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ZáJkonem o spolkové ústav.ě neUlít ni'jak skončenO' nové vylhu
dování rakouské ústavy, j!Sou položeny pouze základy této novo
stav.by. Důlelžité speciální ústavni zá!kony dosud s·cház'ejí. Z části 
proto, že nová úprava určitých otáz'ek, jla.ko na pře kodifikace svobod 
a práv, z polit'kk'ý.c:h d'ůvodŮl nelbyla již možná v rámd spolkové 
ústavy, z části protO', že k tomu v ,:krátkém čase, který mělo li'sta
vu:jící Národní shromá'ždění ke konečné 'úprav1ě spolkové ústavy, 
nelbyil0 ji'ž příležitosti. K těmlt\o zákonům patř,í, zejména ústavní zákon 
o oboru půsohnosti spolku a zemí v o'hl.edu školství, výchovy a 
vzd·ělání lidu a ústavní zákon o org1anisad vŠ'e'obecné státní správy 
v zem·ích. Tyto obory, pro které zmíněné z.ákony mají.lbýti vydány, 
netvoř,í\ snad 'právní mezery, nYlbrž zde platí prostě dáJle normy z 
doby před spolkovým státem. Na osnovách těchto zákonů se nyní 
pracuje. 

Civilistické studie k pozemkové reformě. 
Jaromír Sed I á: č e k. 

I. Velký majetek pozemko~ý. 

J. rOvod. 

I§ 1. Způsob výkladů. 

p.OIzemKQlvá reforma., která po 28. říjnu 1918 'sta'la se v na'ší 
republtce politickoU' a sociální nutností, byla vyjádřena řadou záko
nů, které se velmi ,citelně dOltýkají in:ašeho práva soukromého. Jak
ko.Jív zák,ony poq;emkové refonmy povýte:čně patří do práva správ-' 
níhO', je velmi vhodno pojednati o nich též s hlediska civilistického a 
to z dvojího důvodu: jednak j,e spiata řada u s iť a n o ve ml Í' s o: b
Č a n s kým p r á v e m naším, jednak přejímají zákony pozemkové 
reformy .p o 1 m y, k t e r é c i v i -1 i s t ~ k a v y p r a c o val a a o b
i a ~ n i I a. Do p r v é kategorie náleží na pře ustanovení o dědickém 
,pTávu selském .(z. ;ze dll1e 30. ledna 1920,č. 81, !§ 40 a n.) nebo usta
novení o bez,účilnnosti smluv prati státu po rozumu § 7. z (ábororvé
hor z(ákona) nebo ustanovení, že při záboru velkého majetku l?O
zemkového neplatí zásada důvěry v knihy veřejné § 16. z. z. Do 
·d r u h é kategorie m,ožno 'čítatÍ' pojmy: Inemovitost (i§ 2. z. íl.), práv
ní jednota O§. 3. z. ' z.), výpověď (I§, 12. zákona ná!hradového), s.oubor 
l1emov:~tolstíi i(l§ 2. z. z.), manželé (tamtéž) rodiče a .dMi C§ 4. z. z.) a 
pod. Obě 'kategorie liší se velmi podstatně a zá'sadně. V p r v é ka
tegorii j,de '0 to, že dos.avadní p ľ á v TI í 'P ()I v jl n:n o s t i, stanovené 
právním řádem, resp. jeho částí, zvané právem soukromým, se m.ění 
buď vůbec ~lIlleho VlZhledem k ur,čitýmosobálill, ve d r II h é jde však 
o p r á v ll' í s k 'li teč n o s t i, k1eré jsou podmÍ'nkou 'subjekt:ilVních 
povinností, těmito ~ovými zákony stanovených. Tyto právní sku-
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tečnosti, převzaté z dosavadního práva soukromého, budou někdy 
identické s ,dosavadními, něk,dy však Hm budou pouze podobny, ně
kdy budou mílti s těmito j,en stejné jméno, obsah pojmu bude ,různý. 
Musíime si uvědomitit, ,že .při práv n í c oh s. k u teč n {} s. tec h jde 
o 'P oje m, k t e rÝml S e vyj ad: ř Ut j eur čit á s k u teč n o s t 
vně j š Í h o s vět a, jíž p r á v ním řád e m byl y pře dep s á
n y u r 'č i t é Tl' á lež i :t .o s ti. Jen tehdy, má-ľi skute'čnost vnějšÍ,ho 
světa tyto náležitosti, je podmínkou subjéktivní povinnosti, objek
tiYlní normO!U stanOlVené.1

) 

§ 2. Dvojí hledisko. 

Dotýkají se tedy př,erdpilsy pozemkové reformy našeho ,práva 
soukfiom~lho 'dvojím způsobem a musím~e si tohoto rozdÍllu býti: vě
domi, když v těchto. studiích budeme o itomto poměru psáti. 'Mohli 
bychom se omeziti lna jeden nebo na druhý z'půsolb výkladu. Právu 
obča:nskému hovÍ' více Z'půso'b, omezíme-li se jen na změnu prá vníich 
povinnostL Je tedy na snadě úsudek, že je vhodná ome'zitti :se jen 
na ,prvou zmíněnou kate'gorii O správnosti Itohoto úsudku nelze .po
chybovati, ale pH .praktickém prorvádění narazÍ1me na obtí!že, neboť 
právní skut,eČlnosti souvisÍ 'pojmově 's obsahem právních povinností 
a :proto ne.bUlde vždy možno omeziti se jen na kategorii prvou. Mu
sÍlmc. náš program · rO'zšíor-iti též na kategori:~ druhou, Ulic vůdčí zů
stane kate'gorie prvá. Toto bude našÍ' vedoucí myšlenkou a 1edlll'Otí
dm hlediskem při těchto sltudiíoh, kde nechceme podati nějaký sy
stematický vý1}{ilad zákonů pozemkové reformy. Proto voli:1i jsme 
vOllnou formu jednotlivých studií, čá'stí to úplnč uzavřených a Inc-

~) Na př. pfojoev vůle žíti s něj,akou OSObJill ženslwu v trvalém srpo
jení za'kJá;dá jen tehdy subjektiVlní IPlovinnost manželiolvu proti manželice, 
má-li Ipmje;y náleŽitosti předepsané zákonem ze dne 22. května 1919 Č. 3,20 
sb. z. a n. PovinnotSlt nť..na'stéÍlvá [Dmtu, že někdo chce, ale !pr,oto, že :je zde 
dána préÍlvní skutečnost podmiňudící sU1bjektivní IPo'vinnost určitého manžela 
vůči určité manželce. - Zmooní-lli 'se někdo věci, ktemu nilk1do l!1emá, s 
úmYlslem jd užívati Ip'ro s,ebe (§ 381. obč. z.), zaklládá tat'u 'slklutečnost sub
jektivní povinnos.t všech ostatních osob nerušiti tento mocenský poměr. Srov. 
k t,omu W e y r, Základy filosofie ;právní, str. 125 n., a m'Ů je, V;lastnidví 
a v1.astinické · právu, s,tr. 7. - UŽÍJvá!rn 'stejrně Jatko W e y r výra'ZIU préÍlvní 
skutečnos,t. Ti 1 s c h ve svém o'bčlanslkém právu, str. 88, užívá výraJz »práv
nická skutečnost«, ač Ipro čás,t těcht,o, skutečností užílvá zase výra:zu »Ipráv
ní jednání« (str. 89). Myslím VŠalk, že výraz »právní skutečnost« je lepší. 
»PrávnÍ'Cký« má význam tjilllý. I<eknu-li 'prá'vnický stav a rprá'vní stav, má 
to význam různý. Právnický stav značí souhrn Lidí majících tZII1a,l'Ůst p,ráv.a 
čili 'P'olznatky o právu, Iprávní sta'v značí sta'v Iprávu odpovída!iíd, tedy 'ne
nejpřekru'čení předpisů práva. »Právní« je výraz toho, že něco je z IpJřed
piSů nOil1my odvazea1tO. Právní skutečnost je z rpředipisů normy 'otdvozellla 
a pr,oto se ho,dí na ni te/l1to výra'z. Srov. k tomu mé Vlastnictví a vlast 
právu, s,tr. 20. Výraz »Jprávní věda« de též s:práJvný, .poněvadž logické dů
slediky IPrávní'ch norem leží v jedné fOIvině s poznávacími před,DOk,lad\l 
právnÍ'Ch norem. V ,osnově překladu občanského záJk'olllí'~a vVlskytuje se 
výra,z »skutelk«. 
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závislých ·na sobě, jen zmíněným vúdčím hledi'skem v jednO' spoje
nýclh. Výklady 1yto JSGU určelny v prvé řadě prD.kUc.kým hlediskem, 
nemohou však býti bez teoretických výkladú, chtědÍ-li . 'lústati vě
deckými. Bude nutno. někdy vypořádati se s nějakou t'eore'Ucko,u 
otázkou, která přímo s praxí nesouvisí, kde však ,ona je nutným 
'pfedpokbdem pro výklad zákOlna. Pří.ležito'st k tomu bu,dleme míti 
hned v ,této ,prvé studii 

§ 3. Pojem velk'ého majetku pozemkového. 

V této prvé studii obrali jsme si za úkol rozlh·ovořiti se o tom, co 
dle zákonú ,polz,emkové reformy jest považovati .za vel i kým a
jet e k p o zem k o v ý. Zákla:dní zákGn pozemkOlVé refGrmy, zákon 
záboľový, ze ·dne 16. dUlbna 1919, Č. 215 sb. z. a n., pľah!.a'šuje hned 
na začMku slavinGstním zpús,obem: Aby byla provedena úprava po
zemkovéh0' vlastnidví, zabiTá se státem velký maj-etek pozemko'vý 
(I§ 1.). Zábor - jak Idovodíme v ,další studii - je výraz ,pro právní 
poměľ mezi státem a · vlastníkem velkého majetku pozemkového.:') 
Chceme-li však tomU'to právnímu poměru řádně pO' r'O'luměti, musÍ-
me zjistiti, co. je to velký maj,etek pozemkový. . 

Velký maj-etek pozemkový je dle záborového zákona s o u
b 0' r n e m'o v i\ t <O stÍ' spr á vy, k t e r á i s o u s poj e n a s i e,
j i c h drž e ním, p o. k u·d v Ý měr a :p ř e s a huj e 150 p o. P ř. 
250 ha a j s O' u s O' u st ř e d ě' m' y v jo Cl d TI' éru ce (což po.zd:ě.j-i 
níž·e vyložíme). Je tedy vel kým aj e t e k p o zem k o v '{r 
TJ r á v n í s k u t ,e ,č n o 's t í. Význam tétO' právní sku'tečnosti je ve
liký, Ije to ústřední 'pojClm celé naší 'p<ozemk'ové reformy. Z 'Í'oho. dtl
vodu přikr0'čili jsme v naší prvé studii k tomu, a.bychom ,pojem 1ento 
osv Ml il i,. 

Nemovitosti Ináleží POleL vyšší pojem věci, tt'ento pojem snažila 
se vypracO'vati civHisíúka velmi svědomitě a proto bude nutnO' (jak 
výše [ad 1.] Ibylo podotčeno) zaujati k dosavadní ci'Vili'SlÍ'Ícké kon
strukci pojmu věd určité 'stanovisko,. Tato práce bude tím na-léha
věj'ší, poněva:dž záboTO'vý zákon operu}e s ,pojmem právní a hospo
c1ářské jednoty (§ 3., lit. a z. z.); po'ukazuje na to, že věci zabrané 
musí býti v určitém poměru k sobě. Tak'ové pom'ěry věd byly při 
vý'kladech o. vě'cech hromadných a složených zevrubně lQ.svě11ovány 
a je proto naší ,povinností zaujmouti k tomu něd~ké si1anovisko. Bu
deme musiti sáhnouti k výJdadu o věci dle Inašeho práva ,soukromé
ho·. 2ádáme čtenáře, aby nepovažoval toto za odbočení <od našeho 
úkolu a 'lř8lt:ele, neboť sezná, že jen takový,m Z'púsobem m0'žno ZÍ

skati pevnou půdu pro další naše v~rklady o pojmu velkého majetku 
pozemkového.. Dov,O'líme si tedy promluvi'ti o pojmu věci. 

2) Te,nt,o Iprávní poměr dotýká se též iiných osob, ale dvě hlavn.í 
osoby jsou stát a v lastník velikého ma,jetku pO'zemk,ovéhol. 
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II. Věc. 

I§, 4. Věc jako předmět práva. 

Věc p o va ,ž u Ij e s 'e z a pře d mě 'Í p r á v a.3
) Věc n'á'leží 

naší' zkušenosti.+) Jako předmět práva múže to býti jen ur'čitá věc. 
přesně ohraničená jednotka. Jak dospíváme k tomu, že pojímáme 
předmět naší zkušelnosti jak,o jedn01ku? 

Prostorové ohraničení bylo prvým mOltivem, a,bychom vyme
zili ve světě naší zkušenosti určité jednotky a je 'Od sebe odlišo,vali. 
Jed~ná vóc byla ,dána skut,ečnos'tí :prostorového ohrani!če:ní, trvalého 
nebo klontinuálně se měnícího. Tento pokus ztroskotal, jakmile se 
položila otázka, zda v pr,ostorovém 'Ohraničeni možno něco, ohápati 
ja,~o definHllv,ní jedno;t!ku, zavedla se proto defínitivvr jednotka atom. 
Pak říkalo se, že o, jedndtce možno mluviti, po.kudl máme dány trvalé 
kausální vztahy atomů k sobě, třebas jen vnějšími příčinami. Tato 
jednotka a jedno.ta je vša~ pouze daná a není ani k vlastnostem částí, 
ani ke v,zájemnýrn vztahům těch t o, ani k počtu jejich v nutné spojito'-

,sti. Mezi látkou, Dorrnou a velikostí není žádného pevného vztahu. 
Takové jednotky jlsou kusy, ale žádná individua. 5

) P.ouhý kus má na 
mysli proslulá 1. 30. pr. D 41, 3, kde Po mp o n i u s praví: »tria 
autem genera sunt corporum, unum !quod continetur uno spiritu et 
graece nVWftÉ'/JO'/J vocatur ut ho'illo, td'gnum, lapis et similUa«. -
Totéž hledisko zaujímá konec fragmentu z 6. knihy digest Afer[la 
Varr.al: »quod si qu:is. putare:t pm-tihus ,commutatis a'liam rem fierj, 
fore ut ex eius ra,tione nos ipsi nOill! iďem essemus, qut abhd!nc .amno 
fuissemus, propterea quod, ut mosofi ldiker.ent, ex quibus particuHs 
minimis cons1st,eremus., hae cotti'dle ex 11ostro copore decederent 
aliae,que ex~,rtnsecus in eam 10cum acced'ere,u'Í. Quapropter cuius 
rei spec.ies ea·dem consisteret, rem quoque e:amdem esse existim'arb« 
(1 76 D 5, 1). ToLik poslední věta fragmentu. 

Předchálzející věta citorvaného mÍslta 'Poukazuje Inás, že s tÍlmto 
hledi'skem nevystačíme~6 ) ,že \Zde musíme míti určen právě nutný 
vztah mezi celk,em a částmi. Tento nutný vztah mezi ,celkem a část
mi předp'okládá druhá část cit. 1. 30: »aJ:terum, quod ex conti1ngen
tibus , hoc est p:lur.ibus finter s,e coaherentibus constat, quo-d (fVVr;ll~/'É'/JO'/J 
vocatur, ut aedificium, navis, armarium«. Máme-li míti jednotku, mu-

3) Sr'ov. T i l is ch: Obč. !právo str. 123. Ran od la,: Besitz str. 300, 
Eigentwmstr. 35, V1a:stn.ictví Sltr. 10 . 

• 4) U n g e r: Priv. Recht I. str. 353 n, jenž však na tom místě - ač 
to není jeho mínění - 1P0dímá věc jlako přeldmět logický a'S,i ve smyslu 
Nietzschovského »Gogito ergo eislt«. 

fi ) S i e g w art: L')gik II. str. 266-267. • 
G) nam et legionem eandem haberi, ex qUla, rouIti decessissent, quorum 

in loculID aJi.i suhjedi e.ssent: et Ipqpulum eandem hoc temp,ore putari, qui 
adhinc centum annis fuissent, cum ex i1lis, nemo nunc viveret: itemque na
vem, si adeo saepe refecta esset, ut nulla ta-hu1a ea-dem permaneret, quae 
no'11 nova fuiss.et, nihibminus eandem navem esse existimari. 
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síme zde míti nutný vztah mezŤ celkem' a částmi, nejen, v případe,ch 
ko-mplikovanýoh, leč i v případech zdánlivě jednoduchých a jasných. 

Právní véda .pracovala 'též s ta'kovýmto jednotící.m hlediskem, 
nebylo jí však nutno anr možno, aby toto !jednotící hledisl\io řádně 
vyjádřila. Způsob, jakým Soe vyjadřují nejslavnější civilisté, není 
přesný a ponechává mnoho mezer a neja1sností. U ,n g e r (Osten. 
Privat-Recht I., Sltr. 419) považuj,e za jednoduché věci ony, které již 
od přírody tvoří celek, nebo které lidskou činností z jednoho kusu 
"Lnebo z více různ5T ch kusů nebo. látek ·do té míry v jedno. spo.jeny 
byly, že části Zltrácejí svoji fysi,ckou ~xistenci. Kde končí fysická 
existence? Hmota 'se nemění, jen stavy jeH, ale v Ipříkladech uvádě
ných, ve kterých prý nastává ztráta fysic.ké existence (felTuminatio) 
nemělní se ani stav \hmoty, ,železo zůstává železem, j'ako bylo před 
připojením. U n g e r sám 'připomíná, že každá věc skládá se z ,částí, 
je tedy so.uhrnem, shlU'kem (uni,versitas) svých částí (I. c. str. 419). 
Při jednotné věci nemají dle UlIL g e r a části samostatné exislÍ'ence, 
při 'složené věci mají samostatnou existenci (str. c. S1tr. 42'0). Opaku
jeme-li svoji .otázku, kd,e jsou 'meze fysické existence, neobdržíme na 
ni žádné odpově,di. 

Ran d a (Besitz str. 421) pravÍ, že oddělené části jednoduché 
věci zůstávají stejného druhu, kdežto ph složené věci jsou oddě
lené věci jiného druhu. Příklady jednoduché věci uvádí: bylina, 
mramorová plot,na, příklady pa'k věcí složených: dům (Cihly, trámy, 
okna, dvéře atd.). Nevím však, jaký je rozdíl mezi domem a bylinou, 
na př. pšenicí? Oddělené čásU pšenice zrno, sláma, jlSou právě tak 
málo věcmi stejného druhu, jako 'cihly, trámy atd. Tento důkaz ne
zdá se mi býti přesvědčivým, zbývá tudíž jen fysická existence 
částí, jak ji konstruuje U n g e r a Ran d a přHímá (str. 424. a 425.). 
Ran d a rozeznává stejně jako Un g e r části věcí , které buď ne
mají samostatné existence, anebo ji mají, prvé jsou věci jednoduché, 
druhé složené. Příklad prvé uvádí dům, jeho části: Cihly, trámy, 
o.k,na, atd. (str. 433.), příklad druhé pak vůz a vozové kolo (430. a 
431.). Další důvody Ran d a neuvádí, pokládá je patrně za samo
zřejmé. 

Otázka tato komplikuje se ještě více, že rozeznává se přiro
zené spojení částí a právní spoje,ní. 7

) Kde je však společné hledisko , 
abychom mohli usuzovati na jednoduchou nebo složenou věc? 

§ 5. Kusy a věci. 

