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lderé mají po\a,bu římské hY!potheca tacita a tedy llE;potlřcbu jí zá
-pitSu, .obsaženy JSou spí~e pod· nedoplatlky.lú) 

Cit. § 928 mluví o »vertreten« . Tu na:učení auctOfQlVO neJlélpe 
vy,Sttihuje překlad italls\k}T »Iprestar ev iz.ione«. Zeiller16 ) vysvětluje 
rčení »vertreten«: »D i,e auf der Sa,che haftenden Schulden mus
sen, \;\leil der Uebernehme.f die .Sadle zum freien Bes,il1:.ze belkom
m'en ,soU (§I047), Isltets yom Ue,ber.ge:ber g e t ,r a g e 11 vverden.«17) 
Rozuměti tíni ndze \povinnolst c1epurační, an zciz.i,tel po zákonu 
samém ne,má pov,inno1sti pOSltara,ti se O> výmaz ,1oúhO/vnícb bi'emen. 
Táž zaJklád.ati se 'může Jen na stnJlouv:ě či p1-ípovědi, že knihOlvní 
těleso je ta;kovSrch břemen -prosto.1B) Hledíc k výrazlu »vertreten« 
nalbyvatel, hodlaje sám p~atiti, nesmí Ise zřetele pustit § 93 I o. 
Z. O., an jinak aUictor ,mohl by ·mu činiti nálmi:tlky, které by závazelk 
.ze 'SIPrávy zcela či částečně Eltnul1ovaly. (Dokončení příště. 

Dělnické právo. 
Univ. prof. dr. Rud o 1 f Do min i k. (Brno.) 

Právě Ipřed ,rokem*) uveřejněn by:! v tomto časopisu článek 
o » d-ě,lnickém právu«, který jest }akausli glossou ,mého Sltejně na
zvaného člán'ku, publ~kolVaného v brrněnské »Strá.ži Soc·Í'aHIS1mu« . 
Pi'saJte1 úplně souhlasí s tenore,m ' mých vývodů (»Náv,rh na \Zří
zení stolice dělnickébo Plráva ,lze jen 'vítati«), má vša:k jilSté po
'Chybnos.ti o p.ojmu a rozsahu . tohoto nového ,právního oboru. 

Poněvadž o,tázikou uvedení »dělni-C1kého práva« l1Ja ,právnické 
fakulty bylo znovu hnuto právě v poslednícl1 dnech a její kladné 
ř~šení zdá se téměř jis.té, má.m za nutné, rozlPtýliti vča.s všechny 
pochyby o podstatě tohoto »rdělnického Ipráv,a« a zdůralzniti před 
forem studentský,m jeho pravý význalm. PokláJdá.m 1:00 za ISVOU po
v,innolst tÍ!m vke, že jsem byl prvý z vysoikJoško11ských učitelŮ: 
práv, který od 'Počátku tuto myšlenku fedrov'aJ a už prakticky 
tprOlváděl, prOlzatím v mezích své veniae legeodi na vysdk:é šlkOole 
techniclké v Brně i v rámci učebné:ho pHkaJzu na právnidké faJlml1ltě 
Un1Vef1srity 11asaryk'0lvy. 

15) Tak i Kirchstetter, Commentalr, 5. vyd. J.,ipsko a Vídeň 1894-
str. 480- pOZll. 6. 

16) 3. 132. 
17) Srov. rozh. n. s. z 8. VIII. 1877. č. 2651. V Právníku rOč. XVI. ex 

1877. str. 673. sq. , jakož i rozh. z 2. VIII. 1877. Č. 5i63 .v Gerichts-Halle 
ex 1878. Č . 59.: »Das Wort ) Vertretenc: im Schlusssatze des § 928. heisst 
so vid, als : »dafi.ir Gewahr leiste, c: und zwar auf die Art und Weise, wie 
díe N (tttlr und Beschaffenheit des Mangels es eben erheíscht c:. 

lB) Stejně rozh. n. s. z 23. I. 1889. Č. 243. v Právníku roč. XXVIII.
ex 1889.str. 232. a 23~., i rozh. n. s. z 23. II. 1880. v e shírce Linkově 
č. 719. - opačně rozh. z 4. IV. 1883. č. 3052. v Právníku ex 1894· str. 
639., rozh. z 2'. VIII. J877. č . 5763. v Gerichts-lialle 1878. Č. 59. eG. U . W, 
č . 6532.). 

*) Viz »V Š e h r d c:, ročník III., str. 100. 
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»Dělni,oké právlQI<.<, jalk ,ml-uví o něm návrh Iposl ance L a u ba 
a spol. (tisk č. 3267 ~,osl. sněm. 1921,4. zlasedání), má býti věde'c
kým výkladem právn~ch předpisů, které ,u'P~av.ují právní poměry 
» diělnílkLl«, »,pr,a,covnílků«, »~ralcujicího li'dlu « aconlra'f.i,o »vlasrt
nílk:ů vý,rohnk.h prOlstJi-edkll «, »vlastníků J<a1pi-tálu «. 

