jí 'přísluší také právo udělovati a odvolávati
prokuru, pokud není toto oprávnění vyhra'zeno
valné hromadě akcionářů.
Dozor,čí radu s k.ompetencI podle , čl. 22,5 obch.
. zák. a § 37 akc. reg. jest zříditi, činí-li akc. kapitál
aspoň K 1,000.000'-.
V souvislosti se zří-zením dOZiorčí rady jest třeba
provésti příslušnou úpravu ve stanovách v části
jednající o vyh[áš'k ách společnosti, o kom·p etenci
valné hromady, o jejím svolávání a o zrušení společnosti.
DOZior,čí

rada musí míti 'Především kompetenci vymezenou v ,čl. 225 obch. 'z ák. (7ikoumání účtů, bilance, prohlÍlžení knih aj.), vedle toho může však
býti ve Is tanovách určeno, že jest třeba jejího svolení též k jednotlivým jednáním, jež však dlužno
ve stanovách přesně vyznaJčiti (ku Ipř. dává souhlas
k 'zápůjč1kám, k prodeji nemovi,t osti atd.) a konečně
mŮ'že býti dozorčí rada pověřena tím, aby zřizovala

Stanovy.
Ministerstvo vnitra, udělujíc konečné povolení ke
akciové spo,lečnosti, schvaluje zároveň ' její
stanovy.
VzO'rec stanov je uveden v knize Dr. Pošváře
nAkciová Epolečnost", jež vy.šla v roce 1933 nákladem právnického knihkupectví a nakladatelství
V. Linhart v Praze.
K tomuto vZiorci třeba uvésti tyto doplňky: Dlužno pa,m atovati vždy na německé znění firmy, jež
jest uvésti, pokud není již na prvém místě, ihned
za znění,m firmy na 'p rvém místě uvedeným.
Znění firmy 111USÍ býti vzato z předmětu podnikání, jak předpisuje čl. 18 obch. zák. Podle r.ozhod11utí n. s. s. jest i u akciových 'společností pHpustna
firma G30bní, jde-li o firmu starou.
Akciová 'společnost, přejímající společnost s r. o.
nebo veřejnou obchodní společnost, mů~e převzíti
také znění staré firmy. V taJkových připadech jest
však třeba podle č'l. 22 obch. zák. výslovnéhO' souhlasu dosavadního majitele firmy k Ip oužívání znění
staré fir'm y; děje se tak ve formě písemného prohlášení.
zřízení

představeiJlJstvo.

Pokud se týče vázaného reservního fondu, dopose do stanov :p ojmouti toto ustanovení:
"Z přeplatku, jehož se dosáhlo při zřízení společ
nosti vydáním prvních h.otově Is placených akcií nad
hodnotu jmenovitou, ·b ylo použito ,částky . . . . . K
ke zřÍ'zení vázaného reservního f.ondu podle § 4
vládního nařÍ'zení ze dne 27. 'července 1920, Č. 4'65
Sb., který mUlsí býti v bilanci ;společnosti jako takový Isa'm.ostatně vykazován. ".Dohoto fondu smí býti
použito toliko ok rúhradě' .obchodních ztráJt, a to jen
tehdy a potud, jestliže a ,p okud všechny ostatní reservní fondy a reservy společnosti jsou vyčer<pány.
Tento fond musí ,b ýti uložen v dluhopisech Protektorátu Č·eohy a Morava, včetně ' dluhopisů bývalé
Československé republiky Protektorátem převzatých,
ručuje
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Změna stanov se schvaluje obyčejně ve formě dodatJku ke ,s tanovárn. Mají-li však stanovy již více do.:
dat'ků, doporučuje se, aby sp01ečnost vzhledem k tornu, 'že by se stanovy staly nepřehlednými, provedla
nové změny stanov ve formě celých změněných
stanov.
Pokud jde o ,k olkování, opatřují se kolkem toliko
dva stejtn Dpi,s y dodatků ke stanovám, resp. nových
stanov, ok nimž se 'připojuje originá[ní .schvalovací doložka ;.na. ErvnÍ ar~h těchto dvo1:l stejnopisů příslUŠÍ
kolek za K 9.- a na každý další arch 'z a K 6.-.
Mění-li se firma, bude třeba, aby společnost pamatovala 'p ro případ nové emise na nové formuláře
akcií, Kuponů a talonů se změněnou firmou, pokud
se ovsem nerozhodne již v souvislosti se zlněnou
firmy 's táhnouti všechny dosavadní formuláře a nahraditi je novými. Vedle toho bude třeba pÍ'Íslušně
(pozměniti také dotyčný paragraf ve stanovách, j8nž
lná rpovšechná ustanovení o formulářích.
Podobná 'potřeba nových formulářů se jeví i při
zvyšování akciového kapitálu.
Mění-li se sídlo nebo firma, jels t v dotyčnénl paragrafu stanov uvésti nejprve nové sídlo nebo novou
firmu, načež se historicky uvede, jaké bylo 'původní
sídLo společnosti nebo její firma a kdy a na základě
jakého usnesení dotyčného orgánu bylo sídlo, res'p.
firma změněny. Podobně tomu je při změně obchodního roku.