Co ,nám v těchto. v~Tkladech chybí? To, co · jsme řekli výše. 
Není zde dán nutný vztah mezi jednotkou a jejími částmi, jsou zde 
pouhé kusy, které mohou býti částmi jiné větší jednoty, anebo mohou 
býti rozloženy ve · více částÍ,8) Než my právě potřebujeme onoho 
vztahu mezi jednotou celku a: mnohostí částí. 

7) U n g e r: 1. c. str. 427. 
) Srov. T i ll: Zur Lehre von der Oesrumtsache v Zeitschrift fUr das 
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Buď forma anebo účel celku může dáti určHý nutnÝ vztah mezi 
celkem a částmi, takže celek není náhodný a neúplný. Pevná for m a 
krystalů opravňuj.e nás, abychom mohli mluvi,u o jedincích (indi
vid-uech); hmota sa~ma dle 'přírodních zákonů utváří se ve formu, 
zachytHelnou přesným geometrickým pojmem, a j'eví se tato' jednota 
jako určená svÝmi částmi, každé I;lak dělení krystalu ruší tuto 
formu a odporuje p'řírodnímu zákonu, dle něhož se krysta1 tvořil. 
Ani touto jednotou formy nevystačíme. K for m ě m u s í p ř Í
s t o UPl' t i ú čel, abychom dostali širší pojem indiv.iduální j,ednoty; 
tato jednota vystupuje tím ostřeji j,ako ideální a formální konstrukce, 
čím více na místo idenUty hmoty nastupui<e neustálá změna sou
část í 9 ) a jen for mač á stí a c e i k u a z p ů s o b v z á j e m n é h o 
p Ů s o b e n í z ů stá v a j í k o n s t a oll t o u.U

) 

Máme tedy dvojí formování: dle přírodního 
z á k o n a v jed n o d uch Ý chf o r m ách 'g e o met r i c k ý c h 
a for m o v á II í ú čelo v é. Dle Eng I i š ell

) budeme zváti ony 
vlastnosti, které vznikají tím, že objekt na člověka 'působí branami 
jeho smyslů, v I a s t n o s t m i i ll' h a e r e n t ním, i, tyto si člověk 
představuje ja'ko jSoucí. Naproti tomu ony 'Vlastnosti, které si, člověk 
nepředstavuj-e jako j:soucí a skutečné (jak tomu u vlastností inhae
rentních), vyjadřují v z tah k tom u, co č lov ě k ch ce, ' a bu
deme je zváU k val i tam i v z tah o v Ý m i(E n g I i š 1. c. str. 
282). Převedeme-li tento poznatek na náš dvojí druh formy, shle
dáváme, že jen na prvý jednoduchý způsob formy hodí se přívla
stek vlastnosti inhaerentní, naproti tomu na účelovou formu se ne
hodí, je proto ú čelo v á for m a k val j. t o u v z tah o vou. To, 
co člověk chce, je účelem, který podmiňuje určHou formu a tím 
máme stanov'e.n určitý vztah mezi celkem a jeho částmi. Na prlm,i-

. tivní krystaly však právo nemíří, mluví-li o jedincích-věcech, zů
stává tedy len formování účelové. 

§ 6. Věc Jako součást jmění. 

Soukromé právo má mezi jiným též účel chrániti jmění. Tato 
ochrana j.mění je tím Eng I i š o v Ý m postulátem, kterým se vy
jadřule to, co se chce (I.c.). Objasníme-li, j1ak teleologiCky oriento
vaná právní věda vykládá právní řád , vyjádříme její někdy mnoho
mluvné dedukce takto: Jmění je určitá sfér--a moci jednotlivcovy, 
t. j. sféra, kde se uplatňuje jeho vůle a předměty, kterých se tato 

ges. Priv.- und 6ff. Recht, SN. 12, IStr. 742, přesvědčivě tento nedostatek 
vytýká. Prá,ce T i II 'J' v y () věcech j's.ou ne!iletPší, co v tomto směru v na
šem Iprávu bylo psáno. Věci jako !pouhé kusy podírmá Der n bu r g: Pfand
recht 1., str. 432. Lutd.wig S chi f f ln e r: Le!hr,b . .d. ,6. Ci1vi1rechtlS 2., s.tr. 2. 

g) J alko Ili<t př. 'll orgamLs.mů, a,le i u oné Alf ln e r o v y llod,i. 
'0) S i eg w a ft: Logik II., ISltr. 267 srov. Ti 11: 1. ,c. 'str. 750, týž Pr,i- . 

vatrechtliche F,r,a,gmente, Gellerův Zentralb'latt 1912, str. 277. 
11) Ná;s,ttn nár.odohos.p)dářské noetúky Sbomík věd ,práv. a s,tát., rot. 

XVII., str. 281. 
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vůle týká, máme určeny relad k tomu, co dotyčný jednotlivec chce, 
čili k příslušnému postulátu. Tím máme pro dotyčné předměty rfánu 
kvalitu vztahovou , která určuje jeiich formu. 

Nyní nastává prvá nesnáz teleologické právní vědy. Máme 
zde dva druhy postulátů, jeden náleží normotvornému subjektu , 
druhý subjektu imění. Dle běžného pojetí právní vědy je ochrana 
moci jednotlivcovy účelem soukromého práva. Tato moc subjek
tivní - in concreto dallá - pojímá se jako subjektivní právo a 
současně pojímá se toto subj,ekUvní právo jako onen ideální stav 
in abstracto a objektivně· daný, který se snad dosáhne, bude-Ii se 
ustanovení norem dbáti. Tím spojui'í se oba druhy postulátů, onen 
subjektivní a tento objektivní, ač jsou neslučitelny. Další důsledky 
toho se nás netýkají."2) Obrátíme se proto k našemu úkolu. 

Právní věda, vycházejíc z této subjektivní mod, jíž říká sub
jektivní právo, které objektivisuje j1ako právní moc, musí nutně za 
předměty tohoto subjek,Uvního práva považovati předměty jmění. 
Nebylo by dle této doktrřny závadou (ovšem s chybou připome ·· 
nutlOU V' odstavci předcházejícím), aby každému člověku příslušelo 
jedi'né subjektivní právo s jediným předmětem-Iměním, ale učení 
'oto tak neusuzuje a ro.zk.ládá jmění dle jednotlivýd účelů , jimž 
slouží, v různá subjektní práva (O i e r k e Deutsches Priv. Recht. 
sk 56., k tomu S ohm, Der Oegenstand, IStr. 65. násL). Talkto je vě'c 
předmětem tak zv. právní moci či subjektivního práva a tím je určena 
kvalita jeH vzta'hem k postulátům subj.ektu onoho jmění, jehož je 
součástkou. Zde končí odůvodňovací schopnost teleologicky oriento
vané právní vědy. 

Př·ehlédli jsme, že - majíce stanoviti nutný vztah mezi cel
kem a částmi - můžeme tak učiniti, vyjdeme-li z určitého postu
látu, dále nezařaditelného, úst ř e dní h o, z něh o ž pl y n o u 
d a I šíp o s t u 0\ á t y, určující vztahové kvality věcUS) 

Proč právní věda nedostatku toho nepo·střehla? Poněvadž 
poj Í m a I a o n u v z tah o vou k val i t u j a k o in h a e re Jl t
n í, k t e r o u m o ž n o n a š i m i s mys I y ch á pat i.14) Jak 

") Tím doplňujeme naše výklady ve Vla<srnictví a vlastnickém právu, 
str. 17 a n. 

13) E II g I t š I. c. 

") O i e r ke: Deutsches Priv. Recht, sv. II., str. 2., d)mnívá se, že 
právo, předepisujíc věcem určité náležitosti, tyto vlastnosti tvoří a za
tím právo stanoví jen podmínky, za nichž by ·předmět m)hl bý.ti považován 
za věc ve smyslu právním. tlosIPo.dář-s:ké vztahy, které O i e r k e mylil1ě 
poklá'dá za 'právní, jsou Iprá<vě tak mál·o existentní jak·o vztahy povinnosmí 
(právní). - O i r t ia n 11 e r (IherLng's Jahrbii.cher, 1859, sv. 3.) na str. 76 
Ulznáivá, že ~de mus.í 'býti nějaké určení ceLku a čá~tí, ale domnívá se (str. 
82 a 99), že toto m·čení bylo dám I])rávním řádem, což pllyne ovšenn z jeho 
teleologického hledi,ska, Iponěvadž z výkladů na str. 76, 77 a 83 plYJle, že 
má na m}'lsli hO'spoldálíské určení věcí. Není mu možno rozLišiti hledisko 

-
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k tomu došla právní věda? Snad filosofie stoická recipovaná v 
digestech. snad tradice scholastiky středověké a ranného novověku 
a tím vliv filosofie aristotelevsko-tomistické. Právní věda měla zcela 
jiné hledisko než přírodní vědy a proto tento teleologicky-forma
listický světový názor ji velmi dobře vyhovoval.1.5) 

Když však přírodní vědy se jimi neřídily a světový názor 
moderního člověka, jinak je orientován, měla právní věda buď přikro
čiti k řádnému odůvodnění svého teleologického stanoviska (a ne ' 
ke středověké budově tvořiti renah;anční fa~adu), anebo měla při
jmouti bezvýhradně kausální hledisko (kdykoliv právní věda se o 
to pokusila, přestala býti právní vědou a přešla na pole jiné vědy, 
což ovšem byl v mnohém směru také vědecký zisk). Z řečeného 
je patrno, že kausální hledisko nevyhovuje interpretaci' právních no
rem, poněvadž nám nejde o žádné dění; teleologické hledisko přivádí 
nás k nemožnosti rozlišiti řádně subjektivní a objektivní stránku 
postulátů a stabilisování ústředního postulátu, proto ani tel eolo
gické hledisko, ani kausální nehodí se nám pro interpretaci práv
ních norem, abstrahujeme z toho důvodu od obého a stojíme na 
půdě hlediska normativního. 

národoh)s:p. la' právll1Í, to ve.de ho k tomu, že 'pojímá čistě hOSipodářs'ký 
vztah .iaJko vla'stn-o-s,t inhaerentní, »který se opírá o ·prá'Vní předpi's« (str. 
1041 Podobně Bar 011 OelsamtmcMs,verhaLt'nisse (str. 64) při hroll11adné 
věci vychází z toho hlediště, že hos/podářské vztahy celku k částem maljí 
S<:lJmostlaŤ-nl )U existenci, z ,toho 'Předpokladu možno, vysvětliti též deho f-OIzli
šování na přirozené a hospodářské funkce. Tento názor vr,ací se i u moder
ních spis·ovatelů v té podo.bě, že hJ'dnoŤu .o-dluču,jí od jejího 'hmotného substrá
tu, aniž vysvětlí, co to hodnota je. Sr,ov. P i s k o, Das Unternehmen, str. 15 a 
náJsl. - Sem nálle,ží Der!ll b u r g, Pfandrecht 1., str. 432. - Pf e r IS che, 
Salche'luecht (Vídeň 1893), vycháJzÍ z toho Siprá,y;néh) Ipřed.pokladu, že věd ' 
jsou i-ndÍ'\Tidua, ale myslí, že tato individualita je vlastnost inhaerentní, :ne
boť 'domnÍvá se, že indrv1dualita věcí .je vůlí il1ezměnitelná, 'Za tím věci jla
ko ho'S:podář'Skés,taltky jsou indi'viduařitélJmi jen ~'zhledem na IPotřeby lidí a 
dle těcht-o potřeb mohu měn.iti i 'SV)dÍ individuaHtu. - U !ll g e r (1. c.) a 
R a 11 d Ú c.) mluví i() fysické existenci tam, kde by měli mluviti o hlOo
slpoldářský'ch V1ztazích, roze.znáva·jí právní a !přiro'Zené vztahy věcí, kde 1rd,e 
částečně o il11haerentní a hOlSlpodářské vztahy (mzdíl tento je u Jmenova
ných 'spi,sovateltl volen dosti lilho:volně, k tomu sr,ov. spráJvné !po:známky 
S chi f f n e r o vy Lehrb. d. Ď. Civilrechts 2, str. 33, .p. 2.). Podobně K r a i n z 
(Ehrenzweig) 1.3

, str. 217, vyž~duje samostatnou existenci, srov. s,tr. 240. -
Bu r c k .h a r d, II. sv., str. ] 12, užívá výrazu fysická existence ve smyslu 
statku, ta.to nomemklat'llra je pro jeho hledisko velmi přÍ,zn.ačná. - Naivní 
tvoření těchto pOjmll ·g:prá!vně vytýká I( a 1 I a b. úvod ve studium met'od 
právnických 1., str. 94 .:v násL 

15) Srov. Ex n e r, Die Lehre vom Rechtserwerb durch Tradition, str. 
239, O i r t a 11 i!l e r 1. C., str. 183-185, O i e r keL C., s,tr. 39. Moderněáší 
Sipis,Qlvatelé pod V1livem po'sitivi,smu 19. století :pociťovali nemo'ž'l1'J,s't tohoto 
f.ormaUs,tického hlediska, ,a.1e pak jim mizelo ka'ždé individuum, srov. T i ll, 
ZUl' Lehre von der OesamtSlache, str. 739, ale právě T i II b-od,uje /proti těm
t'J názorúm, přehlíží, že většina spisovateli'l ml.čky předpokládala formali
stiolw-teleol,ogické hledi's.!w" které Ti 111 nevědomky redukoiVal na hledisko 
kausální. 
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§ 7. Věc iako právn.Í skutečnost (staltek). 

Na jiném místě dovolili jsme si dovoditi, co jev ě c shl e
d i s k a p r á v II í věd y nor mat i vně o r i e n t o van é. 1G) 

Věc i.e p r á v TI í s k u teč n o s t, tedy předmět vnějšího 
světa, který musí míti určité náležitosti právním řádem předepsané, 
aby mohl býti' považován ZCl' právní skutečnost. Jak známo, nepře
depisuje pr-ávní řád věcem žádné zvláštní kvalifikace co do hmoty, 
velikosti, síly a pod., ale mluví o věcech dělitelných a nedělitelných 
vzhledem na hodnotu věci (§ 843. obč. z.) o částech věcí (§ 294. obč. 
z.); musíme tedy míti určitou v ztahovou v lastnost, kterou má býti 
určen poměr mezi celkem a částini. Vlastnost tuto nemáme výslovně 
sta!J1ovenu, ale 'z rozptýlených ustanovení občanského práva (§§ 285, 
293, 294, 309,312,315, 329 a násl. , 380, 414- 416, 417, 420,447 spolu 
s 461, najmě ustanovení o služebnostech 472. a násl. 656, 660, 784, 
934, 1323. 1324) usuzujeme , že jde o h o s pod á ř s k o u v z t a
h o vou v I a s t n o s t věc í, která je určena nejrvyšším postu
látem hospodářským . 17) Velmi důležité v tom směru je ustanovení 
§ 285. obč. z. (vše co slouží k lidskému užívání), poněvadž běžná 
naukanárodohosp,odářská tím označuje hospodářskou' činno,st 18) a 
prostředek k účelu (tedy to, co se potřebuje) nazván statkem19). Je 
tedy předmět nějaký potud věcí ve smyslu právním, pokud má 
vlastnost býti s t a t k e m , čili pokud můžeme u něho zjistiti' s t a t
k o vos t. 20) Náš občanský zákoník přiblížil se tím francouzskému 
právu, ale nebyl ta,k dúsledný jako toto a nenazval věc statkem 
jako právo francouzské .21) Každý právní řád musí operovati s 
věcmr dle aspektu teleologického, neboť »přechod od toho , co býti 
má, nevede přímo k tomu, co jest, nýbrž především k tomu, co jest 
chtěno « (Engliš L C., str. 286.). Je třeba jen postulát precisovati. 

Tak zjednaU jsme sI podklad pro nutný vztah celku a' části 
věcí. Jet o h o s pod á ř s k ý ú čel, j emu ž věc s I o u ž í. 
Pomúcka ku zjištění tohoto vztahu je pak úče].ová kausalita. 22 ) 

16) Sr,ov. mé Vlastnictví a vLa.stniCké právo, Brno 1919, str. 42 a str. 7. 
17) E II g I i š 1. c., Sborník XVIII., str. 44. 
ns) Eng 1 i š 1. c., str. 41. (Sborník XVIII.). 
") Srov. T i II 1. c" str. 753., 754., Týž: Priv. Fragmente I. c., str. 

273 . 
"') Eng 1 i š, str. 296 ,(Sborník XVII.). 
'1) P I a n i.o I: Traité élémentaire de droi-í ,civil, I. sv., str. 633. Před

mět je statkem, 'pokud ie ovládán (appropriée), ,čímž je hospodářská 
forma velmi jasně vyřčena. Tím vyhnul'ol se právo francouzské též .otázce 
II nás velmi palčivé (čl. C. civ. 516, 537, 732, 757, 802, 1392, 1542 atd.), 
jak pohlížeti na tak zv. práva nehmotná a ponechalo otázku tu zodp'Jvěděti 
zvykl'osti, zda t. zv. práva nehmotná považují se za ~ktiva jmění či nic. 
K t,omu však P I a n i o I l. c., str. 665, kde jasně naznačuje protiklad věci 
hmotných ,a 'nehm.otných. Sr.)v. tl e II e r: 'S íly přírodní, či energie co 
předmět ochrany právnÍ. Publikace práv. sjezdu. 

") Eng I i Š, str. 297. ,(Sbornik XVII.) 

I 

/ 
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Výsledek tento byl právní vědě znám,23) ale nové je pro CIVI

Iistřku odůvodnění, jež tuto podáváme. Není tedy statkalvost vlast
ností inhaerentní - jak mylně' předpokládá německj'r občanský zá
koník v § 90. a násl. - ale je to vztah k hospodářskérim postulátu. 
K tomuto 'postulátu nemů' žeme dospěti' . v právní 
vědě přímo bez konkretního předpIsu právního 
řádu a proto musí býti v právním řádu vytčen 
jako ná!ežitost právních skutečností, máme-li 
s věc m ř ope r o vat i j a k o s e s t a t k y. 

§ 8. Věci jednoduché a složené. 