Z vÝ'ra\zu na:vrhovatdi volených plyne, že název », clJě!lniaké 
práV'o« není myšl'en jako ,souhrn norem, které ,s,e t)'1ka] í dělní'ků 

' ve v:las,tním běžném slova smysl/u, nýbrž že jesrt: míil~n šíře, j,aJko 
iSioluhrn norem, upra!vujících právní pom,ěry s,oukromých nánl'czd
ných zam,ěSltnanců v jeji,ch vztél\úch ~ra.covnk.b . 

,Poid[e sty1i\sace i t:endence návr,hu jde nalvrhov,a.<tell1'm z,ceb 
zřej ,mě o zavedení sousrt:avných p.řednášek z oboru tak zvaného 
.p r á v a p :r a c o v n í h 0', S 'O C i á 1, n í och ran y SI o u k r 0-
m Ý c ,h z a m ě s t n a n c ů č i 1< is o c i á ln í o c II ,[ a (1 y p r á c e. 

Právní předpÍlsy tvoHcí obs;a1h práva Ipra'c0vního (dělniclkéhů) 
jsou dosud rOlztHštěny v celé i-adě zákonů. Z vailné části vysky
t u.F se tyto př,edpisy v zákoned1 Isprávních; mnohé obsahuje též 
záJkbl11Í1k občanský, obchOldní a zákony z'ce1a Slpeciální (ua př. zá
kon z 27. listopadu 1896, čís,. 218 ř. z. a jilJé) . 

Dnes vy,kládají s,e předpi'sy 'P['áv~a pracovní,110 v souvis 10lslti 
s Játkou, v níž se vyskytuji. V:)TVOj ne dOlstpěl dosud k jednotné 
kOldifiJkaci ~prá va pracOlvního'l, k j'cdnotném u ) zákoníku práce {( . 
Avš'ak přes vnější r'o/ztříštěnOlSlt jes,t mezi všemi pi-ec1pisy tohoto 
cLruhu patrná slOulvislost vniltřní. V.y.chá,zejice ,z jednotného soc.i
álního a p()(1itidkého hled!i,s'ka, vyvíjejí se jedním s,mhem: K záko
nité ochraně ,těch, kdož námelzdně v cizích s~1,1žhách .pra,cu.jí. PIfO 

tuto vniltřní soU'vislost tlvoHp'ředpils,y o soóáJlnÍ oc hra1lě préÍJce 
s h~edilska v,ěďecké'ho s,almostatný, je,dnortn)T, ohsalhově ,U:zavřen:)T 
celek, .pro tuto vnitřní ISlou,vislolSit zas'kllhují souSltavného z'pnaJoo'
vání a výikJlaldu. 

Pr,a~ o,vní právo nelze bez. v:)rhraJdy pi-ii-aditi ani k právu sou
J<:f{~mému, a,ni ;k veřejnému; tvoří s,él/mosta:tný hranii:ný ob01"" 
právní ,ia:ko mnohé ji,né obory, olbs,ahující nOTmy slou'klfom o- i ve
řejnqprávní (na př. prá.vo horní, Ipatentní, dlO/pralvní a pod.). Tv'dří 
vŠiaJk ohor právní; p.roto nelze ho vůbec phřadálti ani k n<ÍJr'Oldio>
hoslp-odářslké politilce vtibec, ani přičleniti některé zv,láštní její 
Q)a,r:tii, nlélj př. ;poiliiÚce sociál!ní . 

Soustavný salilllOlstatný výk:ll'aJd r1:jdhoto » děli1ic1<éhd prráv,a« na 
právni'ukýiCh fCUIDUMá,oh do.poruouje s·e milmo dtlvod v návrhu sa- ' 
mém uvedený (důležitost pra1<tic.ká) - hl:a,vně ze dV,QJU závažných 
tedretický,chdůV"()(c1tl: 

Předně ;proto, ze ponecháni.m dosa:v,adníhostavu -un]ká 
vnitřní slo'ttvisl,os,t mezi jedno1:JEiVýJm\Í. instituty, tříští se -přehled 
a nedoceňuje se pravý význam jejich ohsJéllhu. 

Po druhé IPf'oto, že správní právo, Ika,m dnes podle OIbecného 
názoru valná čás,t prélJcovniho (dělni,dkého) préÍJva náleží, je obor 
ob-slaJhJově l,aik rozsáhlý, že i e nemo'žl1io, aby v šeSlt:i hu:dinádh ,za 
semes'tr vyměřených studijním řfudem se j~n nastínily neihrubší 
obrysy ,siprávl1iÍ vědy a obecné i z:vlláštnÍ Ulsti ,práva slprá:vniho. 
VyIl'oučení urč,itých s.peciálnÍ'ch ,OIbor-Ll je nevyhnutelně nutné, 
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poněvadž za dos,avadního stavu věci l\Ze podati buď jen pOIvšechný 
pi-ehled, 'tedy ze všeho jen zlcela málo, anebo vy1dá,dta1:Ji jen vy
brané partie za pominutí o:staltnkh. 