odevzdaných v úschovu Zem,s ké bance v Praze, a to
tak, aby 's e kursovní hodnota těchto dluhapi, sů v den
před tím, než se složí do úsclhovy, rovnala povinné
výši fondu. Tímto kursem buďte takto uschované
dluhopisy i nadále bř1anco:vány a pozdější změna
v jich hodnotě neza'v azuje společnost k doplnění
úschovy, ani ji neoPTávňuje k použití t:>řebytku
v podnicích $Ipolečnosti. Jestliže některé z ~ěchto
dluhopisů, ,p okud jsou 's losovatelné, byly ,s losovány
musí býti neprodleně nahra,z eny jinými dluhopisy '
Protektorátu čéchy · a .Morava, včetně dluhopisu bývalé Československé republiky Protektorátem 'pře- ·
vzatý'Ch V kunsovnf hodnotě, rovnající se v den slo.sování hodnotě t:>eněžní čá;stky 'sIO'sovááiÍ'ril nabyté.
Z této úschovy smějí býti uvedené dluhopisy Zlčásti ·
nebzcela prorpuštěny jen Is e · svolením ministerstva
financí na žádost představenstva (správní rady) neb
jím k tomu 'zmocněného jiného orgánu společnosti. .
K propuštění dojde, Ip rokáže-li se, že jsou splněny
napřed uvedené podmínky pro použití tohoto fondu,
jinak takové svolení dáno býti může jen z důvodů
'z vláštního zřetele hodných, 'z ejména osvědčí-li se zájein společnosti, aby takto uschované dluhopisy byly
vyměněny Iz a jiné dluhopisy Protektorátem Čechy a
Morava, včetně dluhopisů hýv. Českoslov. republiky
. Protektorátem přev,zatých, nebo že .společnost vyplác'e la v každém z posledních 3 let dividendu ze zisku;
svolení potřebí není rk vybrání :s platných úroků
z uschovaných dlužních úpisů, ani :k výměně slosovaných 'za jiné dluhopi1s y P'r otektorátu Čechy a Morava, včetně dluhorpisů . hývalé Československé'
republiky Protektorátem převzatých. , Dluhopisů
z úschovy propuštěných 's mí býti použito v podnicích společnosti, ni, cméně však fond musí býti i nadále v bilanci ja,k o takový samostatně vyka'z ován,
dokud ho nebude podle předešlý.ch ustanovení použito k úhradě obchodních ztrát."
Změna

Změny stanov podle vlád. nař. č. 26/ 1940

Sb.