Je nyní na nás, abychom rozřešili problém vyse nadhozem'r, 
totiž problém věc i jed n o d uch é a s I o. ž e II é. V obou pří-o 
padech máme s hlediska k'ausálnÍho celek a části. Části ku celku j1sou 
určeny formou a forma statkavost.í. Kde tedy hranice věci j,ednodn
ché a složené? Nesmíme zapomínati, že. atom a forma se navzájem 
doplňují.24) Máme-li dánu v určitém celku, formou stanoveném, t 1'

var o u v z á j e mno u p ů s o b n o s t a tom Ů, múžeme mluviti o 

23) Srov. Der n 'b u r g: Pbndrecht 1., str. 435, Bar onI. c., str. 
63, O i e r kel. c., str. 49, O i r t a 11 n e r I. C., str. 205, U n g e r, str. 362, 
Ran d a: Besitz, str. 35. a násl přenáší tuto vztahovou kvalitu na sub
jektivní právo (nadpis toho oddílu je 'pro telej].ogicky IOlrientovanou právní 
vědu veJmi příkladný »Rechtliche Natur d. Bes.itzes. Verausserung uud 
Wert desselben«). Jinak ve článku »Stačí~li obvyklé roztřídění soukromých 
práv dle jejich obsahu«, Sborník, roč.ník 1., str. 2. ».... práva p'olskytuÍÍ 
vesměs výhradnou právní m)c k jistému j'ednání neb nakládání, a mají 
následkem výhradné moci oprávněného k ,dotčenému jednání neb nakládání 
zároveň za následek, že nikdo jiný nemá pl'áv,a užívati téže výhody týmž 
jednáním nebo nakládáním«. Zde počíná Ran d a ,odlišovati hledisko ho
SNdářské a právní, ač st,ojí na teleoJ.ogickém stanovisku. Toto je význačné 
pro .počátek XX. století. K r a i n z-E h r e n z w e i g 1., str. 236, B u r g
ha r d t, H. sv., str. 106, S chi f f ne r 1. C., str. 2. Velmi správně posuzuje 
tuto vztaholvou kvalitu T i II 1. c., str. 7S1; zbývalo jen ·doplniti, že věc ie ' 
hospodářský staJtek, a vztah hospodářského statku ku předpisům právního 
řádu; výklad by ,byt úplný; k tomu však T i II -dospěti nemohl, poněvadž 
pojímá předpis.y právního řádu te.Ieol'olgicky a věci jako předměty práva. ' 
U T i II a jsem také nep.)zor,oval, že by pOjímal hospodářské vztahy věcí 
jako inhalrentní vlastnosti jejich. T i II v ')bou člándch je našemu 'pOjetí 
nejblíže, ale p'Oliímá věc jako ,předmět práva a není s to 'ostře odlišiti vlast
nosti inhaerentní a vztahové. Srov. Zentmlblatt 1. c., str. 273, 28'2, 377 se 
str. 279. a 277; v prvém přijímá existenci statkav,osti, ve druhém ji vy
tyčuje jakJ vlas.tnost, která kusům v přírodě nenáleží. - Věc jako statek 
pojímá Jan li e II e r Síly :přírodní energie čili energie co p-ředmět právní 
ochrany v publikacích Právnického sjezdu 1904, ale odlučuje hodnotu od 
věci a činí z ní ,předmět práva; podobně tam citovaný lierrma,nn Fr i e d-
m a n II Die unkorperliche Sache, Basel 1900. P i s k o 1. c. nedovede 
správně určiti hJspodářskou hodnotu statku a věc jako ,práv.ní skutečnorst 
a činí. z hodnoty samostatný předmět p'ráva; odluóováJní toto provádí 
ml1'o,hem radikálněii než li e :11 e r a vrací se tím ku spisovatelům v polo
vici 19. století. Pod'Jb.ně prakse. Srovnej rozhodnutí nejv. Sooudu ,z 9. II. 
1886, č. 1221 (Ol. U. 10924), 2. 10. 1901, Č. 11236 ·(0. U. 2183). 

~4) S i e g w art 1. c., str. 268. 
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věc i jed n o' d uch é, na př. socha z jednoho kusu železa. Je-li 
však celek složen z víc e č á s t t k t e r é j s o u jen m ech a
nic k y s p ·o I u s poj e n y, aniž pro cele:k mo-žno zj,istiti vzá
jemnost atomů, můžeme mluviti o věc i s -1 o. žen é. Meze určuj'Í 
nám příro.dní vědy, neboť naše právo nečiní zvláštních výhrad. 
Židle na ·př. je věc složená, skládající se z různých kusů dřeva , 
klihu, jímž jsou spoje,ny, hřebíků neb šroubů a:tp. Celek je však ho
spodářská jedno.tka, poněvadž části , jsouce spojeny určitou hospo
dářskou formou , tvoří danJ'r statek. V tom směru jsou velmi instruk
tivní ustanovení §§ 414-416 obč. zák. 

Věc něj·a:ká přestává býti samostatnou věd a stává se sou
částkou jiné věci, jestliže s t.outo. věcí je hospodářsky určenou for
mou do té míry spiata, že přestává býti samo.sta,tným statkem, na 
pr. cihly, trámy, okna atd., z nichž se skládá dům. Není tedy správno 
v tomto případu mluviti o ztrátě fysické existence, poněvadž pro 
fysickou existenci cihly je zcela lhostejno, zda nalézá se na skladě 

, v cihelně , a,nebo tvoří-li součást domu.25
) Ta t o h o s pod á ř s k á 

f o ľ m a jek o n s t a n t o u, s o u č á s t k y m o h o u sem ě
nit i. Tak je vysvětliti citovaný případ Alfenovy lodi. I u p o
zem k ů může býti podobné spo.jení jako u věcí movi1ých. Po
zemek sám o sobě je velmi s'lo.žitá věc, ale hospodářská forma jeho 
určuj,e nutný vztah celku k jeho částem a tím nám dána možnost 
určitý pozemek chápati jako. celek, na př. zahradu (s rostlinami), 
pole (s osením), les (se stromy), stavební pozemek (s budovou). Dle 
našeho 'právního řádu musí býti spojení částí trvalé (§ 294. obč. zJ, 
ale nemusí vždy provedeno býti vlastníkem (§ 297. a § 414. a násl.). 
Přes trvalé spojení mohou se součástky měniti, forma celku však 
musí zůstati konsta,ntou. 

Máme dáno východisko , co můžeme považovati za jedinou 
určitou věc ve smyslu právním, ať již se skládá z jedné nebo více 
částí ve smyslu atonomistické teorie o kohaesi atomů. Vedle toho 
však máme ještě lednu okolnost poznačiti. Má-li sloužiti věc lid
ským potřebám, má-li její forma býti dána relad k lidské vůn, je 
nutno, aby byla lidmi ovládatelná (§§ 309., 311. obč. z.). Z jednoty 
právního řádu plyne, že věc nesmí slo.užiti zakázaným potřebám, 
ale takových zakázaných potřeb nemáme, máme jen povinnosti 
své potřeby určitými způsoby neukojovati. Z toho odvoditi mo.žno -
což se nás dále netýká - po.jem věd, mimo obchod právní bud' 
úplně nebo částečně se nalézaiící. 

Předmět nějaký může sloužiti k ukojení různých úkonů a proto 
bude po případě bráti na se různou formu 26

) na př. železo: jednou 
slouží k potřebě obranné, má fo.rmu bodla; jindy k potřebě země
dělské a má formu radlice. Tato okolnost je velmi důležitá, neboť 

25) Tak ku podivu nerozeznává i T i II Pdv. Fragmente, 1. c. str. 282. 
26) Srov. Ti 11 Priv. rr,ag., 1. c. str. 278., 381, rozhodnutí neiv. s,oudu: 

6. to. 1885, č. 11732 (Ol. U. 10725), 28. 3. 1906, Č. 4819 (Ol. U. 3369), 11. 6. 
1906, Č. 11556 ,(Ol. U. 3483). 
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nám dává směr, jak na; určitou věc pohlížeti. Máme-li stanoviti 
pevný vztah mezi mnohostí částí a jednotou celku, musíme zj;istiti, 
k jakému účelu slouží. Pot u d j e ú čel pro. in t e r p ret a c i 
p r á v n í ch nor e mnu t n ý. Právě teleologicky orientuvaná 
právní věda přehlížela možnost různé formy účelové při různých 
normách, což je dúsledek toho., že nedovedl'a řádně tento účel za
chytiti. Vezměme si na př. dúm; slouží k bydlení, jako takový je 
nedělitelný, poněvadž forma jeho nedovoluje, aby mohl se rozpad
nouti ve více částí sloužících témuž účelu; cihly v této konkretní 
relaci jsou po'uze částí celku, ale nemají žádné samostatné statka
vos ti.27

) Naproti tomu dům, který j,c určen ke zboření, není dán více 
touto hospodářskou formou a vystupují jeho součástky jako samo
statné hospodářské celky, na př. takový dům možno hospodářsky 
při boření rozděliti a zciziti: a 20.000 cihel, b 30.000 cihel atd., 
z nichž se dúm skládá. To právě proto , poněvadž statkavost není 
vlastností inhaerentní. (Správné dúvody rozh. n. s. 12. 1. 1915 Rv I, 
1107/14, Glaser-Unger 7247) . • 

Musíme míti na' zřeteli, k jakému účelu věc slouží. Kdybychom 
to chtěli zHšťovati , naráželi bychom na velikou obtíž, ,neboť bylo 
by velmi těžko stanoviti, k j:akému účelu věc in concreto slouží. 
Zmíněný postulát mÍ1žeme pojímati objektivně a z určité formy ll·· 

Sllzovati na určitý účel, ale možno. vždy prokáza,U, že věc in concre
to slouž'il a jinému účelu a má tudíž jinou formu. Tomu do jisté 
míry odpovídá :E n g 1 i š ú v rozdíl postulátů sublektivnÍch o ob
jektivních, jenže zde vzhl'edem na heteronomnÍ normy musíme 
k lásti dúraz na objektivní prokázatelnost této hospodářské formy 
(.srovnej stranu 129.). Toto bude pro posouzení poměrll mezi částmi 
a celkem zásadní důležitols1tí. 28 ) 

§ 9. Stanovisko zákona. 

Zákon spokojil se pouhým všeobecnj'rm označením těchto ná
ležitosti věcí. J edi'l1é u nemovitosti máme přesněji určenu konstantu 
celku částí v § 295., věta prvá Ct. zv. plody ne'!) a v § 297. , čá-

27) Pohlížíme-li na ně v tét'ol k,onkretní relaci účelové. Tuto okJlnost 
praxe přehlíží roz. 20. 1. 1904, č . 18931 (OL U. 2578), 7. 4. 1904, Č. 4502 (Ol. 
U. 2656), 4. 11. 1904, č . 13046 (Ol. U. 2821), správně 29. 5. 1912 Rv I. 514/12 
(OL U. 5945). 

U) Upozorňujeme na rozdíl objektivního a subjektivního pJstulátu 
(E n g liš. str. 34. a 45. Sbo rník XVII!.), což právě v právní vědě se pře
hlíželo a bylo příč i nou mnohých ned.or'JzuměnÍ. E 11 g I i š o v y postuláty 
obiektivnÍ a subield ivní předpokládají však normy ,autonomní morálky a 
rozdíl postulátu 'Jbjektivního a subjektivního 'odpovídá rozdílu etiky indi
viduá lní a sociální. V právní vědě vša,k pracujeme s normami heteronomní
mi ,a ie proto dosud .nevysvětlen~T r,ozdíl mezi subjektem Engliš'ova po
stulátu ,a subjektem dle právního' řádu. Ro.zdíl ten nemá však ,pro naše 
výklad.y významu a pr,oto j~j pomíjíme. Rovněž ie - pro nás .nezáVia,žný -
rozdíl mezi ,teleologickou formou a kvalitou vztahovou, k tomuto pojmu 
srov. R i c ker t Orenzen der .natw. Begriffsbildung, str. 351 a n., I( a I I /a b 
!úv,od ve studium metod právnický ch, I., str. 38. 
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stečně sem náležejícím (prvá část [budovy J, druhá část sem ná
leží jen potud, pokud nepohlížíme na předměty tam jmenované 
jako na oddělitelné části , jichž odstraněním se hospodářská forma 
ruší). Tyto případy jsou však jen bližším určením formy , jak se 
podává z výkladů předcházejících . MaH však význam pro inter
pretaci právních jednání, poněvadž zde relace mezi celkem a částmi 
je pevně vyřčena a nemůže se měniti dle konkretní-ch účelů , jimiž 
operují jednotlivé smlouvy,z9) v jiných případech dána je dle práv
ního našeho řádu volná inC:ividualisa1ce dle postulátů hospodářských . 

Věc musí sloužiti konkretním potřebám (ať již jsou vyjádřeny 
objektivním či subjektj'vním postulátem), nemá-li náš celý v ýklad 
býti pouhou fikcí. Tyto konkretní potřeby musí bý ti nějak dle 
právního řádu zjistitelny, mají-li býti právně relevantními. Dl e na
šeho právního řádu mohou býti zjistitelny buď chováním určité 
osoby30), 31) , anebo je to odvozená norma, která takovou účelovou 
rela'ci stanoví. 32) I v tomto případě můžeme z určitého tv aru kus u 
usuzovati na určitou účelovou relaci a poMmati tento kus jako 
určitý statek, jehož celek a části jsou trvale určeny. 

§ 10. Věci, sklád'aiící se z více kusů. Příbytek. 

Doposud jsme mělř na mysli: jedinou vě,c , jejíž hospodářsk:i 
forma je dána jediným prostorovým ohraničením. V hospodářském 
životě našem setkáváme se však se statky, které nejsou prostorově 
jednoduše oh:raničeny, které na,opak skládají se ze samostatných 
kusů - vracíme se ku stanovisku . od něhož jsme vyšli - a, urči'tou 
hospodářskou formou jsouspiaty v jediný statek, na př. stroj, kd e 
nemáme jediného prostorového ohraničení.33) Jsou-Ii však jednot
livé kusy do té míry spojeny určitou formou, že by odloučením části' 

29) Ostatní ustanovení §§ 294. a násl. sem nepatří a budeme o nich 
mluviti v oddílu následujícím; podobně se tak má s § 414. a násl., nebot nám 
nejde o to, j.ak. se nabývá vlastnictví ku věcem, ·toto je jen speciální případ 
individualisace věci, poněvadž věc jako vlastnictví musí býti určité indi
viduum § 370. a § 371. ,obč. Z. , což přehlíŽÍ S che y v Obligationsverhalt
t1isse L, str. 391. ; kvantita je jem IYJtud individuum, pokud je iiorma 
konstantou. I 

'0) Zde máme diskrepanci mezi teleologií Eng I i š ,o v o u (člověk) 
a W e y r - K e I sen o vou normativitou (os'Jba) . Tuto diskrepanci tu však 
neřešíme. Srov. str. 122. 

Sl) Tak v p'řípa-du §§ 309, 381 v ustanoveních o individualis,aci věcí 
dle ,§§ 414.-422.; při tom se však předpokládá, že určitá forma determinuje 
věc jako určitý statek, máme zde hOSop,odářský pOtStulát pojatý objektivně. 

32) Toto v důsledku § 878. a !§ 1447 (hmota je nezničitelna, ale 
forma je zničitelna). 

" ) Tak i U IT1 g e T, 1. c. str. 421., jenž však částem tak':lvým při 
znává samostatnou fys·ickou existenci, nedostává se tudíž dál než k pri
mitivnímu pOjmu kusu a ne k individuu, poněvadž nerozliŠUje ,aspekt kau
sální a teleoll,ogický. Bu r c k h art II., sv. 108. vyžaduje prostorového 0 -
hrani'čenÍ jednotnéhJ, ale jen z toho di'lvodu, že nedovede rozlišiti indi
v iduum . od pouhého kusu, to tím, že hospodářskou f.ormu věcí vykládá 
z aspektu kausálního<. Toto mínění vyvrací vš,a,k na str. 137. a pronáší 

9* 
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porušena byla forma a tím i individualita dotčené věci, pravÍme, že 
součástky věcÍ náleží podstatě hospodářské 
for m y.34) Na tom, zda prost~T člověk vidí více věcÍ, nezá
leŽÍ; hosp.odářsky je zde iediný statek, v právu tudíž jediná věc. 
K tomu se zpravidla nepřihlíží a přechází se ihned k věcem vedlej 
ším '(U n g e r, str. 427.), jichž postavení je zcela iiné. Vykladači 
občanského práva35) přidržují se občanského zákoníka (§ 404. a 
násl.), avšak občanský zákoník poHmá příbytek (přírůstek) velmi 
široce a ne vždy jako součást věci'. Odděl'ené plody jsou věci samo
statné (§ 40S)36), ostrov }e pozemek samostatný, podobně i opu
štěné řečiště (§ 409), než bylo hospodářsky spojeno se sousedními 
pozemky, naplavenina (§ 410 zvětšuje rozsah jediné složené věci, 
strž (§ 412) není j~ako taková součástkou jiné věd, jen pozbytí práva 
vlastniokého je zvláštním způsobem regulováno, připojí-Ii pak nov~r 
držitel tuto část půdy ku svým pozemkům - což se v tomto pří 
padu předpokládá - stává se strž součástkou určité věci, případ 
tedy stejný jako při naplavenině.s7) Další §§ 414-416 individuaHsuií 
věc pro případ žaloby vlastnické (viz § 370 obč. z.). Konečně usta
novení o přírůstku nemovitostí §§ 417-422upra·vují detai l něji vztah 
mezi částmi a celkem jediné věci. Máme v těchto případech bud' věc 
iedinou, ovšem musíme si uvědomiti, že tato jediná věc může se 
skládati i z více kusů, anebo máme více věd zcela samostatných. 
Jsou-Ii části spojeny, j'sou spojeny hospodářskou formou a nikoliv 
přirozeně, fysicky, právně atp.SS) 

§ ll. Oddělitelné části věcí. Plody. Příslušenství. 

I. Poměr částí k celku nemusí býti formou tak přísně stanoven 
jako v dosavadních případech. Je myslitelný případ, že části věci 

mínění námi proslovené, ale pm nevyjasněné zákla,dní hledisko nepřichá'zí 
k uspokojuiícímu průkazu svého mínění. 

:H) Ne tedy k ,podstatě věci, j,ak se nepřesně říká, srov. U II g e r I. c. 
str. 426., 427. Lépe oni spisovatelé, kteříž pochopili, že jde .o zvláštní vztahy 
lOl ne hmotnou existenci věcí, jako O i r t a n n e r a Bar o n I. c., ale tito 
zase chYbují v tom, že tyto vztahy pojímaií lak o existenční; proto Výtky 
jim činěné jsou v tomto směru zcela oprávněné. Pf e r s che 1. c. str. 7. 
zaměňuje vztah hospodářský a právní a t,) vede ho k nesprávnému usu
z'orvánÍ: "nur was ,die rechtlichen Schicksaleder Haupvsache, teilt ist Be,· 
standteil und nur so lange es diese Schicksale teilt, heist es Bestandteil«; 
závěr zde čilnÍ se premisou, což ovšem k ničemu nevede. 

") U ,n g e rl. c., K r a i n z : Ehrenzweig, I., str. 243., S chi f f n e r 2., 
str. 39, jenž správně Ilamítáne(tčelnost tohoto 'postupu, Bu r c Je h art II., 
str. 134 n se sice toho nepřidržuje, ale pl",) nedostatečné rozliš'OIvání kusu 
a individua nedovede správně rozlišiti ,oddělitelné a neoddělitelné části věci 

. a proto jeho rozlišení "Zugoherige Sachen« a »Nebensachen« není pře-
svědčivé. Pf e r se hel. c. str. 13. Tyto nedOlstatky velmi dobře vytýká 
T i ll, P.riv. Frag., str. 384., p. 1. 

") R ,a: n d a: BesHz, str. 440., T i II Priv. Fragm. 1. c. str. 383. 
") Srov. Der n b u r g: Pfandrecht, 1., str. 436. 
M) Srov. T i I s c ,h: Občanské p,rávo, § 181., jenž lJ1er,)zeznává však, 

zda možno části bez porušení formy odděliti. čili nic. 
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nepodmiňují hospodářskou formu, která určuje vztah částí k celku, 
že tyto části mohou chyběti, aniž podstata formy je tím porušena; 
jen některá hospodářská funkce je omezena, chyhí-li tato část. Tyto 
části nazýváme oddělitelné části, nebo nepodstatné části. Občan
ský zákoník mluví o těchto oddělitelných částech jako o věcech 
vedlejších, které pojímá jako část příslušenství (§§ 294-297).39) 
Předpisy občanského zákoníka nej:sou jasné ani: přesné a proto není 
možl1Jo v systematických výkladech postupoyati dle znění §§ 294-
297 obč. z. 