Stal1orvi,s!ko :prvé odjpO'ruje požadaviNu v.ědeckéhto, tedy ,s<OIU
s tavného a h lu b š í h o 'výkladu, staJndvisl<o druhé jelslt neS(prálVlné 
vzhledem Ik stejné dŮlleži/tosti celé látky a př-í1iš subjekti,vní 
v otázce výběr,u. 

K této slpeci,atisaci u)T1ly již Oí~ta'tně učiněny ,k/flolky i na našich, 
fak!ul,tách 'právnických. N,a obou praŽlských ,konají s,e zVlláštní 
předná9ky o 6'prá'Vní v'ědě a jednortliivýd1 partií.ch ze zvláš,tní čáS'tlÍ 
práva spráiVního, na české ,m,in:no to ze srovnávacího prá;va: Is/práv
ního; 'n,a, ,falkultě zdejší 'pov'ěřen byl profesor obchodního !práva 
přednášk.ami IQ právu živnols1tensikém a živnoSltenSlkýlch !p,rávelch 
autorskýd1, na němet:ké iP:rávni!clké ťakultě i fakultě zdejší habili
tuváni ICllo!oenti na veřejné i ,so~l'kl'OImé právo pojišťovad atd. 

Touto speóalisací rozpadá se splfáv'ní ,právo v dnešní siVé 
strUlktuře na celou řa:c1Ju zvláštnÍtch dti,slCiiplin, ni,koi1ilv však na 
vkodiu věci. Neboť dnešní ,sprá'Vní právo jeSlt s hledi\Ska teolf'eti,cké-

11<0 obor zcel,a nej.ednortný, v dnešní :podobě' jen t/radičně l1idlfžovamý 
a ;p.if'oti jiným právním oibp!l.-llm ne z.oeil,a olhr,aničený; vzhlled'em 
1: rOizsáhlosti látJky a nepatrném'upOlčtu vy/uóOiVa.cích hodin s hle
(cE:ska: právní pTaxe a jejich potřeb nepříliš u,poúebitelný, avšak 
6 hledi,s1<a studijního a zklušebního řádú velmi obtí;žn:)T. 

Zaved,ení samostatný,ch přednášek o sociální ochraně :práce 
by1b by jen da:lším krokem k nalznalČené nezbytné speci,a1i.s.a1oi <dIo-
. aivadníhospirá.vního práva. Z tohoto oboru vyllolUčilly by :se 

'všecl1ny pan-tie, jež zabývají ,se Iprávllími pOl11ičry zamĚ'stnandi 
vše,ch ,kategorií v jejich vz/tazích ,praco'Yllích a slpojily se s obsa
hově příbuznými pa-ntl.etmi práva soulkrOlmébb ,v jednotný ,sou
:s tavný celek »'Právo I dtěJllniClké«. NebYllo by pak pi'elkálželk, alby 
v těchto přednáškách nepřih1íŽ<el.o se k p1""ávnímu ,sltavu v j.i.nýdl 
pokročilý,ch státech taJ Ik i.nsti:hJiCÍ,m .mezinárodnÍlm. P,řipojení před
nášek o 'ďr.užstevinic1:ví k tomuto novém!tl oDoru nem:ohlo by silce 
dopdnučiti Sle z důvodů teoireti,ckýctb, avšalk vyšlo by se t1m atslpoň 
čá:stečně v5tříc slltaJhám poslední ,dlahou také odji1lud uiplart:ňova
ným (viz referfuto paJmětncrn spi,su U Sltředního sv,aZlu českoslo
venských ckuž'sltev a do\brém zdání ,pra,žs,ké právnické f,a1kuilJty 
v Aklademii XXV. StŮr. 40 a násll.). 

Přetdnáš\ky <O ipracovním ,právu (sociá.lní OIchraně práce) !.ze 
v osno~T,ě právl1i.cký,chs.t.udií umístiti talk, že s'e z,alřad'Í :mezi před

- nášlky, které podle § 7 na.!-ízení býv,alléb d minilslte'fstva ku1itu a vy
'učování ze ,dne 24. Iprois,illce r893, ČíIS. 204. ř . z. vedle po'ivinnýd1 
'kolejí mají se kOlna ti. 

Tím vyhoví s'e úplně účeLu, který sleduje návrh pOlslandi 
L a u b a ,a slQiuiC1r. , »aby konány byly :pro< posluchače fakult práv
nick:)Tch řádné a p.ravide.lné přednášky o dělnickém právu c1iO!m'<Í
dm i mezinárodním, za'hrnujk v ně sociální :p ojišťování a! .spo
třební i vÝ.11oblllí · družstevnj'ctví«, aniž hude potř,ebí zásavJ.rnkh 
změn studijního ,řádu. 