Jde o změny, jež se staly nutný'm i . ~měnou státo'p rávních poměrů. Spadá 'Sem změna v údaji ;měny
(K místo Kč), v ozna'čení státní příslušnosti členů
správní rady, výkonného výboru a dozorčí rady neb
revisorů účtů; 'p okud je tento pos1
l ední požadavek
vysloven ve stanovách, jest uvésti toto: "členy správní rady atd. mohou býti toliko němečtí státní pří 
slušníci a příslušníci Protektorátu! 'Čechy a Morava",
při , čemž se u ,členů ,Siprávní rady připojuj-e dodatek:
"výjimky může povoliti ministerstvo vnitra". Dále
dlužno nahraditi ve stanovách se vyskytujíci obrat
"státní správa'" údajem konkretního úřadu, na př.
místo "schválení státní správy" jest uvésti "schvá- .
lení lninister's tva vnitra", slova "státní dozor" zaměniti 'z a "ÚJřední dozor" a místo "státní dluhcpisy" třeba uvésti "dluhopisy Protektorátu Čechy
a Morava včetně dluhopisů býv. Československé republiky Protektorátem převza tých" . Ustanovení
o ustavující va[né hromadě doporučuje se při této
příleži to sti vyrpusti ti.
O těchto změnách přísluší usnášeti se toliko před
stavenstvu (správní radě), jehož příslušnost je nyní

stanov.

Každá změna stanov musí býti projednána přísluš
ný,m orgánem -společnosti, jímž jest, 'p okud nejde
o '~měny souvrsíd Is e 'změnami státoprávní'm i poměry
.podle vlád. nař.' č. 26/40 Sb. valná hromada akcionářů, jak předpisuje vý.slovně ~ 39 akc. reg., neboť
stamovy 'm ají za podklad jednotnou vůli akcionářů
a může je tedy měniti pouze ten ,orgán, který bezprostředně vyjadřuje vůli akcionářů, tudíž valná
hromada.
žádost 'z a schválení znlěn ,s tanov ,lze podati přÍlno
mini's teTstvu vnitra.
Doporučuje se ipaJk zažádati již za předběžné
schválení zamýšlených. změn Is tanov; k této žádosti
poda;né před konání,m valné hromady jest připojiti
ve trojí-m vyhotovení srovnávací te~t měněný-ch paragrafů v 'p lném jich -znění, na levé 'Straně staré a na
pravé nové jich zněnÍ.
Bokud jde o svolávací vyhláš:k u, jež Im usí býti včas
nveřejněna, není třeba v ní uvésti doslovné znění
měně,ného Ip ar,a gra.fu, 'sta'čí pouhá jeho citace.
Dále Is e doporučuje, aby va'l ná hromada, usnášejíc
se na 'změně :s tanov, 'z mocnila rpředstavenstvo aneb
i jednotlivou osobu k provedení změn 's tanov v úpravě rpožadované minils terstvem vnitra, jakož i k provedení dalších změn ve stanovách, jež by toto ministerstvo požadovalo".

výlučná.

Citované vládní

k usnesení

nařízení

zavádí dále tu úlevu, že

předsta venstva o těchto 'změnách stačí

nadpoloviční většina odevZldaných hlasů, i když by
byla stanovami Ipředepsáma 'p ro tento vřipad většina
kvalifikovanější. Jina,k vša:k zŮtsiávají v platnosti
všeobecné náležitosti dotyčného usnesení předepsané
obchod. zákonem a regulativem; jmenovitě jest tudíž třeba notářského neb 's oudního osvědčení o usnesení předsta venstva a schválení ministerstva vnitra.
Také u těchto zm-ěD se doporučuje žádati z.a před 
běžné jich schválení před schŮ'zí správní rady, jež
SP.

16

má na nich usnésti.

