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V nynější době, od let 90tých minulého století, jest to ze
Jména hnací síla vody, jež ve spojení s elektřinou ,přináší revo
luční převrat všech zmíněných poměrů. 
J Ukazuje se stále nezbytnějším požadavkem, aby využito 
bylo spádů vod koncentraCí jich na rozlehl~'ch tratích a pomocí 
velikých děl vodní.::h a elektrárenských, což není však prove
'ditelno bez zásahů do individuelních dosavadních práv k , vo:. 
,d,:'tm,zejména do práv pobřežníků, ať vlastnických ať užíva
cích, pokud jsou tu z dřívějších dob na základě platných práv
'nich titulů i na ' základě dosavadních ustanovení zákonnýclJ.· 

Tato práva ukázala se největší překážkoll všeho podni
kaní vodohbspodářského, jak je žádá nová doba, a jest úkoter.1 
Každého nového zákonodárství vodního hledati cesty, jak by, 
]:J'okud možno s šeťřením 'těchto práv, vyhověno bylo novým 
potřebám, jež diktovány jsou obecným zájmem všech. 

Cesta byla a bude schůdnější tam, kde hlavní část vod 
již od dřívějška byla veřejná, ať již ve vlastnictví státu ať jako 
věc nikomu nenáležející. Tam však, kde vody ode dávna byly 
'v područí pobřežníků, jest zákonodárství sváděti těžký boj 
"s temito dosavadními držiteli a ještě tužší s nesčetnými s i)eku
lanty, kteří, jak jsme viděli ve francii a v HaliL ujnli se v"f'
nosné živnosti skupování pobřežních pozemků v místech · oče
kávaného vzniku vodních děl a prodeje jich za přemrštěné ce
'nv skutečným podnikatelům. 

. Viděli jsme, jaké pokusy činil tu zákonodárce, aby zlo 
'Odstranil, a s jakými výsledky pokusy ty se setkávaly. 

lako nejradikálnější směr vystUDUjí tu snahy o. monopo
'!isaci, sestátnění vod, k jehož uskutečnění však dosud nikde 
llrdošlo. a jak se zdá, přece jen tak záhy nedojde. protože ho., 
spodářský -život na delší dobu neobejde se bez součinnosti poq
nikání soukromého. 

Zb)ívají tedy jako problem ořítomnosti formy přechodJ1é: 
z nich uvedli jsme již jednak smíšené společnosti. v nichž kom
binována jest účast podnikatelů soukromých s účastí podnika
telů veřejn'ých. jednak právní institut koncesse, jako formy. 
jež již v iiných ohorech hosnodářských, zejména v oboru hor
nictví· a železnic. byla zkoušena a vyzkoušena. 

Její podstata a unotřebitelnost v právu vodním má by ti 
pr:edJl1čtem pojednání. k němuž tyto řádky jsoll přípravným 
krokem. 

Je připustna žaloba na vZ~.iem ve sporech o roz-
vod m::t.11želst'''? . 

Jan Zbieranski. 

Žaloba na vzájem () těchto sporech l ) nebyla vzácná za vše
obecného soudního řádu, nyní bývá častčjší, poněvadž se 

') Bartsch. Das gerichtl. Verfahren in Ehesachen 1894. str. 4\: Sou-
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.:,1:Jory o rozvod manželství následkem nového rozlukového zá
kona značně rozmnožily. Mnozí manželé JSOll z jistých příčin 
nuceni domáhati se rozluky cestou rozvodu. Posuzování této 
žaloby není jertnotné. Zmatek zavinilo kolísavé rozhodování 
nejvyššíh9 soudního dvora ve Vídni. 

Dříve za platnosti všeobecného soudního řádu rozho
dov al. že žaloba tato není přípustna. že je na žalovaném, aby 
podal své návrhy .ve SPOrtl o rozvod, dokud nebylo rozhodnuto 
o žalobě, nikoliv však zvláštní žalobou, nýbrž při jednání o za
hájeném sporu~). 

Za 'platnosti civ. soud. řádu změnil lIejv. soud. dvůr svůj 
názor a uZllal tuto žalobu za přípustnou a odil.vodněnou tehdy, 
kdy žalovanému záleží na tom, aby vymohl rozvod, a to z viny 
druhé strany. Jeho přání by neby lo dosti učiněno, kdyby žaloba 
na něho podanú a od nčho potíraná byla zamítnuta3). 

V nejllovější dobč rozhodl nejvyšší soudní dvúr opčt v 
tomto smyslu 'a opřel své rozhodnutí ješt6 dalším důvodem, a 
to, že žaloba !1avzjájem nemá totožného nároku, poněvadž její 
právní důvod jest naprosto jiný~). 