Části mohou tvořiti or,ganický nebo mechanický celek, ale 
ani na tom nezáleží. Věc Gjak .j:slme jtž výše určili) mŮlže se Iskládati 
z více kusŮ', jichž vztah k celku j.e tou měrou úzký, že tento v'ztah 
nesmí býti porušen, poně'vadž by se tím ničila vě,c. Je-li tomu tak 
při .neodděHtelných částech vě-d, je tomu stejně i: při oddě.Iitelných. 
Máme odd ě lit e 1 n é č á stl, které tvoří s TI e odd ě lit e l
n Ý mi jed i n Ý k u s, spojený buď mechanicky nebo organicky. 
Pří k 1 a d y o r g a nic k é h o s poj e ní: Plody jabloně můžeme 
oddělovati, aniž se tím hospodářská forma stromu poruší. Ale po
jem těchto oddělitelný-ch věcí je širší: oddělujeme-li suché větve 
od stromu, nepQru'šujeme tím jeho hospodářské f,ormy, ani odře
záváme-li plané výhonky (cf. § 509 obč. z.). Me cha nic k é spo
jení je na př. při, lodi a lodním šroubu (R a n d a, Besitz str. 423). 
Jsou oddělitelné části věcí, které nejsou s neoddělitelnými spojeny 
ani mechanicky ani organicky, v tomto případu budeme mluviti o 
vol n é m s poj e n í, na př. zařízení hostince, inventář hospodářský. 

Hlavní případ organického spojení oddělitelných s neoddělitel
nými částmi máme u t. zv. při r o z e n Ý ch p 1 od ú, dosud ne
oddělených, t. j. zárodkú podobných individuí, jako je daná věc. 
Těmto na roveň je postaven pravidelný hospodářský výnos věci 
nějaké. Nás pojem pl'odú dále nezajímá. 

II. Pro naše výklady je důležitý případ mechanického a volného 
spojení odděUtelných částí věci.40) Pro případ mechanického a vol
ného spojení částí oddělitelných s nějakou jinou věcí máme stano
veny zvláštní náležitosti. V § 294 obč. Z.41) rozeznávají se Otři pří
pady: 

3~) Příslušenství je však nesprávně konstruovaný pojem, o'bsahuje 
J'llzné neslučitelné k'olIDplexy částí věcí a to jednak neoddělitelné (dům, 
pozemek), pak t. zv. plody ,a kJneČlně t. zv. ve-dlejší věci. Srov. T i ll : 
Priva-f-Fragmente 1. c. str. 385 p., 8, nečiní však rozdílu mezi oddělitel
nými a ne,oddělitelnými částmi věcí. 

40) Při mechanickém sp-ojení mluvívá se o příbytku I(T i 15 ch : Obč . 
. právo, § 181.) nebo přírllstku CK: r a i n z - E h r e n z w e i g 1. c. 242), při 
volném s,pojení o 'Příslušenství (T i 1 s chl. c. § 182, K: r a i n z - E h r e n
z w e i g 1. c.), IOlba však ;l1erozeznávají 'Jddělitelné a ne-oddělitelné části věcí. 

41) Tento paragraf obsahuje ustanovení, která náleží pod různá hle
diska. Věta prvá vztahuje se, j,ak na podstatné (neoddělitelné) části jediné 
složené věci, tak i na oddělitelné (nepodstatné) části věcí. - Věta druhá 
obs-ahuie hlavně oddělitelné čá,stí věcí hlavní, pokud tyt.o jS'JU s věCí 
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a) nějaká věc nebyla by používatelna, kdyby nebylo zde 
jiné věci; 

b) vlastník určl'l nějakou věc, aby trvale sloužila užívání 
věci Hné; 

c) vztah je určen přímo před'p'isem zákona. 
A d a). Případ prvý v plném svém znění sem nepatří. Je-li 

totiž statkavost nějakého předmětu dána jen ve spojení ~ jiným 
předmětem, tvoří oba " předměty dohromady jediný statek, jedinou 
věc. Široké znění tohoto ustanovení zahrnuje v sobě i jiný smysl: , 
statkavost jednoho předmětu je dána i beze vztahu ke druhému 
předmětu , ale pak je hospodářská f:mkce prvého předmětu omezena. 
V tomto případu není vztah mezi oběma předměty nutný a nenáleží 
k podstatě ' hospodářské formy. Jen v tomto druhém smyslu náleží 
tento .případ sem. Ustanovení toto je vysvětlitelno jen tak, že ho:
spodářská forma pojímá se shl e d i s k a ú pln č o b jek t i v n í h o. 
V tomto úplně objektivním případu nevyžaduje se, aby spojení pro
váděl vlastník věci hlavní , ale spojení musí býti trvalé (§ 297 
obč. Z.).42) 

Ad b. Druhý případ je zcela jednoduchý: ku zvýšení hospodář
ské funkce spo'ii1 člověk nějakou věc s věcí jinou tak, že hOlSpodář
ský význam věci této (rL zv: hlavní) se rozmnoží. Při tom nes.ejde 
na tom, zda 'spojení bylo prorvedeno mechanicky či volm.ě. ' Ná,le-ži
tos,tí tohO'tO' spojení j.e, aby s,poáení provedl v 1 a s t n í k a aby spo
jell1í bylo t r v aJ 1 é.43

) Není žádného principiálního rOlzclÍll'u mezi Ipří
padem pře"dcházejídm, jenže v It!omtO' pří,padu klade se důraz na 
s u b jek t i v ní str á n k u (že fakticky spojení slouží k us.p<Oik'o~ení 
kornkretlni potřehy), kdežto v přÍtpadě prvém klade se- důraz na 
stránku ,objektivní (že části dohromady jsou vůbec schopny plniti 
určitou hospO'dár-skou funkci).4±) 

; , 

hLavní spojeny 'olrga'nicky nebo mechanicky. - Třetí věta vztahuje se na 
případy vedlejších věcí (oddělitelných částí), které jsou s věcí hlavní spo
jeny mechanicky anebo volně. O této třetí větě jlS{)U nyní výklady. 

42) Srov. P i s k 'J: Das Unternehmen, str. 58. - V § 297. inf. se tento 
případ exemplifikuje, hledíme-li na " uvedené Ipří'pady objektivně; hledíme-li 
na ně subjektivně, náleží ad b), viz níže poznámku 44. 

4:1 ) Důležité při bud,ovách, SfiQIV. K r a i n z - E h r e n iZ w e i g 18
, str. 

230. -
44) Ty.to dv/a wz·dily přehlíží K r a i n z -E h r e n z w e i g, str. 244, 

U 11 g e r str. 44711, vzhledem Je tomu, že pojímají s.tatkavost jako inhae
rentní vlas,tnost. K r ,a i n z - E h r e n z w e i g, str. 246. ner,ozlišuje přesně 
části věcí a příslušenství pro týž vadný předp·Jklad. Srov. P i sk o 1. c., 
str. 60. Jeho vývody jSIO'll dnes. vzhledem na § 297. c) obč. z. bezpředmětné. 
Dle dnešního stavu práva může vlastník phpojiti jako vedlejší věc jen věc 
movitou k nemovité ,3, nikoliv naopak, což kJnečně i před třetí novelou též 
platilo (viz § 297.). Případ tento. náleží však částečně p',)d následující c). 
Hodnota zařízení a hodnota pozemkll může míti význam pr'J ,posouzení, zda 
dotyčné knihovní těleso je domem či venkovským pOlzemkem po rozumu 
§ 151. ex. ř. Srov. I"'JZhodnutí nejvyššího s.oudu z 25. 6. 1902, č. 8582, Glaser 
Unger 1961, 18. 10. 1904, č. 15283, GI,aser-Unger 2804. 
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A ,d c). Třetí ,přípa.d ro.zuměti jest tcrkt,o.: je-li věc v urči1é re
laci ok jiné věci~ je na základě této relace bez .ohledu .na další teleolo
gické úvahy považovati takovou věc za část (oddělitelnou) jiné věci. 
Stanovis~o je přísně objektivní, podobá se tedy případům a d a), 
jenže klade se důraz na náležitosti právním řádem předepsané. V 
t,omto případu nesmíme říka'ti, že zákon sám stanoví hospodářské 
r61a-ce, čili že vč-ci jsou k sobě v poměru právním a ne faoktkkém 
{U n g e r 1. c.). SprávlDo je, že i v tomto případě určen je ,poměr 
hlediskem účelovým. Sem náleží § 295., věta druhá1 I§I 296.4 (j) a čá
stečně § 297.4G

). Tak 'ZIV. z á k o n n é pří S lu š e I[l s tví nabývá 
významu' ph interpretaci právnÍ'ch dednální a při exekuci dle l§ 252. 
e:x. ř.: vidíme-li, -že dvě VČCl jsou v Ulrčitém pomě'l'u, který ~pra
vidla bývá dán určitý-m hospodářským účelem, můžeme usuzovati 
na tento. -hospodářský účel, pokud není prokázán opak. 

Všech ,ny pf'ípady mají společ'ué toto hledisko : 
je ·elán urči'tý statek, aby jeho ho,spodářská funkce se zvýšila~ uvede 
se v relaci k jinému 'statku, který tímto. spojením ztrácí na své sa
mostatné hos.podářské funkci a je určitou ho's,podářsk,ou formou uve
den v odvislost k tomuto druhému statku. Svoji statkavost však 
neztrácí úplně lna ro:zdíl 0'd neodděHtelnýoh čá'stí jediné věci. Nero.z
ho-dno je při tom, zda slpojení bylo pr,ovedeno mechanicky či volně . 
Tolik je však jisto, že 0'rganické a mechanické s,pojení bývá příči
nou užšího hospodářského spQjelní (ne.oddělené pl0'dy, součástky 
stroje), 'kdežto p:rost'Orově odiděl,ené spojení zúsltálVá i h0'spodářsky 
v,olněiší. V prvém případu i jinak oddělitelné (objektivně) ,části ztrá
cejí někdy svoji statkavoS1t (suibjektiv:ně) p0' dobu spodení) rv ,přípa.du 
druhém však s'0'učástky podržují do iústé míry svoji statkavost, tak 
v pf·í.padu I§ 296. 'Obč. z., nebo rvozy InáležejíiCÍ tl<: továnnímu zařízenÍ. 

OdděHtelné části věcí, kte'ré n~jsou spo-jeny organicky s věcí 
hlavní, nazývati budeme pří s I u š e 11 s tví m věc í, ať už tvoří 
s-amostatný kus či nic. 

III. Ustall1iOVenÍ !§I~I 294.-297. nejsou jednOltné a .obsahují před
pisy i 0' neoddělitelných částech rvěcí a ppoto bude vždy velmi těžko 
nabýti .úplné jasnosti.47

) Největší vada ustanovení i§§ 294.-297. obč. 

45) liistorický výklad k tomu srov. li u gel man n Die Zubehorigkeit 
des landw. Outsinventar-s v. Zeitschri.ft f. d. Priv. u. 6ff. Recht 1912, s,tr. 
13911. - Dlužno však k t 'omu přihlížeti, že :§ 296. odporuje částečně § 294. 
a že onen je vykládlati restriktiv.ně dle toho. - R.es civHiter immobHes 
U n g e r I. C., str. 390., immenbles par déstination Code civ. art. 524. 

40) Prvá část (budJvy) sem nep.atří, konec náleží ad a) a jen střední 
část o pevně přidělaných věcech týká se těchto výkladů ad c). lilavně 
paUí sem ustanovení, že movitá věc může Ihýti pří'slušenstvím nemovi
t,ols,ti, ale ne naopak. 

47) Dle francouzského práva je zapotřebí, aby vlastník uvedl movitou 
věc v určitý vztah k nemovitosti; 'pJvažuje se věc movitá za součást ne
movitosti (immeuble par destinaHon), čl. 522., 524., 525. C. civ., klade se 
důraz na žalobu v1astnick'ou, poněvadž na věc pohlíží se jako na před-
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z. je v ,tom, že nerozeznávají oddělitelné a neoddělitehné (.po,dstatné 
a nepodstatné) části věci. Základní chyba je, že zákon vychá'zí z 
primitivního. pojmu kusu a nikoliv z ~,řesně stwnoveného poj:mu stat
ku. Při kusu nemáme nij.akým způsobem přesně určen vztah mnoho.
sti čás,tí k jedno.tě celku a nedo.statku tomu ohce se unH~l1Jouti tím, 
,že vztwh tento podkládá se ja~o. vl'astnost inhaer~ntní, oož j'e 'Ovšem 
nesprávno.. Další ' chybou těchto uSIt.anovelll.Í J,e, že nerozliJšují .při 
oddělitelnýoh částech p,lody a ,příslušenství' vě-ci. V dal!ších ustano
veních o přísluš'enství (§§ 295.-297.) není na tři výše uvedené pří
pady §. 294. i. f. hrán zřeteL K o.nečně' nesmíme zapomínati, že I§.~ 294. 
až 297. nepodáva'jí Inám individualisace věcí dl'e § 370., ale j,en vš,e
obecný návod, jak dluŽillo. pohlížeiti na celek a části věcí. lndividua
lisace reivindikační odchyluje, s,e v některých smě'ľeoh od těchto 
ustanovení, jak ;ní:že dovolíme si naznačiti na několika případech. K 
tomu výklad ustanovení těchto ani v li!teraJtuře ani v judikatuře ne
'bÝvá pro.st omylů. 

Judikatura přehlíží r'oe.dí,l ,přÍp'ad:u sub a) a Isub b) a Imílní, že 
jen :vlastník může provésti trva:té spojení, wnebo sice někdo Hný, ale 

, se svolením vlastníka rozh. nejv. soudu ze dne 24. 6. 1884 č. 8334 
.cOlaser-Unger, 10114), 20. 1. 1904 č. 18931 (Ol.-Unger, 2'578), 7. 4. 
1904 č. 4502 (2656) ['pozdějt opouští nejv. soud toto. hledilsko a p,ři
pouští, že i jiné osoby, které smí s věcí ll1Jakládati, mohou takové 
spojení provésti, 17. 6. 1913, Rv, II 569 (6491)], toto stanovisko má 
význam pro výklad ustanovení o exekuci vedené na inventář pach
týřův (i§. 252. ex. ř.). Rozhodnutí ,předpokláJdruií, ž,e statkavost je Íln
haerentní vlwstn'Ost věcí, srov. naljmě rozh. z 9. 1. 1885 č. 14563 ~ 
(10370), 1. 12. 1885 č. 13984 (110812), v poz,dějšÍ době přkhá:zÍ nejv. 
soud k názoru, ,že hospodářský úče1 není vě,cÍ' samo.u určen, leč 
trvalým účelem, 'jemuž vě,c dle určení vl!astníka má sloužilti, 6. 4. 
1899 č. 5013 .(571), 6. 4. 1904 IČ. 4951 (2653,) [zařízení letních bytů], 
30. 8. 1905 č. 7416 (3143) [vozy a koně v továrně], 27. 12. 1901 
č. 17598 (1679) [inventář 'pTo'pachtované usedlo.sU], 1. 10. 1912, R II 
852/12 (8062), 29. 9. 1914, Rv I 674/14 (7747) [obchodní portá,lJ, nebo 
jak tenlto 1Ú6~l stanov,en byl' smlouvou 2. 6. 1909, Rv VI 271~/9 (4669) 
[inventář], 18.1. 1910, R\n VI 19/10 (4895) [zařízení], toto rozhod
nutí je zaHmavé tím, že klade důraz na subjektivní určení věci. 
Avšak 'S tímto hledilskem není možnO' vysfaóti, jak p'atrno z rOiz
hOldnutí 30. V. 1911, R II 468/11 (5490), PliOto nemusÍ' to býti vlas't
lll:Ík, ale i jiná osolba, která je oprávněna věcí hla,vní volně naJkl'ádati, 
ciIÍ. rozhodnutí (Glaser-Unger, 6491), proto také po.uze na hO'spodář
skou f,ormu ,kbde důraz ro~hodnutí z 27. ledna' 1914, R II 51;1'14 
(IPrávník 1917, str. 83). Praxe nečiní rozdílu m,ezi' oddělitelnými a 
neoddělitellnými částmi věcí, 1. 10. 1901 č. 12658 (1568), 28. 11. 1888 
č. 10899 (12460), 30. 11. 1909, l~v I 935/9 ~4806), naproti tomu míní 

měty věcných práv P. PIa 11 i", 1 1. c., str. 680. Tak ,i pro naše právo 
Ti 1 s c h, Obč. práv'J, § 182. 
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mzhodnutí z 25. listopa,du 1914, R. I 855/14 (7131), že :§I§ 294.-297. 
vztahuií sc jen na odděHtelné části nemo'vi:tústí, což v tak vše'O'bec
ném znění není sj)rávno. V uvedených rozhodnutích neuvědomila si 
'praxe, že tato ustanovení určují způsob indivi,dualisace věci vůbec 
a ne vzhledem na určitou formu: (vlastnickou, § 370. obč. z.),' což 
výše byl,o vytčeno (str. 1. 14 p.) a že tUltO ilndividua.Ji'sace 'll všech ' 
no'rem není steljná, v novější době však i tato diferenciace proniká, 
sr,ov. mzh. 4. ll. 19M Č . ' 13(}46 (2821), 29. 5. 1912, R.v I 514:/12 (5945), 
9. 9. 1914, R. I 178/ 14 (Práyníik 1917, str. 568), toto rozhúdnutí ab
strahuje od otázky V'lasifini;cké. Z toho je patrno, že p,raxe znenáhla 
počíná správně rozHšovati různá hle'diska, která zde přicházejí v 
úvahu. Je viděti tedy, že i pro praxi bylo n'lt.11o, aby se teoreticky 
řá dně údúvodnily pře,dpoklady nátzo:ru na věc v našem 'práiVu . 

I§ 12. Hromadná věc. 

Máme dva sta'tky, které jsou úp,I.11ě samositatně schopny plniti 
'své hospodářské funkce, ale k některým hospodářským funkcím 
musíme je uvésti ve vzájemný 'Vztah, aby mohly plniti nějakou stPe
ciábní funkci hospodářskou. Ok'OIlnost tato !bude mHi pm právní řá'ct 
je,n tehdy význam, ies't!i.že je tento vlZtah trvalý a ne :pouze pře
"Hodný (viz str. 126.). Q,d 'pertinencí 11ší se tento případ tím, že z,de 
není Inějaký statťJk , který přichází v odvislost k jinému s1:atku. Zde 
máme dva rovnocenné statky, 'které ,k ptnění určirtých funkcí hQs,p'O,~ 
dářských přicházejí v úvahu (vyšší postulátE 11 g I i š 1. c. 5'1:r. 40).'8) 
Jich statkavost se fOizmnožuje, wniž staltkavost jed:notlivýoh sta1:kú 
se ruší. 

Zde máme co ,činiti s poj my 'kúll ek t i 'vní m i, .jímž v prá
vu říkáme věc i hro ma ď n é (umi'Vcrsi1ates rerum distantfum na 
rolidH od universiitates remmoohaerentium = věci 'sl'O,žené). Q hro
madných věcech bylo mnoho psáno, byl veliký spor .o to, lida mů,že 

hromadná věc existovati jako samos~atný předmět ,prárva. Mínění 
. byl-a velmi rŮlznowdá!9) Musíme s,i pro,to na'še hle,disko poněkud ob-

. . . 
"') Správně tuto okolnost zdúrazňuje rozh. 24. 5. 1911 R I 340/11 (Ol. 