změny

stanO'v schváliti ' současně se zvýšením akciovéhO' ka'p itálu.
Minister'stvO' vnitra však 'p rojednává zmíněné změ
ny stanov již v SO'uvislosti Is e schválením zvýšení
akciovéhO' kapitálu. Za tÍ'm účelem se dO'Poručuje, aby
společrnos't zažádala zárO'veň ,s e žádostí 'z a schválení
zvýšení akciového ka;pitálu twké za schválení změn
stanov, jež dlužno rpřřpojiti k žádosti ve trojím srO'vnávacím ,znění, obsahujíeírmi na levé straně v plném
znění 'Starý text a na ,p ravé straně nový.
JežtO' pak nelze O'čekávati, že by minilsterstvO' vnitra
mohlo jmenovitě z dŮVO'dů is tyli,s tiekých schváliti
usnesení o změnách stanO'v ,přesně v tom 'znění, jak
se na něm usnesla valná 'hrO'mada akcionářů, dopO'ručuje se, aby valná hromada zmocni[a vždy předsta
venstvo aneb některý jiný O'rgán, aby provedl usnesené změny stanov v úpra1věžádané schvalujídm úřa
deln nebO' rej~tří'kO'vým soud~'m, jakO'ž i další 'změny,
. jež by ministerstvo vnitra požadovalo v SO'uvi,slO'sti
se schváleným 'z výšení'm akciovéhO' kapitálu.
K žádosti za kO'nečné schválení změn stanO'v, kterou, jak vyplývá z toho, co shO'ra uvedeno, dlužno
podati t8[>rvů lp-O zápisu schváleného 'z výš,e ní akciového kapitálu do obchO'dníhO' rejstříiku, nutno připo
jiti doklad O' sO'udním zá'p isu a Ipří:slušný 'počet dodatků ke stanovám, jež určí ministerstvo vnitra.
By,I-IIi akciO'vý 'kalp itál 'z výšen nO'vým vydání-m hO'tově splacených akcií, jest ,připojiti dále ještě seznam
upisovatelů akcií, upisovací prohlášení upisoVlatelů
akcií, v nichž musí býti uveden den, kdy se 'SPO'leč
nost usnesla na 'z výšení akciovéhO' 'kapitálu, PO'tom
počet a dru..:.b akcií 'k aždým jednO'tlivým upisO'vatelem
převzatých a přejímací kurs akcií, a dále prohlášení,
PO'depsané všemi ,členy .představemstva, jímž .se 'PO'tvrzuje, že úpi'sovartelé akcií 's platHi 'SPO'lečnO'sti hotově úhrnný obnos splátek, které se ma.ií složiti na
nově vydané akcie.
Jde-li však O' zvýšení a;kciovéhO' 'kapitálu nakollkováním jich jmenO'vité hO'dnO'ty za IPO'užití reservních
fondů, nejde-li O' použití :sta'bilisačníhO' reservního
fondu, 'jest připojiti O'věřený výpis z účtů akciovéhO'
kapitátlu, z něhO'ž by hylo patrno, že částka, IPO'třebná
ke zvýšení akciového kapitálu byla z reservních
fondů přeúčtována na účet akciO'vého ,k a1
p itálu a dále
písemné prohlášení, PO'dep'Sané všemi 'č'leny předsta
venstva (správní rady) o tom, že 'z výšení akciO'vého
kapitálu bylo provedeno a že jmenO'vitá hodnO'ta dosud vydanÝ'ch akcií byla nakolkovámím 'z výšena z pů
vodní hodnoty na novou jich hodmotu.
Pokud jde o :použití stabili'Sačních reservních fondů
ke zvýšení a'k ciového kapitálu, nepřipojují se k žádosti za schválení změn stanO'v dO'~lady o prO'vedeném zvý·šení akciovéhO' kapitálu, ježto nakolkování
akcií, aneb vydání akcií zdarma lze .prO'vésti až po
schválení změn stanov mini'Sterstva vnitra.
Uvedené dok:l ady o provedeném zvýšení a'k ciové-.
ho kapitálu zašle 'p ak ministerstvo vnitra příslušné'
obchO'dní a živnostenské komO'ře, aby mO'hl každý
do nich nahlédnouti.
Konečně 'Se doporučuje, aby
s-po]ečn(/sti, . pokud
mají zájem na tom, aby znaly již ,před konánhn vahlé
hromady 'Stanovi,skO' ministerstva vnitra k zamýšlenému zvýšení akciového kapitálu, zažádaly za před
běžný souhla,s k tomutO' zvýšení ,připO'jujíce vedle-·b ilance poslední <?bchO'dní rok shO'ra uvedené , srO'vná-. .

Zvýšen-í akciového kapitálu . .
(Otištěno

v "Národní Politice" dne 10. ledna 1941.)