Jest tedy zkoumati. kter.\' z t6chto nározll, sobě odporu
jících, odpovídá zákonu. 

Rízení ve sporech o rozvod upravuje ~ 107. obč. zákona. 
dvor. dekr. ze dne 23. srpna 1819, Č. 1595 s. s. z. a nal·. ze dne 
9. pros. 1897, Č. 283. ř. z. Zákon pJ-ikládá manželství pro jehn 

ďy zpravidla neodmitají takovÝ'ch žalob navzájem, závádějí na ně smí
řovací pnkusy, ale kladou je m týž clen a hodinu se smířovacímipokusy 
první ža loby a ,provádějí jen jcdny. Potom jednají o obou žalobách buď 
z úřední .11l0ci neb na návrh strany spo,lečně tím způsobem, že žalovaný 
z první žaloby /položí svou žalobu navzájem za základ své odpovědi. 

") Ro,zlt. nejv. soud. dvoru ze dne 12. ledna 1886, č. 242; Bartsch, 
Da$ gerichtl. Veríah ren iIl Ehesachen 1894, str. 41. ' 

") Rozh. neiv. soud. dvoru ze dne 28. prosince 1906, Č. 20.646; totéž 
'uvádí doslova Neumann-f:ttenreich. Das osterr. Eherecht ] 913, str. 101. 

') Rozh. nejv. soud. dv. ze dne 14. května 1919, R II 72; Z. B. 220: 
V tomto příp::dě jsou předpokk,dy žaloby navzáiem nepochybně dámy, 
l!cboť jednak souvisí návrh na rozvod každé strany s návrhem ,druhé stra
ny stejně směřujícím, poněvadž jde o rozvod téhož manželství, jednak 'l1e
Íze ml1Jviti o totožnosti nároku zakládaiící námítku zahájení rozepře, po
něvadž pr~vní důvod. z něhož se na obou stranách odvozuje žalobní žá
c(ání, jest naprosto jiný podle toho, z kterého dův Jdu se žádá o rozvod. 
Jsou-li však zde předpoklady žaloby lIavzájem, nelze nahlédnouti, proč by 
jí nebylo užíti na rDz\'od. Ani podstata ani z,působ řízení nevylučuH ji, zá
kon zajisté nezná žád,:ého obmezení. Le § 12. dv. dekr. ze dne 23. srpna 
1919, é. 1595 s. z. z. žádá, by vina zjištěna byla z úřední moci, nemqže 
býti na újmu právu ' žalovaného, by žádalo r<lzvo.d z důvodů od něho u
vedelleho; dostal by se, jak rekursní soud přj.padně uvádí. s uplatňováním 
svých nárokl' clo po·zadí, kdyby se mu odepříti měla rovnocenná zbraň 
žaloby n.avzájem bez závažných důvodů. Možnost . dvojího řízení, na niž 
revisnf stížnost poukazuje, trvá i po vyloučení žaloby navzájem, nejsnáze 
ií lze předejíti poznačením druhé žaloby jako žalóby navzájem. 
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velký význam pro vývoj lidstva zvláštní důležitost. Proto u
pravuje pro manželské spory zvláštní řízení, jež podstatou svou 
jest vyšetřování z úřední povinnosti. Přizpůsobuje sice dvor. 
dekr. ze dne 23. srpna 1819, Č. 1595 s. s. z. toto vyšetřování 
všeob. soud. řádu, ale jen pokud toho vyžaduje pojem a účel 
tohoto vyšetřování. Tímto vyšetřováním z Mední povinl1osti 
sleduje zákon patrně účel, by tyto spory důkladně byly vyše
třeny v mezích uplatňovaných dúvodú. aby rozsl.ldek odpovídal 
skutečným poměrúm, nezávisel na pouhé libovúli manželů a byi 
pokud možno nejméně závislým na formálnosti sporného řízení. 

Každý z manželů jest podle § 107. obč. z. oprávněn z plat
ných důvodú žádosti O rozvod a podle uv. dvor. dekr. podati 
svúj návrh při ústním jednání. Uzná-li se na rozvod. je nalézti 
z úřední povinnosti, která strana na něm nese vinu. Návrh ža-· 
lovaného múže zníti buď na rozvod aneb zamítnutí žaloby. Jak 
o onom, tak o tomto návrhu bylo za platnosti všeob. soud. řádu 
rozsudkem uznati, neboť § 248. vš. s. ř. nařizoval, že rozsudek 
jest upraviti podle žádání stran. Tato ustanovení zákonná iasn~ 
dokazují všeobecně uznávanou oboustrannost tohoto řízení ve 
sporech o rozvod. 