Ung. 5485). 
") Ti, kdož přijímají hroma:dnou věc, maií za to, že tyto hospodářské 

vztahy, které spojuií statk,wá individua ve vyšší kollektivitu, ma1Í samo
statnou existenci, tVloří proto samostatný předmět práva. G i rte n n e r L 
c., str. 100. a násl., Bar o 11 I. c. str. 31., k,onstruovali věc podobně jako 
právnickou '0sobu, ovšem v relaci ku předmětu a ne subjektu práva. To ' je 
ovšem nesprávné a proto měli proti takovému hledišku snadnou práci 
Ex n e r, Rechtserwerb durch Tra-dition, s,tr. 240. a n., U n g e r I. c. str. 470 . 
.a násL, Rand a: Besitz § 19 (vi'Z však str. 424: Wer den Besttz des Ganzen 
erwirbt, besitz nicht die ei<l1zelne Teile, sondern nur das Ganze.) K r a i n z
E h r e n z w e i g I. c., str. 258. a 259. Proti nim zase T i II Zeitschri,ft 1. c., . 
jehož vývody jsou správné, ale pJvažuje-1i věc za předmět práva (str. 739.), 
isou jeho výklady nedi'!sledné. Stanovisku T i II o v u blíží se G i e r ke: 
»Inlllbegriff von Einzelsachen verm6ge ihrer durch dauernde Zweckgemein· 
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jasnHí, abycho.m 'se nepodobali 'Plavcům, kteří bez s~ožáru a kor
mi,dl:a bloudí 'po širém moři. 

Kollel\ltivní po'jmy jsou pOjmy celku, který se skládá z množ.: 
stvídiskretní.oh čásrtí, které jsou myškny j'ako samostatné kusy ne
bo. individua. Pojem určitého množ'Ství hrno/ty není koHdctivním po
jmem~ pokud si ho Inepředs;talVujeme Jako souhrn určitých ind1viduí, 
jako ·to činí atomisrtická teorie, kteréž j'e kaž;dá hmota souhrnem in
dividuÍ. To o.všem není' hlediště, s něhož pOIjÍ!máme véc ve smyslu 
právním. V obyčejné mluvě nmzývá se hromadnou věcÍ Vlnější ná
hodný souhrn 'kusů hmoty, na př. hromada pÍ'sku, skládka dřeva, 
rada pahorků (pohoří') atp. V přírodních vědách vystupuje hromad-

schaft begriindeteu .ohjektiven Zusammengehorigkeit Inach al'lgemeiner Ver
kehrsanschauung als einheitlicher Gegenstand gilt.... erst in ihrer Ver
bindung einander zu einem spezi1ischen Gebrauchzweck geeignetem Gegen
s.tande ergarnzen O. c. str. 53.) Der n b u r g 1. c. -str. 45-2, U n g e r 1. c. 
477. činí však pro. tele-Qlogicky Qrient'Jvaný výklad velmi správnou námitku: . 
předmětem práv,a mohQu býti jen jediné věci a jen jednQtlivé věci JSQU 
námi Qvládány. - Výše zmíněná para'lela hrQmadné věci s právnickQu· 0.
sob-JU je zcela nesprávná, pQněvadž !Osoba at právnická, at fysická nikdy 
neexis,tuje; je to. pouhá kQnstrukce subjektu právní QdpovědnQsti. W e y r· 
Základy, str. 161. a násl. - Pf e r s che 1. c., str. 19., dQmnívá se, že 
hromadná věc je jen zkrácený výraz pro. mnQhQ věci; tQÍ'J mínění nevede 
však k ničemu. - P i s k o. 1. c. str. 20n. pQjímá ' onu zvláštní hQslPQdářskQU 
relaci jednQtlivých statků k veškerenstvu těchto. statků jak'J zvláštní hod
notu, kterou známým způsQbem Qbjektivisuje a tím činí z ní takto. S,a1TIQ
statný předmět práva. - TQmuto hledisku blíží se T i II Zivi1. fragmente 
1. C., str. 377. Ti 1 s c h, Občanské ,práv.o, § 184., přijímá teQrii starších, 
hledající v hr,Qmadné věci 'JbdQbu právnické QSQby. Jinak Zástava ruční, 
str. 24. - U některých spis-Qvatelů (Ina př. G ie r kel. C., str. 56a . 111, 

·U!ll g e r 1. C., str. 487. a k tQmu 356. a 357. Bi c km a y e r : Uber das 
Vermogen im juristische Sinne (1879) 103n. - M ti hle n b r lil ch: Úber 
universLtates juris et facti, Archiv f. Ziv. iPraxis 17. str. 321'11, B:ll r c k ha.f d 
II., str. 156. zvláště ostře Ziaměňuje pOjmy, CQŽ právě vytýkáme), vyskytuje 
se i pOjem universitatis juris, CQŽ není nic jiného. než jmění určité Qsoby, 
ale PQjímati to tJ jmění jako. p'ředmět práva je umQžněnQ jen ner'ozliš.ová
ním hlediska teleQIQgickéhQ a nQrmativníhQ, Ipak záměnou -Qbjektivních a 
subjektivní~h p'ostulátů. Jakmile přihlížíme k jednQtlivým .potřebám člQvěka, 
mizí nám jmění v . jednJtlivé věci, jakmile však přihlížíme k celku těchto. 
PQtřeb a ku s.féře jeho. vůle, máme jmění. Tento PQjem pQrušuje se, že 
Ilepřihlíží se jen k danému subjektivnímu stavu, ale béře se za základ 
vedle tQhQtQ stavu i ideální Qbjekti-s'Qv,lJl1ý účel, prQč - nQrma byla dána. 
Vedle věcí hmQtných vystupují tam i věci nehmJtné, které JSQU v t'Qmto 
smyslu jen hQspQdářsky ceněná ,ochrana právní, ale tato. .okQ1nQst může se 
PQjímati jak Qbjektivně, tak i subjektivně. Neuvádíme další detailnější po
lemiku s jinými spisQvateli, ,pQněvadž tentJ prQblem se nás přímo. netýká. 
Jen t,QJik PQdQtýkáme, že ,Qdmítavé mínění UngerQvo 1. c. vzh.ledem na 
§ 1409. (nov. lIL, § 186., 187.) -Qbč. z. nedá se dnes uhájiti. Ungerův názQr 
reprodukuje S chi f f n e r 1. C., str. 83. Pro. frano)U'zské právo. sr,Qv. Pl a
n i o. 1, I. sv., str. 653. a n. Objektivně ,pQjímá jmění K r a i n z - E hr e n
z w e i g, 1., str. 238. NQvě stala se tato. Qtázka aktuální při PQjmu podniku, 
CQŽ se nás vš.ak netýká. Srov. Ohm e y e r Das- Untemehmen, str. 16, 
Pi S. kQ l. C., str. 48., tI e r r man n - O t a v s ký: ObchQdní záv'Jd a 
práva ku statkům nehmotným (Rand,Qva poeta). 
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ný pojem jako celek vzájemných vZltahů kausálluíc'h (na ,př. slunečnÝ 
systém).50) I 

Pro nás m,usí býU rozhodný tel'eO'logĚCký vz~ah. Jako rpřÍ' jed
notlivé věci musí jl zde určen býti poměr čá'stí k celku, musí , zde 
býti hospodářsky stanovená forma, která je pro celek ,klon1sitantou, 
třelbas se části Iměmí. Od jednotlivé věd Uší se tento případ tím, že 
součástky Ijsou samlosta'tná hosp'odářská tnd~v1dua.51) Pří'Pad tento 
je nejmarkantněj'ší tam, kde různá ind1vidua vědo'mě ,nebo pudo,vě 
se spolčují v tako '1ou k,01lektivitu.52

) Není protO' divu, že byia stádu 
v římských' pra,melHech věnO'vána velká ,po:zO'rnost (gregartim haben
tu'r I 1, § 3 D 6, 1; I 21, § 1 D 44~ 2; I 7'0, § 3 D 7, 1 a jiná místa). Tuto 
teleologic,k,ou relad má na mysli A I f e TI u 's, k,dyž mluví o kollekti
v~tách tak rŮlZnor:odÝC4h. Nas za]ímaJjí koHektivi,ty ur'čené hospodář
ským postulátem a složené ze statků. 

Není zapotřebí, aby ,části kO'Hektivi'ty vědomě nebO' pudově k 
sobě lnuly, při teleol'o,"gíClké relaci dostačí, když máme zde dáno 
spojení vzhledem na určiltou po'třebu, kter.ou věci }sou schopny spo
lečně uspolkoHti. Není zaJpotřebí, aby bylo mno.ho věd', ,dostačí j' dvě 
vě,ci na pL ,přÍlbor (co;ž přerhlí'ží ;p f e r s che 1. c.). Příkla,dy těchto. 
koHektivit uvádějí se: knihovna5 3

), sklad zhoží, zařízení domácnosti 
aip. Je přirozeno, že jak při věd jediné, tak r při věd hromadné 
bude rozhodovéťti ,potřeba, jíž hromadná věc má SIO'užiiti, která urču
je 'Vztah me/Zi jednotlivými částmi hromadné věci k celku a tím i ho
spodářsk,ou formu hromadné věci. Zde máme dvojí možnost: buď 
přihlí.žíme k subj'ektivní stránce, anebo k objektivlní stránce po·stu
lá:tu. Tato otázka je v tomto případu aktuálněij1ší', Ip.oněvadž fO.fma 
hromadné věci je jen ,z tohoto. teleolngickérho Ihlediska konstruova
telná a nepřiJmy.ká se k jednotlivým kusúm jako při 'Věceeh jednot
llvý,ch. »Jen dtíd Člo.Věk múže po.souditi, zda a do jaké míry j'est 
splněn (s:c. sublektivní. postulát). Všechny ostatní postuláty jsou oh:
jektivní, myšlen1wvě odlučitellué -od s,ubjektu chtění, objektivně P(o.
to p'ředstavitelné a sdělitelné, takže může kdokoliv posouditi, jSlo'u-li 
splněny« (E n g I i Š, str. 34). Pravili jsme Už výše (str. 123), že při vý
kladu norem musíme klásti důraz na objektivní prokázatelnost ho
spodářské formy. Tento důkaz při hr,omadné věci mllže se provésti 
je'dině prllkazem postulátu a tudíž .nutnO' pojímati onen hospodářský 
postulát jen jako postulát objektivní. 

V našem právním řádu máme však tuto. okolnost- ještě stUIP
ňovánu. Dle OIbč. zák. jest možno považo.vati za vě,c hromadnO'u je-

51) Siegwart 1. C., str. 269. 
Úl) Případ i'e 'podobný j,ako u pertinencí a skutečně je hledisko v tom

to příkladu jen ponékud .posunut,o. 
52) Tak<)Vé kollektivity ne,omezuií se na statky na ,př. rod, organisace 

sociální atp. 
Ú;J) Zde však nutno kollektivitu bráti cum gr,ano saHs, ien z určitého 

hlediska usp·ořádaná knihovna bude hromadnou věcí a ,ne náhodou snesené 
knihy. -
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dÍ'ně takové věci, »které bývají považovány za jedinou věc a OlZnu- ' 
oOlváJny ~edinÝilTI jménem«. C§, 302.) Odlkazuj,e zde tudíž obč. zák na 
zvyklost. Tím, j'sme ovšem v Posuz.ování, které předměty tvoří v 
daném 'případu hromadnou věc, ome'Z,ováni. Nestačí prokázati, že 
doty'čné věd in concreuo sl'Oužilly dOlhromady ukájeni něi'aké potře
by, nutno nad to ,prokázati, že bÝiVá zvykem takové věd sluoovati 
v jedinou f.ormUl hospodářskou. 54) Dále mys.nm, že v t,omio !případu 
nutno použíti Itéž ,ustanovení !§u 294. a mluviti o hromél!dné vě,ci jen 
tam, 'kde vl a s t n í k dQltyčnýchpředmětů tyto t r val e spojil 
jedním hospodářským účelem .(p·řípad ad a nedá se použíti, případ ď 
ad c viz níže). Toto má veliký význam pro interpretaci smluv. Spor
no le, zda možno tohoto pravidla použíti pro individualisaci věcí 
ve s,poru vktstnickém po rozumu § 3,70. ,obč. z., poněvél!dž jednotlivé 
věci z.ůstávají i nodálle iIl1Jdividuali,tami. 

Vedle toho Zá:k,01l ' múže předepsati, že za daných. p'ředep,sa
ných ;předpokladů jest vke sam,osia1tných věcí pojímati jako celekr 
tl jako takový tvoří pak právní skutečn'Ost pro konstrukci subjektiv
ních p,o:vinností'. To!to bude míti význam pro naše další vý,k1.ady, 
n čemž, jak doufámrbudeme se moci dos'tatečně přesvědčiti v této 
studii. 

Takový je význam hromadné věci ,dle našeho- právního řádu. 
Z toho však se nám podává, že § 302. 'Obč. zák neobsahuje snad ně
ja:ké no.mináltní definice, která by se hodila dO' pouhé učebnice ale ne 
cLo. zálkona (jak se domnívá Ran d a, Ei,ge'11itUJm, s:tr. 36.),55) nýbrž ~·e 
jeho ustanovení je velmi Izávažné pro konstrukci pojmu hr'Q1ma,ctné 
věci' jako ,p'rávní skutečnosti' . -S tohoto hlediska nutno posuzovati i 
speciáll11!ěj;ší ustanovení § 1409. obč. 'zák.50

) 

Ú~) Srov. v obecném právu Der n bu r g 1. c., str. 452 n., jen že po
jímá statkavost jak,.} inhaerentní vla'stnost ,a ,prot,o nepřichází ku správnému 
závěru. - Ohm a y e r 1. C., str. 23. - Správně T i II 1. C., str. 750. (Griin
hutův časopis, 12.) 

Ú6) Podobně S chi f f n e r 1. C., str. 37. - Ex n e r 1. C., str. 245. 
56) Nesmíme věc hromadnou ,pojímati jako předmět vlastnického prá

v,a a pak zaujmouti hledisko pro nebo proti, jako t'.)mu v .běžném literárním 
pojetí, aniž smíme z hodnoty činiti nový '.)bjekt vedle hmotné věci, jako to 
činila právní věda před válkou, najmě při otázce, co je to ,podnik a v otázce 
ímma-teriálních práv, elektřiny atp. Tu přisuz,ovala se p.)'jmu hmotná exi
stence. Z římských práv.níkú Ul p i a n a Po m p o n i u s zcela přesně p'J .. 
chopili, že hromadná věc je jen určení věcí jedinému hoslpodářskému účelu . 
Srov. 1. 68, 69, 70 D 7, 1 najmě: Sed Iquod dicítur debere eum summittere, 
totiens vemm est, ,quotiens gregis vel armenti vel equitii, iod est universi
tatis usus,fructus legatus est: ceterum si smgulorum capitum, nihil suplebit. 
10 § 8 D 7, 4 »Quladrigae ususfructu legat,o si unus ex equis decesserit,' an 
eX!tinguatur usus fructus quaeritur. Eg,o pouto multum interesse, equorum a:n 
,qua,ďrigae, usus fructus sit legatus: nam si equorum, supererit in res.iduis, 
si quadrigae, non remanebit, quonilam ,quadriga ess.e desiit«. - Nesmíme za
pomínati, že hospodářská f'orma se mtlže měniti podle toho, k jakému úče
lu přihlížíme a ten múže býti při různých normách jako náležitost právní 
skutečT)\)sti rllwě stanoven. Jinak Ipři žalobě vl,astnioké, jinak při požívání, 
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I§ 13. Hromadná věc nemovitá. 

I pozemky nuvno dle tohoto hlediska posu~ovati. Kus. půdy, 
který s10uží hospodář'skému ukojení potřeb je j:edinou věcÍ. VÍ'ce 
kusů půdy, které zůstávají samostatnými věcmi, mohou býti 
sloučeny v j-eden hosp0'dářský cel'ek, jako je tomu při různých pa,l
nostech jediné hospodářské usedlosti. Sp,ojí-li vlastník tyto po
zemky v j,eden hosp0'dářský celek, dle zvyklostí místních, je pova
žovati tento celek za věc 'hromadnou. F0'něvadž zde rozhodným' je 
hospodářské určení těohto pOlzemků vlas~nÍlkem, mů~eme ,mluvÍlti 
zcel,a správně o ho s· P 0' d á ř s k é jed TI' o' tě. Určení' toto musí se 
však díti dle objekttvního :postulátu hospodářského a dle mísltlních 
zvyklostí vlas.tníkem da~yčných pozemků a trvale. Jiné pozemlky 
netvoří s těmito jedn0'tu hoslpOldiář'skou. 

V našem 'Právlním řádu s,POlj'lljí se pozemky v jednotu fJeijen 
opatře,ním vl:astníka, ale i přímo dle předpisu zákona, t. j, ne dle té 
skutečnosti, ·že slOUŽÍ určHému hospodářskému ,účelu, a,le dle ifoho, 
že 'j'sou zapsány v jedi1né knihovní vložce ~§I 3. kn. ř.)57) jaJko sou
části knihovního tělesa. Zde nemáme tedy stanovenu je,dnotku ho
spodářský1m určením věcí , ale slkutečností zcell(l jinou. V Ht1eratuře 
vyskytuje se význam p r á v n í i e d. n .o ta (P f e r s che, L C., str. 
22.) a míní 'se tím 'knihovní těleso. Ovšem tento výraz by se hodil 
na v,šechny ;případy, 'kde by zákon belz ohledu lna hospodářské urče
ní věcí takovou j.ednolvu stanovil, je tedy výraz tento mnohem ne
určitější, než výra'z IDfiiihovní těleso. 58) 

§ 14. Přehled výkladů o věci. 

1. Na věc nesmíme pohHžeti jako na předmět subjektivního 
práva, věc je právní skutečností, pomiňující s jinými skutečnostmi 
konstrukci subj.ektivní právní povinnosti v tom kterém případu. 

2. Věc musíme . pOjÍma,ti teleologicky, poněvadž od nOl'ma,ti
vity ke kausalHě (t. j. svě,tu představovanému jako existentnímu) 
můžeme dospěti j.en přes hledisko teleologické. Nejvyšší postulát, 
který je nám v tomto případě východiskem, je postulát hospodářský. 

Hnak při smlouvě zástavní, jinak ,při smlouvě trhové atd. Srov. výše stľ. 
116 Srov. k tomu Bu ľ C k h a r dll., str. 139. - Rlozh. nej. soudu 7.110. 
1884, Č. 10.665 (OJ. Ung. 10.198), 5. 5. 1914, R II 440/14 (Ol. Ung. 7738), 5. 1. 
1915, Rv VI 531/14 (Ol. Ung. 7233). 

5T) Při tom nebéře se ohled na pertinence a proto je bráti v úvahu, 
do jaké míry je tímto ustanovením antikvJván J§ 296. obč. Z., což s.i však 
ponecháváme pro jiné úvahy. Dle obnoveného zřízell1Í zemského nebylo by 
takového rozporu, poněvadž 'Pertinence se zapisJv.aly do kněh pO'zemko
vých. O. Z., III. díl, I(. 3. Jen potud je sPľávný ná:wr Bu rek ha r d Ů v 
I. C., stľ. 144 aH 2. - Ex n P r, Os.terr. řIy.rothekenrecht, str. 281, St r ,o
bac h. Fundus instructus (O e r i c h t s h a II e 1884, str. 202). 

88) I více knihovních těles může dohromady tvořiti hospodářskou 
ieduJtu (jedinou věc), rozh. nej. s.oudu 25. VI. 1888, Č. 8624 (Ol. Ung. 12.283), 
ze dne 16. IV. 1885, č. ' 2665 (OJ. Ung. 10.531). 
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Pod zorným úhlem tohoto postulátu jeví se nám předměty jako 
statky, jsou tedy věci hospodářskýmt statky. 

3. Věc není totožná s kusem, t. j. předmětem majícím jediné 
prostorové ohraničenÍ. Mnohost částí věci je k jednotě celku určena 
u věci hospodářským účelem, tomuto určení říkáme hospodářská 
forma věci. TJ kusu ta,kového určení není. Je úplně lhostejno, zda 
věc skládá se z jednoho nebo více kusů. 