Způsob, kterým se 'provádí zvýšení akciovéhO' 'k apitálu jest dvojí, buď vydáním nových a'keří nebo nakolkováním starých t. zv. zvýšením nominální hodnoty akcií. Podle zákona o sta:bilisačních bilancích
Č, 78/ 27, j-ehož platnost byla vl. nař. č. 290/ 1940
Sb. prodloužena do 31. prosince 1943, pokud jde
o celkovou nebo část e' čnou přeměnu reservního fondu
stabilisačního v akciový krupitál, lze zvýšení akciového ka~pitálu provésti buď vydáním akcií dosavadním akcionářům zdar'm a, nebo nako~kováním starých
akcií, což se p3!k děje buď vydánÍ:m akcií o vyšší
j.menovité hodnotě nebo tím způsobem, že se akcie
dosavadní opatří v horní polovině razítkem červené
barvy s textem označujícím jich novou jmenovitou
hodnO'tu. Dlužno při tom 'podO'tknouti, že a1kcie zdarma vydané podléhají zvláštnímu poplatku podle
vl. nař. č. 135/ 1939 Sb.
Ke ,z výšení akciO'véhO' kapitálu jest třeba schválení
minils terstva vnitra, ovšem po předchO'zím jehO' prO'jednání kom'p etentním orgánem sipolečnosti, jímž jest
valná hrO'mada akcionářů; příslušná ustanovení o tom
jsou obvykle pojata do stanov akciových společností.
Pokud se týče usnesení valné hromady, je třeba
šetři,ti přesně statutárních ustanovení O' jejím konání.
Běží tu vedle jiných náležitostí 'ze)néna o tO', aby byla
zachována svolávací lhůta, jak ji předpisují stanovy,
Cl dále, aby zvýšení akciového kapitálu bylo ve svolávací vyhlášce na pO'řadu jednání valné hromady, n ehoť
jinaJk by ,b ylo usnesení valné hrO'mady neplatné a nemO'hlo by býti podkladem pro schvatl ovací akt lni ni sterstva vnitra.
Valná hromada, usnášející se o zvýšení akciO'vého
kapitálu, 'm á 'SO'uča'sně 's tanoviti ,p odmínky 'prO' vydání
nových akcií, může vša,k v jednotlivých přtpadech
zmocniti k tomu správní radu, j's ou-li .příslušná ustanovení O' tom 'Pojata clo stanO'v. DlužnO' podotknouti,
že výdejní kurs se nesmí nikdy stanoviti pod pari a
jest jej VO'liti tak, aby výtěžek, docílený vydánín1 nových akcií, rpřipad' co možná nezkráceně akciové SPO'-

lečnosti.

K žádO'sti za schválení usnesenéhO' zvýšení akciového k3!pitálu, kterou dlužno opatřiti kolkem za K 5,
jest připojiti listinné sO'udní neb nO'tářské osvědčení
o valné hromadě, jež dlužno v tomtO' případě vždy
o jejím průběhu sepsati a bilanci za poslední obchod-:ní rok.
Schvá:lené usnesení O' zvý,š ení akciovéhO' kapitálu
musí sPO'lečnost O'známiti rpříslušnému O'bchodnímu
soudu za účelem záJpi,s u do obchodního rejstříku. JežtO'
údaj O' výši akciového kapitálu jest PO'jat dO' stanO'v,
musí valná hrO'mada, ,p rO'jednávající zvýšení akciovéhO' kapitálu, 's e usnésti současně na příslušné zm,ěně
stanO'v s tím SO'uvisící. J 8Ist žádoucnO', aby za tím úče:
lem byla tato 'změna stanO'v uvedena ta,k é ve svO'lávací
vyhlášce; stačí při tom pouhá citace měněnéhO' paragrafu, resp. článku stanO'v.
Uvedené zmf.ny stanO'v může ministerstvo vnitra
s 'konečnO'u platností :s chváliti teprve pO' 'záJpisu schválení 'z výšení a1kciového kapitálu do obchO'dníhO' rejstříku. Odchytlka je, ,pO'kud jde O' změny stanO'v, 'SO'Uvisící se zvýšení-m aJkciovéhO' kapitálu !lO'dle cit. zákona č. 78/ 27 Sb. O' sta:bilisačních bilancích, kdy mO'žno
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vací znění zlněn ' stanov ve 3 stejnopisech. Tím odpadne 'Svolávání 'zmocněné správní rady 'z a účelem
usnesení o změnách stanov v úpravě požadované ministerstvem V'llitra.