Proto se úplně srovnává se zákonem rozhodnutí nej v. ". 
dv. ze dne 12. ledna 1866, Č. 242 a Bartschúv stejný názor. 'i.e 
žaloba navzájem ve sporu o rozvodu je zbytečna. jelikož ža
lovaný má beztak právo, žádati rozvod při (lstním jednání. 

Správnosti tohoto výkladu zákona nasvědčují tyto lÍ
vahy. Za platnosti všeob. soud. řádu nemohl soudce a limine 
odmítnouti žalobu navzájem pro překážku zahájené rozenře, 
nýbrž teprve, vznesla-li .druhá strana včas tuto námitku. Pro 
námitku tuto byla stanovena poloviční Ihúta ku odpovědi. Pro
meškala-li druhá strana lhůtu, nebyla více slyšena s touto m1-
mitkou. Podle dvor. dekr. ze dne 15. ledna 1787, Č. 621. s. s. z., 
nesměl soudce z úřední moci přihlížeti k právoplatně rozsou
zené věci, nýbrž uznati o ní teprve, učinila-li druhá strana tuto 
námitku, předloživši současně právoplatný rozsudek. Možnost 
dVOiího jednání o téže věci byla za platnosti vš. soud. řádu 
zrušena. K těmto nesnázím vedla žaloba na vzájem. Aby se 
dospělo k řádnému rozllodnutí sporu o rozvod, bylo nutností, 
žaloby spojiti ku společnému jednání. Tím byl soudce nucen u
činiti nási·lí zákonu a ačkoliv zákon tomu bránil (§ 62. vš. s. ř. 
a § 54. záp. hal. s. n, pokládati žalobu na vzájem za opověď 
na žalobu druhé strany. Nemožnost praxe naložiti s žalobou na 
v~ájem jinak, dokazuje zřejmě. že žaloba tato již za platností 
vš. soud. ř. byla nemožnou. 

Pndle našeho civ. soud. řádu jest žaloba tato naprosto 
: Hepřípnstna a nemožna. Civ. soudní řád neupravuje řízení ~{e 
s'porech manželský"ch. neTlimje řádného ustanovení o nich (Cl. 
1.. 2 uv. z. k , c. s. ř.) To potvrzuje v~Tslovně naři'lení ze dne 9. 
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prosince 1897, Č. 283. ř. z. Dvor. dekr. ze dne 23. srpna 181Y, 
1595 s. s. z. zůstal sice v platnosti, ale byl tímto nařízením u
veden v soulad s civ. soud. řádem. Jest tedy, jak toto nařízení 
vÝ'slovně praví, ve sporech o rozvod užíti předpisů civ. soud. 
řádu, šetříc zvláštností, jež se podávají z ustanovení občan
.ského zákona a z dalších předpisů tohoto nařízení. A § 2. tohoto 
nařízení ustanovuje, že též s žádostí o rozvod jest naložiti jako 
s žalobou. Nelze přece rozumně za to míti, že by žádání žalova
ného za rozvod, v žalobní odpovědi ohlášené a při ústním jed
nání podané, nebylo pokládati za žádost po rozumu § 2. uv. nař .• 
že by k tomu třeba bylo zvláštní žádosti neb dokonce zvláštní 
žaloby. Vždyf žádání jest učiniti při ústním jednání, žalobní od
pověď jest tak jako žádost o rozvod neb žaloba pouze příprav
ným spisem. Rozsudek musí podle § 404. c. s. ř. vyříditi vše-
chny návrhy hlavní věci se týkající. . 

Jest tedy v odporu se zákonem názor, že by hlovaný ve 
sporu.o rozvod, naléhající z platných důvodů na rozvod, když 
Dodal tento návrh při ústním jednání. nemohl dosáhnouti svého 
účelu, kdyby žaloba na něho podaná a od něho potíraná byla 
zamítnuta. Rozsudek je oboustranný . 

Žaloba na vzájem mtJže podle § 96. j. n. podána býti, do
ktld není skončeno líčení o žalobě druhé strany. Ate nárok ne
smí býti totožný. Neboť žalobu takovou nepřipouští ustanovení 
§ 2.13. c. s. ř., přikazujíc buď k návrhu neb z úřední moci odmít
nouti žalobu za zahéíjení sponl pro týž nárok podanou. 