4. Ně'které části věci' jsou do té míry význačny, že by věc bez 
nich nemohla s,loužiti hospodářskému účelu, v tom případě mluvíme . 
o neoddělitelných částech , nebo o podstatných částech, poněvadž 
části tyto tvoří podstatu hospodářské formy dotčené věci. 

5. Jiné části jsou odděhtelny, aniž tím hospodářská forma věci 
je porušena, v tomto případě mluvíme o oddělitelných , nebo, nepod
statných částech věci., OdděHtelným částem říkáme plody, jsou-li 
s podstatnou částí věci spojeny organicky, a příslušenství , jsou-li 
spoleny neorganicky, t. j, lidským jednáním. U příslušenství rozho
duje hospodářské určení věcí t. zv. vedlej:ších. 

6. Poměr částí k celku může býti různý podle toho, jak na věc 
pohl ížíme, zda 'subjektivně či objektivně. Pro právní řád je rozhod
ným prokázatelnost účelu, jemuž věc slouží, ať už tento účel po
jímá se objektivně či subjektivně . Nelze proto stanoviti 'přesnou mez 
mezi oddělitelnými a neodděHtelnými částmi věcí. A mezi oněmi je 
dána zase celá řada intensity vztahů částí k celku. Hraničními pří
pady jsou jednoduchá věc a hromadná věc. 

7. Naše právo jednotí části k celku při nemovitostech též dle 
skutečnosti zápisu do téže knihovní vložky. Jeto knihovní těleso, 
též právní jednota zvaná. 

III. Součástky velikého majetku pozemkového. 

§ 15. Součásti nemovitostí. 

Součástky velikého majetku pozemkového jsou nemovitosti a 
práva s těmito nemovitostmI spojená (§ 1 z. z.). P o zem e k -
j'a'k · jsme prav1ili vj'rše Cstr. 121) - ,je sám <O soibě velmi Isložitá věc, 
ale hospodářská forma určuje nutnfT vztah mnohostí částí k jed
notě celku a tím je umožněno chápati pozemek jako celek. Hospo
dářská forma je. dána hospodářským účelem, jemuž pozemek ten 
má sloužiti. Porma může se mě'niti , ale pro pozemky máme vše
obecně formu do jisté míry stanovenu v §§ 295 věta prvá a částečně 
297 (viz str. 123). Máme-li pozeme.k individualiso'vati d,le § 370. OIbč. 
z.ve sporu vlastnickém, čili (jak se obecně říká) máme-li stanoviti 
předmět vlastnictví, musíme se říditi ještě dle dalších detailnějších 
předpisú §§ 417-422 obč. z. Vše, co je v takovém poměru k po
zemku, jak zmíněné předpisy to ustanovují, tvoří podstatnou sou
část jeho jako hospodářské jednotky, jako věci ve smY's,lu právním. 

Z výkladil v předcházející části této studie je jasno, že právo. 
naše celkem nepředpisui'e žádnych pevných směrnic, jak nutno věc 
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illdividualisovati a spokojuje se v jádře jen ustanovením, že hospo
dářské určení věci určuje její individuali,tu. Nesmíme si však zaml
četi, že týž kus hmoty může míti různé hospodářské určení a že 
tudíž poměr částí ku celku je dán právě jen relativně . Dle jedné 
právní normy může býti tento hospodářský účel určen tak, dte 
druhé onak, může proto předmět míti různou formu, čili muže býti 
různou věcí dle toho, jak na ni pohlížíme.59 ) Přicházíme-li k výkla
MIm konkretních předpisů, musíme si uvědomiti, dle jaké hospodář
ské formy nutno předměty individualisovati. Dle jaké normy máme 
posfupovati, individualisujíce pozeme]{J dle záborového zákona? 

Záborový zákon sám nemá žádného přímého ustanovení o 
tom, jak máme individualiso'vati pozemky. Nepřímo máme to nic
méně vyřknuto ve slovech: »Velkým majetkem pozemkovým roz
IIměti jest soubory nemovHostí ..... náležející ..... vlastnicky je
diné osobě atd.« (§ 2 z. z.). Přichází v úvahu pO'zemek, individua1i
sovaný dle § 370 obč. z., čili obecně řečeno jako předmět vlast
nictví. Pro pozemky máme pak řadu ustanovení o tom, jak nut,no 
je individualisovati, což právě bylo podotčeno. 

Pozemek je v prvé řadě pl1da, z níž se pozemek skládá. Dále 
r o s t I i n y, které z púdy rostou, ať byly zasázeny kýmkoliv (§ 420, 
295 obč.) t·s plody dosud organicky s nimi spojenými, pak bud o v y 
(§§ 417-419, 297 obč. z.), ať jsou postaveny kýmkoliv. V těchto pří.· 
padech máme o r g a nic k é, pop ř. m ech a nic k é s lnu č e ní 
č á stí p o zem k u. Musí' proto rostlina vyraziti kořínky a bráti 
tím potravu ze zmíněného pozemku (§ 420 i. O, tím nastává orga
ITické spojení s pozemkem, rostlina stává se součástí pozemku. U 
bud.ovy musí býti spojení trvalé a v tomto případě je klásti asi 
dúraz na objektivní stránku, t. j. již ze zpúsobu sta,vby musí býti 
patrno, že jde v tomto případě o trvalé určení budovy, že tci není 
jen přechodná lehká stavba i(!§ 297 na začátku, § 294 in. f.). Jsou-li 
takto čásU pozemku k celku určeny, nemůžeme u rostlin přihlížeti 
k tomu, že úmysl vlastníka v tomto případu byl jiný, nebo že za
sázení provedl nevlastník a že rostliny (stromy) měly na tom po
zemku zústati jen tak dlouho, pokud trvalo oprávnění oné druhé 
osoby. U budov máme sice přihlížeti v prvé řadě k objektivní 
stránce, ale není vyloučeno prokázaU, že v daném přípa,du jde o 
poměr opačný, tedy přihlížeti i k subjekti'vní stránce. V našem pří
padu budou tvořiti rostliny vždy součást pozemku, tedy na př. 
les, osení atd., budovy ien tehdy, jsou-Ir určeny, aby trvale na po
zemku dotyčném ztlstaly. 

Bud o v y isou zase složeny a mechanicky s p o i e n y s m n 0-

hýmipř 'edmčty, Při tom musíme rozeznávati tyto sou.částky: 
a) součástky, které náležejí k podstatě hospodářské formy domu, 
jako cihly, trámy krovu, tašky, okna, dvéře. podlahy atd.; bez těch-

") Nejnápadnější ie ,případ neoddělitelných ,a oddělite'lných částí vě
cí, ale i llrčeníčástí věcí vůbec říditi se musí tímto hlediskem. Při tom 
nutno zase upozorniti na obiektivní a subiektivl1i stránku. 

\ 
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to součástek není dům obyvateln·ý a nemůže sloužiti hospodářskému 
účelu bydlení (není představovatelný jako. chtěný k bydlenO, b) sou
částky, které nejsou podstatou hospodářské formy, sem . náleží u 
obytného domu předměty jmenované v druhé části § 297.; součást
ky takové mohou býti však u průmyslových nebo. hospodářskych 
budO'v pOlds,ta.tnO'u .sO'llčás1tklOu ho,slPodářS1ké formy (srov. výše IStr. 116 
a Sitr. 117). SO'učá,stky ad a) uvedené j,sou tedy vždy součástkou pů
dy, naproti tomu ad b) vzpomenuté jsou jen za určitých okolností 
součástkou půdy, jsou-li tO'tiž podsta,tnou součástkou hospodářské 
formy budovy, způsob upevnění sám nerozhoduje.6~) 

Dle výkladfl v druhé části této studie je nám známo, že části 
věcí nemusí býti spojeny organioky nebo mechanicky, že však u ne
spojených částí zpravidla bude vztah k celku volnější než u částí 
spojených. Z tohoto hlediska musíme posuzovati § 295., věta druhá, 
a § 296. obč. z., konečně § 297. in f. Předpisy práva vlastnického se 
tyto všeobecné předpisy o oddělených částech věcí nemění, ovšem 
modifikace asi nastává při nemovitostech v knihách zapsaných, ač ze 
zákoam'rch předpisů není to zcela zřejmo. Vlastnictví nabývá se de
rivativně k těmto pozemkům jediné vkladem do knihy pozem.l{fové 
(§ 431. obč. z.) Součásti pozemku jsou ony, které »fysicky« (t. j. or
ganicky nebo mechanicky) spolu souvisí (§ 5. mor. zák. o zakl. kn. 
poz. ze dne 2. června 1874 Č. 97 ř. Z.61) Dle tohoto ustanovení neza
pisují se do knih pozemkových součásti O'dděl'ené bez ohledu na jich 
hospodářské vztahy k pozemkům. Z toho však jsme oprávněni usu
zovati, že jen souv~s:lé součásti tvoří část IPozemku, přihHží.me-li k 
němu jako individualitě dle § 370. obč. Z.62) U nemovitostí v knihách 
nezapsaných platí ustanovení § 295., věta druhá, a § 296. obč. z., ale 
tam zase tyto případy nebudoH praktickými. Múžeme tudíž říci: že 
u pozemků v knihách pozemkových zapsaných hospodářský inven
tář netvoří více součást pozemku ať oddělitelnou, či neoddělitelnou. 

~) U vlastnictví modifikuje § 419. obč. z. zmínělné ustanovení § 297. 
obč. z. U žalobv vlastnické musíme t.otiž k t.omu přihlížeti, které s'Jučástky 
ž,alobce vysoudí, prokáže-Ii vlastnictví k pozemku a z předešlých výkladů 
se nám podává jen iediná odpověď: ony části, které tvo.ří podstatnou 'část 
h .)spo,dářské formy, není-li stanoveno jinak (na př. u rostlin). Znění I§ 297. 
má ten význam, že předměty peVlně upevněné považovati jest za součástky 
neoddělitelné, ,pokud nebude prokázáno, že v daném případu jde o ne,pod
~tatné části hJsp,odMské formy. Ro'zh. 2. 10. 1901, č. 11.236 (OJ. Ung. 2183). 
T,oto však je dnes omezeno us,tanovením § 297a. Srov. K I i e r: Výhrada 
vlastnictví ke ,strojům ·dle nov. ,k obč. zák. (Právník 1918, sh. 217 n.). -
K 1 a 'n g: Bemerkungen zu den sachrechtlichen Bes.timmungen der ZiviI·· 
novellen, str. 1 a násl. 

61) Tut,o okolnost předpokládá rozh. z 29. 10. 1912, R J 715/12 (Ol. 
Ung. 6J 12), ale mí-ní, že dostačí, vytlme-li se v knihách 'Pozemk,ových účel, 
jemuž věc slouží. MysHm však, že to nedostačí, jinak 'Jvšem dle § 252. ex. ř. 

62) V těchto výkladech nás nezaiímá otázka vertikáLního děJení po
zemku. Srov. Bu r c k h ar d II., str. 144. - Jinak při právu zástavním 
§ 252. ex. ř., což přehlíží r,ozh. z 29. října 1901, čÍs. 12.951 (Ol. Unger 1603), 
ale účel reality musí býti patrný z knih. pozem. l"ozh. z 29. ·10. 1912, R T 
715/12 ,(01. Ung. 6112), viz pozn. předcházeiící. 
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Ale ani II průmyslových podniků netvoří předměty s pozemkem ne
spojené (se. trvale) součást jeho, třebas bez ·nich pozemku k onomu 
hospodářskému účelu nebylo by možno používati. (Jinak v knihách 
železničních a horních.) Toto mínění máme nad to v tomto případě 
dotvrzeno § 12. z. z., z něhož jde na, jevo, že inventář hospodářskj'r 
netvoří součást pozemků, nenáleží k velkému majetku pozemkové
mu a není tudíž zabrán (na rozdíl od 252. ex. ř.). 

Tím máme stanoven poj e m p o zem k u jako součást velké
ho majetku pozeml\JOvého: j s o u t o k u syp ů d y s o r g a nic ký·· 
mi součástkami za všech okolností, s mecha'Ulicky 
s poj e n Ý m i s o u č á s t k a m l, p o k u d t y t o j s 0' U t r val, e n a 
p o zem k u umí stě n y a t v o ř í pod s t a t n o u s o u č á s t h o
s pod á ř s k é for m y. 

§ 16. Reálná práva. 

Práva spojená s držbou nemovtostí, tvořících velký majetek 
jetek pozemkovj'r, jsou též součástkou velikého majetku pozel1).ko'vé
ho, jak na počátku předeš·lého paragrafu bylŮ' p0'dotčeno. Tím roz
uměti jest v prvé řadě služebnosti nemovitostní (Orunddienstbar
keiten, § 474. obč. zák.), pak t. zv. reálná práva, § 298. Ve shodě s 
§§ 298. a 473. obč. z. určuje se -osoba oprávněnéh0' držbou příslušné
ho pozemku a mohli bych0'm za to míti, že oprávněný je ten, jenž je 
vzhledem na t. zv. pauující pozemek chráněn dle § 3039. obč. zák. Po
kud se týče občanského zákoníka, stačí, abychom si uvědomili, obsah 
§ 473. a porovnaľi jejt s !§ 526. obč. z. Z toho se nám p0'dává závěr, 
že slovo »držitel« není řečen0' v technickém slova smyslu, že značí 
vlast,uíka dle § 364. násl. obč. Z.(3) Musí tedy osoba 0'právněného' býti 
určena tím, že jí příslúÚ žaloba vlastnická dl'e § 366. a násl. obč. zák. 
vzhledem na t. zv. panuJící pozemek. U občanskéh0' zákona dá se 
problém řešiti poměrně lehce, ne již tak u zákona záborového. Uva
žovati můžeme dvojím způsobem: huď vezmeme za podklad slovné 
znění, anebo řekneme, že záborový zákon prostě převzal pojmeno
vání ze zákona občanského, aniž mě'llil j:eho smysl. Nemyslím, že 
záborový zákon mění nomenklaturu občanského zák0'níka, spíše je 
za to míti, že zákon záborovj'r chtě:! přejati názvosloví občanského 
zá:koníka a tak dotvrditi, že v tomto případě jde o pouhou recepci 
ustanovení občanského práva. Zmíněné ustanovení § 2. z. z. odka
zuje nás na práva dle občanského zákoníka, což jsou práva dle § 298. 
a 473. obč. z.; osoba oprávněného určena je vlastnictvím panujícího 
pozemku a nikoliv držbou. Jiný výklad nemá smyslu, poněvadž § 2. 
z. z. odkazuje jen na· příslušná ustanovení občanského zákona a ne
upravuje samos!atně nějaký n0'vj'r zvláštní poměr, obzvl-áště když 
dále mluví se o vlastníku a ne držiteli. Kdybychom se přidrželi do'
slov,ného znění, byla by věta I. odst. § 2. z. z. plna ro,zporú a tak zá,
kon vykládati nesmíme. 

ftB) R a \ll d a, Besitz, str. 58; U n g e r 1. C., str. 575. 
10 
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Náleží-li tedy do souboru zabraných nemovitostí též pozemek, 
jehož vlastník je oprávněn požadovati na osobě tř'etí určité chování 
v dúsledku toho, že tato osoba je vůči onomu vlastníku k tomuto 
chování povinna, čili dle obvyklého názvosloví, je-li s oním p.ozem
kem s.pojeno reální právo: ustanovuj-e zá:kon záborový, že ono prá
vo náleží taktéž k velkému majetku pozemkovému. Sem čítati jest 
(jak již; podotčeno) v prvé řa,dě služebnosti pozemkové. Obzvlášt
ního v.<rznamu budou míti služebnosti jmenované v § 477. (§ 492. 
násl.) obč. z. V těchto služebnostech má značnj'r hospodářský vý
znam pozemek slouŽíci. Třebas by p,ozemek služebný byl' značně , 
rozsáhlý a třebas by fakticky všechny užitky z tohoto pozemku ply
nuly do rukou opráv'něného ze služebnosti, přece netvoří služebný 
pozemek součást pozemků velikého majetku pozemkového64

) Jen 
ono »právo« náleží k velikému majetku pozemkovému. V l1ěkten'rch 
kraHnách udržely se pastviny, kde staré sociální poměry zůstaly ne
změněny i se způsobem užívání těchto p.astvin a utvO'řila se zvláštní 
společenstva býValé vrchnosti a poddaných, často mívá toto tu 
právní formu, že velkostatku (jako bývalé vrchnosti) přísl uší p r á-
v o p a s t v i n y na těchto pozemcích, které knihovně náležejí jiným 
osobám. V tomto případě náleží právo na těchto pozemcích pásti 
do velikóho maletku pozemkového (je-li O'všJem velkostatek zabrán), 
ale půda pastvin do velkého majetku pozemkového nenáleží. 

Z n~álnÍch práv, která p'řicházejí v úvahu, jsou dnes nejvíce po
zoruhodné t. zv. r e á ln í pat r on á t y. Na Moravě patronát pro 
nás nemá valného smys.Iu, větší význam má v Čechách, kde patro- ' 
nům přísluší správa jmění farních beneficií za spol'učinnosU dotyč
ných bencfidátů.65 Tu nutno zase si uvědomiti, že beneficiatní po
zemky nejsou součástí velikého maj,etku pozemkového, jen t. zv: 
právo z realního pa,tronátu je ovšem zmíněnou součástí. Jiné reální 
právo s vlastnictvím pozemků spojené je účastenství na kontribu
čenských fondech, resp. členstVÍ okrestlích záložen v Čechách (z. 
z. 22. 3. 1882, Č. 26a' novelly), nebo kontribučenských záložen na 
Moravě (z. z. 23. 3. 1873 Č. 30 a 31). Tato posléze jmenovaná práva 
přicházejí v těch případech v úvahu, kde býval'é rustikální pozemky 
tvoří součást velikého maletku pozemkového. S d;ominikálními po
zemky spojené právo rybolovu jest sem čítati (srov. rozh. nejv. sou
du, Rv, I 620/12, Ol. U. 5992). 

§ 17 .Zemědělská půd~_ 

Zpravidla náleží půda bez rozdílu svého hospodář'ského určení 
k součástkám v<elikého majetku pozemkového. Výj.imečnč u veliké
ho majetku pozemkového, který je menší než 250 ha, větší však než 
150 ha, počítá se dO' zákonité výměry 150 ha půda jen zvláště kvali-

G4) Proti S ti e br o v i, P.nemk{)vá reforma, Právník 1919, str. 22'1. 
e~) Mayer h o f e r - Pac e: řIandbuch fUr ,den pol. Verwaltungs

.dienst, 5. vyd., IV. sv., str. 253. 
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fikovaná, t. zv. zem ě děl s k á půd a. U tohot,o poměrně menšího 
majetku počítá se půda věnovaná intensiv.nímu hospodaření, kdežto 
půda věnovaná extensivnímu hospodaření se nečítá do součástí to
hotO' majetku. Redaktoři měli asi na mysli poměrně větší hodnotu 
půdy lntensivně obh"ospodařované, dále pa,trně tu okolnO'st, že půda 
taková nalézá se v krajinách hustěji osídlených a kO'nečně, že po
ptávka po takové půdě je poměrně' nej'větší. Proto' snížil zákon u této 
inÍ'ensivní půdy mez výměry z 250 ha ,na 150 ha půdy. 