se týká povinného dílu, platnosti. (Prof. Dr. Krčmář ,
"Právo dě· di· cké" , str. 122; Gl. U. n. ř. 3042.)
Poslední pořízení rodi' čů, jímž j'm enují dětem nezpůsobilým poři'Zovati poddědice pro jmění, které jim
pon:ec'hávají, jsou neplatná pokud se dotýkají p'O,v inného dílu dětí {jud. · č. 8, P. XII, str. 71, Now. 116, Gl.
U. 2134, Gl. U. 2473, Gl. U. 4383, Gl. U. N. F. 6321) .
Substituce však ztrácí povahu zatížení povinného
dílu, když:
1. lze ji považovati jako fideicommissum eius, quod
sup ereri\t ,
2. platí jen, že dítě před dosažením pohzovací zptlsobilosti zemře.

Snížení akciového kapitálu.
Snížení akciového ;k apitálu l'J.e !prováděti buď snížením 'počtu akcií nebo 's'nÍ'žení'm nominá~ní hodnoty
akcií nebo obojím ~pŮisQlbem. Obyčejně se to provádí
tak, 'ž e se počet a'k cií Is nižuje ~pra vidla skládáním
akcií spojených s výměnou, t. j. 'z a určitý počet akcií
starých 's e vydá aJkciOlIlářům menší vočet nových
akcií. Snížení nominální hodnoty 'Se 'p a'k provádí buď
odkolkováním na nižší hodnotu nebo výměnou za
nové akcie 'S nižší nomináLní hodnCitou.
Doporučuje se vždy za'ž ádati také za předbě'žné
schválení 'z amýš:l eného snížení akciového ,ka:pitálu
'ještě před konáním valné hromady, jež se má na něm ,
usnésti.
, Doklady, jež jest jmenovitě phpojiti k žádosti za
schválení ·změny stanov souvisící !se snížením akciového kapitálu, jsou vypočteny v ~ 18 akc. reg.

V.

Substituce ci pododkaz.
Jak již řečeno platí podle § 608 o. z. o. všeobecné '
pravidlo, že v pochybnostech nutno pokládati fideikomisá'r ní substituci za substituci 'Obecnou. Avšak 'Zde
může býti také pochybnost, zdali jde o obecnou substituci podle § 614 'O. z. o. nebo o pocl-odka'Z podle
§ 650 o. z. o. Lega'tář jest obligačmě zavázán splniti
nařízení posledmí vůle zůstavitele ve p~ospěch podoďkazovníka. Slp lní-li dědic nařízený 'Odkaz, z'a niká
nárok :p ododkazovníka vůči dědici , avšak trvá neobmezeně .a/ž do doby splnění oprO'ti odkazovníkovi. Při
svěřenském 'Odka'z u má substituční odka~o'Vník ná~ok
na splnění substitučního odkazu jen proti dědici, nikoliv PDO'ti instituovanému 'Odkazovníku. Jak 'Odkazovník, tak i pododk!az.ovník mají býti podle § 817
o. z. o., § 159 nesp. ř. a § 161 nesp. ř. o svých odka·zech zpraveni a dědic jest povinen předl'O'žiti soudu
podle § 1'57 n. ř. výkaz o 'splnění p'Oslední vůle (rozh.
ze dne 16. ledna 1917, R II 5/ 17 Sb., Now. č. 1821).
Je-li však pochybno, 'z da jde ' o substituční odkaz,
nutno použí'ti zákonné domněnky podle § 651 o. z. o.

(Pokračování.)

Dr. THEODOR NAKONECNý,
kand. notářství v Č. Budějovicích:

o fideikomisární substituci. '
(Pokračování.)