Nárok žaloby na vzájem ve sporu o rozvod je úplně to
tožný s nárokem žaloby druhé strany. Předmětem obou žalob 
jest rozvod téhož manželství. Pouze rozvod manželství je sou
kromým právem, jež· občanský zákon manželúm přiznává. Vina 
na rozvodu nemllže rušiti totožnost nároku toho, poněvadž vina 
není ani soukromým právem ani právním poměrem, jenž by 
mohl býti přerlmětem žaloby. 

Ve svém nejnovějším rozhodnutí ze dne 14. května 1919 
R JI 72 nalezl soudní dvůr, že při žalobě na vzájem ve SPOľll 
o rozvod manželství. nelze mluviti o totožnosti nároku zaklá
dající námitku zahájené rozepře též proto, že právní důvod, 
z něhož na obou stranách se odvozuje žalobní žádání, 'Je na
prosto iiný. To jest hrubý právní omyl. 

Skutkov}' děj žaloby, z něhož žalobce odvoZllje svůj ná
rok, se skládá z důvodu právního a skutkového. Právní důvod 
je soukromé právo, zákonem žalobci přizn;1né. V rozeDřích o 
rozvod je pr1vnÍm dť'lvodem soukromé právo v §~ 90, 91 a 92 
obč. z. manželům přiznané. Důležité přÍGiny, uvedené y. § 109. 
obč. z., z nichž možno uznati za rozvod, jsou toliko skutky, 
jimiž soukromé právo manželů bylo porušeno. 

Právní důvod žalobního nároku může býti jen jedin~'. 
skutkLI, jimiž porušeno bylo právo soukromé, mi'tže býti vícE'. 
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Obyčejně se žaluje na rozvod z více skutků v § 109. obč. zák. 
uvedených. To by možno nebylo, kdyby byly právními dů
vody. Kdyby tento názor nejvyššího soudního dvoru byl správ
ný, bylo by možno jak v žalobě, tak i v žalobě na vzájem o 

, rozvod manželství rozhodnouti zvláštními rozsudky. 
Nemůže býti pochybno, že právní důvod žalob o rozvod 

jest jediný, a to soukromé právo, vyplývající z ~§ 90, 91 a 92 
obč. z. Nárok žaloby a žaloby na vzájem o rozvod téhož man
želství jest úplně totožný. 

A jelikož § 240. c. s. ř. soudu ukládá povinnost, aby po
každé z úřední povinnosti přihlížel k zahájené rozepři, je ža
loba na vzájem ve sporu o rozvod podle § 233. c. s. ř. nepří
pustna a tím nemožna. 

Správnost tohoto názoru dokazuje též nutnost spojení 
obou žalob ku společn~mu jednání. Zákon však nikde neukládá 
povinnosti takového spojení, on jen mluví o možnosti (~ 187. 
c. s. ř.). 

Spojení ku společnému jednání není také vždy možné. Tak 
ku př. :zůstalo~li řízení o žalobě první v klidu: bylo-Ii o první 
žalobě nařízeno ústní přelíčení, na žalobu na vzájem nebyla 
podána odpovčď a žalobce na vzájem navrhuie vydání rozsudku 
pro zmeškání; nebyla-Ii ani na žalobu první. ani na žalobu na 
vzájem podána odpověď a jedna strana navrhuie vydání roz
sudku pro zmeškánÍ. 

Tyto právně nemožné situ<;lce procesní jsou důsledky myl
ného výkladu zákona, k němuž svádějí mylná rozhodnutí neiv. 
soudního dvoru. 

Při orlklízení těchto právních nesnází nerozhodují z téže 
příčiny vyšší stolice jednotnč. Jedině správným jest podle shora 
uvedeného, podle § 233. c. s.ř. žaloby na 'vzájem v těchto spo
rech zamítnouti, poněvadž k zahájené rozepři jest pokaždé při
hlížeti z úřední povinnosti. 

Žaloba na vzájem v těchto sporech jest úplně zbytečna, 
poněvadž se nezakládá na žádné právní potřebě, ona ruší zá
sadu právního pořádku a právní jistoty a konečně jest hrubým 
porušením ockonomie soudního řízení, jíž náš soudní řád yšude 
staví do popředí. 

Akvisiční a representativní kandidáti. 
Glosy k novým volebním řádům a volební taktice našich stran~ 

František W e y r. 

Zavedením soustavy poměrného volebního práva ďo 
nového právního řádu zpúsobena byla jedna z nejradikálnějších 
změn' a reforem dosavadních volebnýcl1 řádů. Změna byla tak 
radikální, že po výsledcích voleb, které se dosud konaly v naši 
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