Zemědělská půda je taxative určena. Jsou to: rol:e, luka, zahra
dy, vinice, chmelnice, j;i,ná půda není půdou zemědě'lskou. Máme-Ii 
statek do 250 ha výměry, je velikým majetkem pozemkovým ve 
smyslu zákona záborového jen tehdy, j.e-li mezi jeho pozemlky 
zmíněných zemědělských pozemků' více než 150 ha. Zákon provádí 
př'esně zásadu, že jen intensivně obdělávaná půd'a ospravedlňuje sní
žení výměry z 2150 ha na 150 ha, proto nepojímá do zemědělské půdy 
pastviny.6G) V konkretním případu bude dosti těžko určiti, mez mezi 
pastvinou a l.oukou, používá-li se pozemku i jako loulky i jako past
viny, na př. sklízí se jen seno, kdežto otava se spásá (§ 501. obč. z. 
a K r a i n z 1. c. 1.3

, str. 725). Máme-li takové sporné otázky, musí
me míti pravidlo, dle něhož chceme postupovati. Můžeme ustano
vení to vykládati extensi'vně, anebo restrinktivně dle toho, co pova
žujeme za pravidlo. Zákon v tom směru není zcela přesný, buď mů
žeme považovati za pravidlo, že statky od 150 ha jsou zabrány, ane~ 
bo naopak uznati, že zásadně jsou zabrány statky od 2'50 ha a jen u 
půry- intensivněji zpracO'vané snižuje se výjimečně výměra na 150 
ha. Text zákona zní: » ... výměra ... }e větší než 150 ha půdy ze
mědělské ... , anebo 250 ha půdy vúbec« (§ 2. z. zl Z taxativního, vý
počtu půdy zemědělské soudím, že pravidlem jsou zabrány staitky 
teprve od 250 ha, ačkoliv zákon zdá se klásti' důraz na 150 ha. Z toho 
se tedy podává, že ustanovení o zemědělské půdě nutnO' vykládati 
restrinktiv.n.ě. 

Není na'ším úkolem kasuisticky případy vypočítávati, než na 
několik detailů dovolili bychom si přece čtenáře upozorniti. ZmínHi 
jsme se o loukách a past'vinách. Jiný případ, který bude velml aktu
ální, je otázka, zda dO' zákonité výměry 1'50 ha možno čítati i výměru 
pozemků, ,na nichž se nalézají hospodářské budovy. Poněvadž tyto 
pozemky nejsou ani polem, ani loukou, ani zahradou, ani vinicí, ani 
chmelnicí, je otázku tuto zodpověděti záporně. Podobně tomu je i u 
prostory mezi hospodářskými budovami ve dvorci, pokud není za
hradou, stej,ně sem nepatří i soukromé hospodářské cesty, meze 
mezi polemi. Samozřejmě vyňata je lesní půda. Sady nejsou vý
slovně jmenovány, ale náleží asi pod zahrady, neboť nejde o to, zda 
zahrada je ohražena či neO'hražena a jako sad používána, i pod po
jem rol:e dal by se sad subsumovati. Těchto několik kasuistických 

\ 

88) S V o b od a 'Emil: Zákon () zabrá'ní velkých statků, Ceské ,právo J., 
seš. 2., str. 3., nes.právně Ipočítá i pastviny k půdě zemědělské. 

10'" 
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případů na vysvětlení výše stanoveného pravidla dovolHi isme si 
čtenářům zde uvésti. 

Toli:k bylo. uvésti o součástkách velikého majetku pozemkové
ho. Jak patrno, nečiní stanovení součástek valných obtíŽÍ, ustano
vení jsou ce.Ikem jasná a málo složitá. V praxi budou jediné real'ní 
práva, která jsou spiata s reálnými břemeny, při přejímání činiti ob
tíže, a'le tellto problém řešiti budeme až ve studii příští a ' proto mů
žeme otázku tuto zde jen ,nadhoditi. 

IV. Soubor zabraných nemovitostí. 

!§ 18. Souhrn tJJemovitostí. 

Velký majetek pozemkový skládá se (jak z předcház'ejícího 
patrna) z jednotHvých pozemkú a z práv s j.ich vlastnictvím spoje
ných. Tyto jednotlivé pozemky jsou věcmi dl:e našeho právního řádu 
a hospodářskými indi!vidualitami. Záborovj'r zákon pohlíží však na 
s o uhr n t ě c h t o 'll e m o v i t o stí j a k o n a c e.1 e k. Z výkladú 
druhého oddílu je čtenáři asi jasno, že musíme míti určen nutný 
vztah mnohosti částí k j.ednotě celku a že tento vztah určuje se re
lací k nějakému postulátu. Tento postulát máme v záborovém zá
kaně výslovně uveden a to v § 1.: »Aby byl:a provedena úprava po
zemkového vlastnictví, zabírá se stát,em velký majetek pozemknvý«. 
Tento p o s t u lát mám e v tom top ř í pad ě u ~ č e n o b jo e k
t i vně a tím máme stanoven zpú,sob, jak máme při da,gích výkla
dech pastupovati, neboť kanstrukce je rúzná, klademe-lit důraz na 
objektivní či na subjektivní strán.ku účele, jemuž věc slouží. Celek 
pak taha nazývá ses o u bor 'll e m a v i t o stí s právy, která 
jsau spajena s }ejich držením. V dal:ších výkladech budeme použÍ
vati stručnéhO' názvu s o u bor z a br a n Ý ch n e m o v i t o stí. 

Tento soubor je dán tau oka,lností, »jestliže výměra náležející 
v území Československé rep'ublíky vlastnicky jediné osobě 
nebo týmž spoluvlastníkúm, je větší než 150 ha púdy zemědělské, 
nebo 250 'ha púdy vúbec« (§ 2. z. z.). Vlastník je pak osaba, která je 
charakterisována skutečnostmi §§ 380.-4,46. obč. zák. PřŤ takovém · 
charakterisavání souboru zabraných nema,vHastí nepřihlíží se k ta
mu, k jakému účelu věci slauží, poněvadž pro vlastni:cké právo jest 
zcela nero.zhodno, jakému účelu věc slauží. Pro pa'iem saubaru za
braných nemovitostí je tedy zcela lhostejno, jaké j'e haspadářské ur
čení jednotlivých pozemkú. Prato mohl'O by s:e říd, že takto cha
rakterisava,ný soubor razchází se zcela s polmem hospodářského 
padniku,67) že saubor není žádnO'u Ihaspodáfskou jedn.otkou, že muže 
se skládati z více hospodářsk,r,ch jednatek, že' není také nutno, aby 
pazemky byly zapsány VI j,ediné knihovní vlažoe, že nepředpokládá Se 
tedy právní jednota ve smyslu výše řečeném,68) že je také zcela lha-

87) Srov. ti orá č e k: Zemědělská proJiti-ka, 'str. 53. 
88) Srov. Krč má ř Jan: Zákon '0 :zabrání velkého majetku 'p.ozemko

vého ze dne 16. dubna 1919, Č. 215 s,b. z. a n. tIartmann-Joachimovo vydání 



- 141 -

stejno, zda pozemky jsou zapsány v knihách pozemkových či des
kách zemských, či zda nejsou zapsány v knihách vúbec, na př. sta'
tek veřejný.69) 

Ještě více dle tohoto mínění rozchází se pojem souboru s po
jmem hospodářského podniku, pO' př. hospodář'~kého závodu pro tu 
okolnost, že sčítajÍ se v soubornou jednotku i pozemky náležející 
různým vlastníkům, jako ma.nŽ.elll'm neroz'vedeným (§ 2., odst. 2. z. 
z.), rodičům a dětem (§ 4. z. z.). 

V záborovém zákonu máme _však značné omezení zásady, že 
jen vla'Stnictví le chara,kteristickým znakem souboru zabraných ne
movitostí, poněvadž nutno přihlížeti, i k právní i k hospodářské jed
notě (!§ 3. lit a). O tomto omezení dovolíme se ro·zepsati v dalších 
odstavcích a na konec uvéstf v soulad usbmovení § 2. a § 3. lit. a. 
Prve však prom'1uvímeo malých souborech. 

§ 19. Malý soubor. 

8. 'M a li Ý m s.o u lb o r e m Ina:zýv'á,me soubor :ne:movito1sití, jichlž 
rozměry převyšují sice 150 ha, ale nepřesahují 250 ha. Soubory větší 
250 ha nazýváme vel kým i s o u bor y. V tomto odstavci p.ojed
náme o malých ~ouborech, poněvadž máme řešiti několik nejasností 
v zákoně nerozřešených. 

Otázka zní, co rozuměti jest m.a1lým souborem nemovitostí, zda 
pouze púdu zemědělskou, či zda veškerou půdu? Uvedeme příklad: 
statek 200 ha skládá se z 151 ha půdy zemědMské a 49 ha půdy 
ostatní. Náleží do zabraného· souboru pouze 151 ha půdy zeměděl
ské, či všech 200 ha? Text zákona' je nejasný. Při statcích do 250 
ha mluví jen o půdě zemědělské, která náleží do zabraného souboru. 
Z toho bylo by možno llsuzovatt na to, že ostatní půda je volná. Na
proti tomu mO'žno vzhledem na § 3. lit a. z. z. souditi, že i ostatní 
pÍlda náleží do zabraného souboru, poněvadž § 3. taxative vypočí
tává. co je ze záboru vyloučenO'. O úmyslu redaktorů nebude asi 
spo·ru, ale to je mínění soukromých osob, zákon .není mfněním sou
kromých osob. Postulát jednotící mnohost částí souborU' nám nedává 
žádné odpovědi. Tedy non 1i,quet? K tom;uto poslednímu prostředku 
v interpretaci norem múžeme sáhnouti jen tehdy, nemáme-lŤ již žád
ných jiných prostředků- více. Dosud jsme však všech prostředků ne
vyčerpali. Musíme především IstanovHi vztah !§ 2. s § 3. z. z. Toto 
ustanovení § 3. z. z. nám přesně vypočítává, kterou půdu nelze po-

zákonll, str. 11. - S t i e ber M.: Pozemková ref,orma, PráWllk 1919, str. 
217. - S v o bod a Emil l. C., str. 3. 

6°)K r Č m á ř 1. c. - O veřejném slŤatku viz Ran od o v o V~astnictvÍ, 
6. vyd. (J(asa)1da), Praha 1917, str. 12 n. a nejnověH Antonín . E r šil: O ve
řejném statku a jeho evidenci, »Ceské práv{)«, 1., str. 7 a násl. Jinak T i ll: 
Privatrechtl. fragmente 1. c. Dle textu rozh. nei. soudu 12. 4. 1910, Rv VI 
124/10 (Ol. Ung. 5030). 18. 1. 1910, Rv VI 4/10 (Ol. Ung. 4903), 10. 7. 1912, 
Rv II 626/12 (Ol. Ung. 6006), 'obzvláště 3. 12. 1912, Rv II 1090/12 (Ol. Ung. 
6159). -
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važovati za zabranou, třebas náleží v.lastníku souboru, toto ustano
vení nečiní rozdílu mezi velkým a malým souborem. Naprotř tomu 
znění § 2. z. z. není dostatečně přesné, abychom z něho zcela bez
pečně mohli usuzovati, že půda nezemědělská u malý'Ch souborů ne
činí jich součást. Musíme tedy nejasné znění § 2. doplniti jasnějším 
zněním § 3.. Z toho, se tedy podává závěr, že u statků do 250 ha 
půdy patří do zahraného souboru nejen půda zemědělská, al:e ve
škerá půda, pokud tato není dle § 3. lit. a. vyloučena. Do zákonného 
rozměru počítá se jen půda zeměděl1ská. Zde u malých souborů vy
stupu}e do popředí, že soubor je jednotka, která není totožná se sou
čtem pozemků, které se do zákonné výměry sčítají. 

U malých souborů čítá se do zákonné výměry 
jen p ú d a zem ě d ě '1 s k á, ale d o s o u bor u n á lež í veš k e
r á p ú d a v 1 a s t n í k a, p o k u dne n í t a t o v y -1 o uče nad I e 
§ 3. :1 i t. a. U velkých souború číltá se do zákonné výměry ve
škerá půda" pokud není vyloučena dle § 3. lit. a. Těmito rozdíly líš í 
se malý soubor od souboru veHkého.7'O) 

§ 20. Průkaz výměry pozemků. 

Z dosavadních výkladú je patrno, že veliká váha klade se 
na výměru pozemkú a tu máme hned otázku: jakým způsobem zji
šťovati jest výměru souboru? Záborový zákon nemá o tom žádného 
ustánovení, ale ani v řadě prováděcích zákonů nemáme žád
ného usta:novení. Redaktoři záborového zákona mohou se omlou
va'ti revolučním chvatem, ale k redakci prováděcích zákonů bylo 
času dosti, aby bylo předepsalo řízení, jak nutno stanoviti výměru 
souboru zabraných nemovitostí. Dosud v našem právním řádu ne
máme ustanovení, které by se dalo hladce převzíti a na tento případ 
použíti. 

Jak známo, v knihách pozemkových jsou v evidenci vedeny 
součástky knihovního tělesa jen dle čísel p,arcelních a nikoliv dle 
rozměru svého', 'proto na rozměr nevztahuje se veřejná víra, která 
chránt zápisy v knihách pozemkových. Rozměr pozemků je úřed'l1ě 
zélJznamenán jen v katastru daně pozemkové, ale zde ' je závaznost 
omezena jeln na předpis pozemkové daně a není proto pro strany 
autentioký.71) . 

Závada nebude při přejímání souboru zabraných pozemků stá
tem, nebot v tom 'případu bude možno prováděti, důkaz, že v:\rměra 
pozemků odchyluje se od výměry katastru daně pozemkové. Pro 
nás civilisty nemá významu otázka, kdo nese náklady tohoto řízeni; 
otázka tato není v zákoně vůbec řešena. Nás však zajímá otázka 
rozměru pozemků v tom případě, když přijde na přetřes otázka 

70) S ti e ber: Právník 1919, 'str. 249, pojímá do s,ouboru jen půdu 
věnovanou úkolům zemědělským, ať už jS'0U produktivní či neproduktivní. 
Tomuto mínění nelze přisvědčiti, ,p,oněvadž ie proti zřejmému textu zákona. 

71) Upozorňuie na to S v o tb o dal. c. 
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plnění právního závazku ze smluv uzavřených bez souhlasu pozem
kového úřadu. Jak se má v tomto příp élJdu zachovati soudce? Otáz
ku tuto řešiti budeme ex professo ve studii druhé, v této dovolíme 
si jen podotknouti, že na tuto otázku není pamatováno. Zda soudce 
knúhovní bude moci průkaz výměry na stranách požadovati? Dle 
našeho mínění (jež tuto blíže neodůvodňujeme) bude moci somIce 
knihovní požadovati v, pochybném případě průkaz, že pozemky ne
mají zákonné výměry , i jiným způsobem než opisem katastru daně 
pozemkové. 

§ 21. Právní jednota. 

Přicházíme nyní k výkladu sporného § 3., lit. a) z. z. , jenž 
byl Hž častěji uváděn. Ustanovení toto zní : »Ze záboru jsou vylou
čeny objekty právně i hospodářsky samostatné, jež neslouží hospo
daření. Ina zabraných nemovitostech«. Nejasná styUsace zaviněna 
byla chvatem, s j3Jkým sdě!láván byl zmíněný zákon.72

) 

Výše (str. 133) Jsme praviU, ,že 'P ,r á vn í jed n 10 t a je jiný název 
pro knihovní jednotu, tomu 'P'ři.svědčuje i Krč má ř 1. c. Tamtéž jsme 
řekH, že výraz tento je dosU neurčHý a hodí se na všechny pří,pady, 
kde nemáme určenu hromadnou věc hospodářskou formou, ale jinou 
náležitostí zákonem předepsanou. BYllo by bývalo lépe, kdyby zá
kon zněl takto: »nemovi,tosU, které netvoří se zabranými nemo·vi
tostmi knihovního tělesa společného (§ 3. kn. ř.).« 

Názvu »P r á v lil í jed not a« možno mimo to vytýkati, že 
právě v záborovém zákonu nebYlI volen šťastně, poněvadž soubor 
pozemků zabraných tvoří jednotu :podobného rázu, jako je jedno,t a 
knihovního tělesa . Možno tedy mluviti také v tomto případě o »práv
ní jednotě« . V tomto smyslu však nenÍ: možno zákon vykládati, po
něvadž by § 3. (lit. a) jen pravil, že do zabraných nemovitostí nepa
tří nemo,vttosti, které nejsou zabrané, oož se rozumí samo sebou. J(~ 
tedy výklad výše podaný zcela správný. Než na jednu okolnost 
nutno upozorniti, že význam »právní jednota« stane se zase mnoho· · 
značným, jakmile v našem právním řádu se vyskytne jiná t. zv. 
právní jednota. Zůstane ·tedy výraz »právní, jednota« povždy ne
určitý. Jest tohO' Zlnačně litovati pro velikou d'Ů!ležitost tohoto usta-

72) Krč ID á ř v citovaném komentáři .p'0dává nám velmi cenný vý
klad redakóní historie: »Prvý bod § 3. (lit. a) byl několikráte p,řestylis,ován 
a, jak se musíme domnívati, nedopadla konečná stylisace šťastně. - - -
S !ptI vodním textem '§ 2. se původní text § 3. dobře snášel, nové texty sp·olu 
neharmonují. Pův'Jdní text § 2. vycházel 'Při určování pojmu velkého ma
jetku od usedlosti (velkým majetkem jest rozuměti usedlosti [velkostatky, 
domy, lesní sta,tky a p.]) a bylo připOjeno ustanovent, že k výměře used
[·osti se připočítává i majetek zemědělský a lesní, který netvoJí právní ani 
hospJdMské jednotky s usedJ.ostí, je-li ve vlastnictví vlastníka usedlosti 
anebo týchž sp.oluvlast,ní,ků jako usedlost. Lit. a) § 3 . .pak zněla tak, že ze 
záboru jsou vyloučeny objekty samostatné právně i hosp,odMsky, jejichž 
hospodářským účelem není zemědělská nebo lesní výr'J.ba.« Str. 14. 
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novení.73
) Jiný názor o právní jednotě projevi prof. Dobroslav 

K r e ti č í:~) Vzhledem na velikou znalo1st 'wutorovu 'O problémech 
pozemkové reformy, pokládám jeho mínění za velmi závažné. 
Kr e j čí vyslovuje mínění, ž,e pouhá samostatnost knihovních vlo
žek při přísném výkladu nezakládá prá,vní s'amostatnosti, že nemo
vitosti zapsaných do různých vložek a třebas i do různých p,ozem·" 
kových knih mohou dle tohoto mínělní tvořiti jediný právní celek, 
když patří témuž vlastníku, jlsou stejně a jednotně používány a pod. 
Dle Kr e j, č í h o je podmínka tato splně'na jen tehdy, příslušejí-li ně
komu k dotyčnému objektu jiná práva než vlastnická a to taková, 
jež dávají objektu tomu samostatné právní' postavení, odchylné od ' 
právního postavení ostatních nemovitostí souboru, k němuž objekt 
ten vlastnicky patří. Kr e j čí uvádí příklady: Objekt je propaohto
ván, dán v užívá,ní , požívání, zřízeno právo stavební. Kr e j č" í 
klade důraz na tu okolnost, že pozemky práv'ně samostatné nesmí 
býti stejně a jednotně používány. Toto však týká se hlediska h o
s p o cl á ř s k é h o, neboť nás poU'kazuj.e na to faktum, že právní sku
tečnost odlišného používání musí býti dána, abychom mohli mluviti 
o právní samostatnosti. V případech K rej čím uváděných je vlast
ník obtížené nemovitosti p'ovinen strpěti , aby někdo jiný tuto nemo
vitost vyžitkoval pro svM h o s p ,o d á ř s k Ý prospěch, aby užitky 
nekoncentrovaly s'e ve jmě'ní vlastníkově , ale ve jmění osoby hné. 
Kdyby však vlastník bez ohledu na dané právní povinnosti použí
val dotyčných pozemků ku svým hospodářským účelům, nemóhli 
bYClhom v důsledku toho mluvtti o právní samostatnosti. Dle Kr e j
čí h o je dána právní samostatnost, hospodaří-li na dotyčné nemo
vit,osti někdo Hný, než vlastník a vlastník je to povinen trpěti. Z toho 
je patrno, že při tomto pojetí právní samostatnosti je rozdělovacím 
hlediskem hospodářský účel , jemuž věc slou'ží , a nemáme zde dáno 
přesné rozdělovací hledisko od hospodářské samostatnosti. Mohlo 
by s'e mi namítnouti, že v tomt,o případu klade se důraz na právní 
povinnost vlastníkovu strpěti cizí hospodaření a neohlíží se na to. 
jak 'skutečně se s věcí nakládá. Tato povinnost vlastníkova je 'však 
determinována 'hospodářským určením věcí. Dle toho , k jakému ho
spodářskému účelu má věc sloužiti, dle toho stanovíme v tomto pří
padě i obsah právní povinnosti vlastníkovy. Obrat »má sloužiti« není 

71) Neja.snost tato přiměla asi S ti e b r a (Sborník XIX., str. 156) k 
námitce »Právní samostatností nemyslí se tu samostatnost soukromopťávní, 
nýbrž veřejnoprávní, živnos,tenská, prúmyshwá«. Jest jen litovati, že S t i e
ber nevyslovuje se poněkud určitěji. Jednota živnos,tens,ká a průmyslová 
je jednotou hospodářskou, j,ak z předcházejících výkla.dů ie patrno (s,rov. 
str. 130. SamostatnL>s,t veřejnoprávní je mi poněkud nejasllla, snad míní 
tím daňové předpisy , ale ty jsou sdělány z cela jiného hlediska a nemají 
s tímto s-ouborem vůbec nic společného a pr,oto nemohou se použíti na náš 
přílpad. Zůstává tedy jediné knihovní těles\) jak,o jednota právní a jako foHo 
k iednotě hospodářské. 