IV.
Fideikomisární substituce k povinnému dílu.
Ve starém ří'mském právu bylo dovoleno, aby otec
rodiny jmenoval svému děcku, které bylo bezprostředně p'Od jeho m'Ocí, dědice, kdyby toto zemřelo
před dosaž·e ní,m zletilosti. Tato takzvaná pupilární
s.uhstituce byla 'Odůvodněna povahou otcovské moci.
Podle ní zavedl Justlnián druhý případ takového za~toupení v pořizování 'Pro případ, že by dí tě zemřelo
ve'St~vu šílenosti nebo blbosti, a to i 'Ohledně jmění,
kterého od něj ne'o bdrželo (t . .'zv. substitutio quasi
pupilaris), ClO'Ž nyní není ,m ožné, a :to ani tehdy, kdyby dítě bylo ik: t'O'm u nezpůsobilé, jež'to zákon ' výslovně to zakazuje (§ 564 o. z. o. zůstavitel musí
sám ustanoviti dědice).
Podle § 609 o. 'Z. 'O. mohou 'vš1a k rodiče ustanoviti
svým dětem ohledJ1iě toho, co jim ponechávají, dě
dice nebo náhradníka, když ,děti nejsou způsobilé
pořizova'ti, musí jim ale ponechati povinný díl zcela
nezatižený (§ 774 o. z. 'O., rozh. 'z e dne 27. ledna 1853,.
kri. jud. č. 8), ~dežto jinak byla by fideH~omisární
substituce nepla'tná ('r o·z h. ze dne 11. března 1865, č.
3012, jud. č. 8, P. XII, str. 71, Gz XIII, str. 279, Gl.
U. 2134, Gl. U. 2473, Gl. U. 3012, Gl. U. 16148, Gl.
U. N. F . 6337).
Jest však sporné, zda 'rodiče moho udětem, které
nemohou po řiz' ovati , ustanoviti fideikomisárního substituta k povinnému dí.Ju. Taková substituce jest pří
pustná, 'a le platí jen jako fideikommissu!l1l eius, qUúd
supererit (Gl. U. N . F. 3042) a jakmile dítě nabude
způsobilosti pDříditi o svém jmění , pozbude" pokud

VI.
P 'řípady

fideikomisární substituce.

Nařízení zůstavitele "můj syn má býti mým dědi
cem, jemu jmenuji za dědice svého pří;tele" působí ,
jako fideikomisární 'Substituce stejně, jako kdyby
zůstavitel nařídil "můj syn má býti mým dědicem a
po své smrti má přenechati pozůstalost mému pří
teli". Ustanovení § 609 o. z. o. dají se rozvinouti také
z jiných ustanovení zákona (§ 564 o. z. ú.), 'ž e nikdo
nemůže za nikohO' testovati, avšak js'Ou zahrnuty
v § 609 o. 'Z . o. k uniknutí pochybností.
Zakázal-li zůstavitel pořizovati -o pozůstalosti, jest
to fideik:omisární substituce mlčky učiněna (§ 610
o. 'Z. 'O.) a dědic jest povinen uch'Ovati pozůstalost
svým zá'k onným dědicům (zákonný pří'P'ad fideikomisární s ubst i tuce).
Zákaz neprodati věc nevylučuje práva o ní poří
říditi (Sb. 116, 140, 3630) a nelze to pov.ažovati za
fideikomisá'r ní substituci, poněvadž tento zákaz ·mŮ'že
m íti jiný rozumný cíl, na př. zajistiti dědici živobytí
stejně jako zákaz zatížení, ale zákaz zcizení s'm luvený
ve prospěch dětí 'm á účinek fideikomisární sulbstituce
(Gl. U. N. F. 2928). Totéž p-latí 'O věnování věci s výhradou práva požhnacího (Sb. 4681 , soust. obč. zák.,
M'ay;er, kn. lIL) . Zajímavý případ , rozhodnutí ze dne
9. dubna 1856, Č. '1854': Zůstavitel 'z anechal 'Svému
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