*) Některá pochyhná ustanovení zákona záborovéh). CaStopis pro 
právní a státní vědu, 1921, str. 1. a násl. - Tuto a ostatní práce Krejčího , 
znamenité ceny, mohl jsem z této části použíti pouze při korektuře . 
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v tom!ro případě však pojem normativní, leč značí vj'rraz pro určitý 
hospodářský postulát. Je to pouze gramatikálně stejný výraz se zá
kladním pojmem normativním, ale logicky j>e to jiný pojem. Tedy 
bud' jak buď, nemožno dosáhnouti takovým ZpLlsobern přesného roz
l1šení od pojmu hospodářské samostatnosti. 

Těmito úvahami jsouce vedeni a přihlÍže}íce k té okolnosti, 
že knihovní těleso bývá označováno jako právní jednota, přiklonili 
jsme se k tomu mínění , že právní jednota je jen jiný, a to bohužel 
nepřesný výraz pro i<nihovní těleso. 

§ 22. Hosrpodářská jednota. 

Neméně nejasná je druhá náležitost, že pozemky musí býti 
»h o s p -o d á ř s ok y s a m o s ta t n é, jež nes I o u ž í h o s pod a
ř e n Í n a z a b ran Ý c hne m O> v i t O' st e c h«.74) Máme zde tedy 
hospodářskou jednotku různých pozemků a vedle toho máme po
zemky, které jsou úplně hos.podářsky samostatné. Zmíněná jednotka 
nazývá se v nbecné mlu.vě hospodářským pod:nikem a samostatné 
pozemky vyznačují se tím, že nej-sou příslušnoú hospodářskou for
mou sjednoceny v jeden celek s hospodářským podnikem. Co je 
to h o s pod á ř s ký pod n i k? Pojem ten vytvořen byl národním 
hospodářstvím. Naším úknlem je uvésti tento pojem v soulad s práv
ním předpisem a zjistiti, zda v daném případě právní řád pojem ten 
prostě recipova!l, či zda vyžaduje zvláš1ní kvamikace. V národním 
hospodářství dospělo se k rozdílu mez.i: pojmem závodu a podniku. V 
tom směru mož'no v české litera-tuře poukázati na velmi instruktivní 
studii Josefa Mr á z e »Závod a podnik zemědělský v rakouské sta
stistice závodové« (Sbnrník Věd pr. a st. XII., str. 84 n.). Jeho studie 
dotýká se sÍ'Ce v prvé řadě rakouského sčítání závodového, tedy ho
spodářs.kých jednotek, jak určitými normami byly blíže určeny, ale 
jmenovaný rnzdí:! je tam ce'l:kem dobře naznačen a proto hodí se pro 
naše účely . 

.n á vod zem ě děl s k Ý je komplex půdy z jednoho místního 
středu technicky jednotně (po země,dě'lslku nebo lesnicku) vzděláva-

. ný v mezích určité samostatné organisace (1. c. str. 92). Jek tomu 
zapotřebí: a) hmotný substrát, t. j. půda schopná zemědělského vzdě
lání, b) 'púda musí 1vořiH jistou místní ucelenost, c) k tomutO' místní
mu středu musí přistoupiti jednotné technické vedení vj'rrobního pro
cesu, d) je representována samostatným drži,telem (L c. str. 90). Ten
to pojem 'nemá pro nás tak dalece významu, poněvadž byl vY'tvořen 
k účelům statistickým, ale uvádíme jej přece, poněvadž nám osvětlí 
lépe rozdíl od pod-nilku. 

74) P.ozemky hospodářsky nesamostatné, které tvoří se zabranými po
zemky sice ieden celek, ale nenáleží vlastníku souboru zabr,aných rnemovi
t'ostí, není m0ž,no sčítati, podobně ne, hosiPodaří-li se sice na ploše větší 
než 250 ha jednotně, ale náleží-li tato plocha různým vlrastníkům tak, že 
žádný l11emá výměry potřebné. 
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Pod n i k je každá samostatná, hospodářský ce1ek tvořící Dr
ganisace, jejíž činnost může směřovati nejen k ukojení vlastních po
třeb hospodářských, nýbrž i k výrobě hmotných statků pro potřeby 
jiných osob nebo k usnadnění oběhu a směny hmotných statků. Roz
díl charakterisujíd pOldnikod závodu, stanoví 'Mr á z dle E n
g 'I i š e,75) »že závod je jednotkou technickou, podnik jednotkou ho
spodářskou něj'akého procesu hospodářského, tvořít ve spojení »ho,
spodářská jednotka« kontrast proti »technické jednotce«. Oběma 
proU sobě stojícími výrazy míní se vlastnosti:, které nějaký hospo'
dářský (v našem prvém významu) proces mohu sjednotiti v patrný 
celek, t. j. na jedné sltraně technické vedení u závodu (»technic'ká« 
jednotka), na druhé straně jednotná fi.nančnÍ<, hospodářská správa u 
podniku (»hospodářská« jednotkah (l. c. 93). »Národohospodářským 
účelem se tyto organisace od sebe nÍJkterak neliší" obě jsou činiteH v 
organisaci výroby nebo oběhu statků pro ukojení vlastních nebo· ci
zích potřeb, ale rozdíl meú ,nimi zhruba by se dal naznačiti tím, že 
závod je technickou, podnik hospodářsko.u jednotkou nějakého ho
spodářského procesu« O. c. str. 94). 

Dosavadní literatura právnická vytvohla zcela zvláštní pojem 
podniku jako předmětu práva, vycházejíc pak z hlediska obchodního 
a živnostenského po dni'ku , skytá nám pro podnik zemědě1ský málo 
vhodnéhn. 76

) 

Již výše jsme pravtli, že máme dánobjektivnf postulát, dle ně
hož nám bude po.stupovati. Dále máme zde dán lednotící moment 
vlastnictví určité osoby. Tyto momenty nutno si předevš'ím uvědo
miti, než budeme moci dále postupovati a rozhodnouti se, zda máme 
se přidržeti závodu či podnuku. »Může totiž nastati poměr, že v me
zích jedné samostatné organisace hospodářské vyskytufe se několik 
po stránce technické samostatm'rch organismů, které místně nemusí 
spolu souviseti« (Mráz, 1. c. str. 95). Tato technkká stránka zdá se 
býti něčím zcela objektivním a proto. měli bychom se jÍl přidržeti. 
Kdybychom provedli však bližší rozbor - na ten není zde místa -, 
shledali bychom, Že tato technická stránka není přímo určována po
stulátem hospodářským, že máme při závodu a podniku do jisté míry 
analogon kusu a statku, ovšem s tím rozdílem, že každý závod je i 
podnikem nebo částí jeho, ale ne každý kus individuem. Přihlížíme-li 
k podniku s hlediska subj,ektivního, tu tvoří buď jeho části (závody) 
jednotku, anebo netvoří" dle toho, jaké právě hledisko subjekt po
stulátu zaujímá, což z výkladů druhé části této studie bude s dosta-

7Ú) Zprávy Zemského statistického úřadu král. Českého, IX. sv., 1907. 
70) Podnik zemědělský dokon.ce ta,to literatura zamítá, srov. P i s k 10: 

Das Unternehmen, o5,tr. 21, S ch u ber t-S IJ 1 der TI: Die Zwangsverwaltung 
und die Verwahrung u. Verwaltung, str. 419. - Pro nás, je velmivýznamno, 
že nečiní se rozdílu mezi podnikem a závodem (O h m a y e r 1. c., str. 8., 
R Pol I ,a k: Die Zwangsverwalt.Ulng wirtsch.aftlicher Unternehmungen, str. 
8., S c hub e r t - S o 1 der n l. C., str. 416., P i s k o 1. C., str. 18., Ran d a: 
Handelsrecht 1., str. 94. a násl., tI e r r man n - O t a v s kýl. C., str. 349.) 
a právě tento rozdíll je pro nás velmi závažný. 
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tek patrno. Tedy i z hledtska subjektívního můžeme pojímati zá~ 
vod jako podnik. 

Zde máme předepsáno hledisko objektivní. a musíme proto usu
zovati takto : z á v od y, k t e r é t v oř í d.l e ob je ,k t i v ní hop 0'

S t u lát u jed not k u h o s pod á ř s k o u bez o hle d II n a s u b
jek t i v ním í II ě n í d oty č n é o s o b y, j s o· u jed in Ý m p o d
n i k e m, jed i n o u jed not k o u. ZákO'n zde však nevyřkl, že to 
musí býti podnik zemědělský a to je pramenem obtiží dalších vý
kladů. Obrat »velký Majetek 'Po·zemkový« poukazuje nás však na 
zemědělský podnik 77 ) a proto tento výraz v tomto smyslu poiímáme. 

Půda ná:ležeiící témuž vlast'níku, která slouží zemědělství v šir
ším slova smyslu i s pastvinářstvím i s lesnictvím, tvoří zpravidla 
jediný zemědělský podnik (§ 2. z. z.), poněvadž z objeIctivního hle
diska dlužno za to míti, že všechna tato půda hospodářsky vzdělá
vaná je osobou vla,stníkovou do té míry hospodářsky sloučena, že 
slouží jednomu hospodářskému účelu, v minimálním p,řípadu k roz
množení prostředků dotyčného vlastníka. Zda vlastník subjektivně 
rozlišuje své jmě,ní. na samostatné části, nepadá na váhu. Nep·adá 
na váhu, zda je tento podnik zemědělský řízen i technicky jednotně, 
záleží jen na tom, aby k o n e čn ý h o s pod á ř s k Ý v ý s led e k 
s e s o u s tře d i I vos obě v I a s t n í k o v ě. Na vysvětlenou uve
deme dva případy: 

a) velký majetek pozemkový skládá se z 5 dvorců zapsaných 
v 5 knihovních vložkách (právní samostatnost) 'Po 100 ha výměry; 
z toho obhospodařuje vlastník sám jeden dvorec, ostatní čtyři jsou 
jednotlivě pronajmuty, máme zde nesporně 5 závodů zemědělských, 
ale po fO.zumu záborového zákona jediný soubor zabraných nemo
vitostí, poněvadž vlastník s hlediska svého jmě'ní spravuje je dle jed
notného p.lánu a konečný hospodářský výsledek sbíhá se v jeho 
osobě; , 

b) někomu náleží 260 ha púdy, z toho přiná:leží právem poží
vacím 120 ha druhé osobě. Pokud užívání trvá, máme zde dva pod
niky., poněvadž konečný hospodářský výsledek se koncentruje u 
dvou různých osob, nemáme zde žádného jednotícího hlediska (§ 511. 
i. f. není jednotícím z'l1akem). 

V prvém případě máme jediný podnik, ve druhém dva 'P'odntky. 
Proto musíme do jisté míry opraviti mínění Krč m á ř o v o (1. c. str. 
14.), jakoby propachtované pozemky, které s ostatními, pozemky 
vlastníkovými netvoří- knihovní jednotky, nenáležely k souboru za
braných nemovitostí. Pozemky ty náleží k souboru , poněvadž jsou 
součástkou zemědělského podniku. Na'proti tomu pozemky úročné 
(§ 1131. a násl. sem tam se tyto útvary udržely a mívají formu 
pachtu) k hospodářskému podniku nenáleží.'i8) Zde máme praktický 
význam rozlišování závodu a podnj,ku. 

77) řl oQ r á Č e k: Zemědělská 'Politika, str. 53. a n. - F i e dle r: Ze
mědělská ,politika 1., str. 238. a n. 

") Případ bude málo praktický pro ustanovení zák. ze .dne 27. května 
1919, Č. 318 sb. z. a ll. 
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§ 23. Samostatné pozemky. Nemovitostní příslušenství. 

Všechny pozemky, které Inetvoří so.učást zemědělského pod
niku, jsou hospodářsky samostatné, na př. městské domy, doly, po
kud jde o součástky dolů na dni (§ 117. hor. zák.). Ostatní půda ná
leží k zemědě:1.skému podniku, není tedy hospodářsky samostatná (s 
omezením výše p'rá v'ě popsaným) a náleží k ní i hospod'ářské bu
dovy.79) 

Zákon použí,vá obratu »hospodářsky samostatné, pokud ne
slouží hospodaření: na zabraných nemovitostech«. Tomu možno vy
tknouti, že výraz »!hlospodářsky samostatný pozemek« obsahuje v so
bě okolnost, že nes '1 o už í h o s pod a ř e -ll í n a z a br a n Ý ch n e
m o v i t o s t e oh. Zdůra,zňuje-Jit zákon přes to tuto oko.lnost, má tím ' 
býti naznačeno, že pozemek - ač sám sebou nenáleží do zeměděl
ského podniku - počítá se do souboru zabraných nemovitostí, jest
liže \Te své samostat.né funkci hospodářské v daném případě fakticky 
je s podnikem hospodářskym v tako.vém poměru, že by hosp,odaření 
nebylo možné, anebo aspoň ne té i'ntensHy. Poměr ten musÍ: býti dán 
však objektivně, bez ohledu na zv,l.áštní snad organisační schopnosti 
vlastníkovy. Nutno. však dle znění zákona zdůrazniti, že musíme 
míti soubor zabraných pozemků a teprve múžeme přihlížetř k tako
vým zvláštním pozemkům, které možno nazvaU n e m o v i t o s t
ním pří s 1 uš e n s tví m s o u bor u. Není možno tedy, aby ta
kový P9zemek s.e mohl čítati do zákonné výměry 150 ha, po př. ' 
250 ha půdy. Je zde úkaz podobný, který jsme seznali u malých 
souborů s půdou nezemědělskou: do zákonné výměry se nečítá, ale 
je-H zákonná výměra jinak docílena, náleži do souboru. (Srov. 
str. 47.) 

Zde uchylujrí se ustanovené náležitosti pozemku hospodářsky 
samosta,tného od náležttostí pojmu hospodářské jednotky, jak vy
tvořena byla národními hospodáři. Pojem samostatného pozemku 
po ro.zumu § 3. lit. a) j,e tedy značně užší než pojem hospodářsky 
samostatného pozemku a omezen je dvěma směry, t. zv. právní 
jednotou a tím, že nesmí sloužiti hospodaření na zahraných nemú
vitostech: Nent však předepsáno, že takový samostatný objekt ne
smí býti obhospodařován zemědělsky nebo lesni'C'ky, což dobře si 
zapamatovati. 

T í, m mám e s t a n o ven y n á 1 e žit o s t i s a m o s t a t-
ného objektu: 

a) s a m o s t a t n é k n i h o vn í t ě ,I e s o, 
b) s a m o s t a t n Ý ú č e.r h o s pod á ř s k ý, k t e r Ý 
c) n ·e pod por u jeh o s pod a ř e n í n a z a b ran é m s o. u

bor u. 
Dll,sledky toho jSo.u pronikavé a nejsou zajisté vždy v inten

cích redaktorů. Nemůžeme zde použíti' jako interpretační- pomůcky 
t. zv. vůle záko.nodárcovy, která in concreto se redukuje na viJ1i 

711) TyÍ'0 vyjímá omylem S t i e ber 1. C., str. 249. 
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redaktorů. Tato je však jen potud normou, pokud je vyjádřena v 
zákoně. Nesmíme zapomínati, že projev vůle součásti zákonodárného 
orgánu není projevem vLlle státu a norma je vůlí státu. Toto. při
pomínáme předem, abychom v detailu nemuseli se k této thesi 
vraceti. 

Soubor zabraných nemovitostí nebude se tedy ve skutečnosti 
shodovati s pojmem hospodářského závodu, nejbližší bude polmu 
podniku zemědělského , ale i zde liší se od něho dvěma směry právě 
popsanými. Dovo'iÍme si řešLti nyní několik sporných otázek. 

§ 24. Případy samostatných pozemkú. Městké domy. 

Mě s t s k é do my, ať jsou to již t. zv. panské domy v býv. 
poddanských městech, či paláce šlechUcké v hlavních městech, či 
činžovní domy velkostatkářů , měly býti vyňaty v každém případu 
ze záboru.BO ) V daném případu však vždy vyňaty nebudou, na př. 
městský dům je zapsán v jedné knihovní vložce se zabraným sou
bor'~m. Pří.p,ady ty vyskytuH se u t. zv. panských domů v býv.alých 
Po.ddansk~Tch městech, kde dLtm zapsán je ve v,Jožce velkostatku. 
Jso.u-li však tyto domy zapsány v samostatné knihovní vlo.žce, pak 
nenáleží k souboru, leč že by v této vlo.žce se nalézaly též pozemky, 
které tvo.ří součást souboru. O činžovních domech nebude asi sporu. 
Ne tak jasný bude případ městských šlechtických palád, na
lézají-Ii se v nich ústřední kanceláře velkostatku. V tako.vém pří
padu dům onen je sice právně i hospodářsky samostatný, ale slouží 
ku podPo.ře hospodaření na souboru zabraných nemovitostí a jest 
tudíž počítati do so.uboru. I městský dům (nemyslíme na činžovní 
dLtm) majitele usedlosti, mající zákonnou výměru, Jest počítati do 
soubo.ru, jestliže dům dle svého určení, objektivně Po.iatého, je za .. 
řízen na ústředí provozovny této usedlosti, třebas u toho domu není 
žádné hospo.dářslké budovy, dostačí, nalézá-Ii se v něm kancelář 
o.no.hd hospodářství (vedle snad bytu hospodařící OSo.by) , bez níž 
hosPo.daření nebylo. by možné, anebo aspoň ne tak racionálním zPů
so.bem. Samost.atné 'po.zemlky jse'uzámky i 'S luxusními plarlky, pok-u'd 
maijí 'Samostat11lQIU vl,ožku knilhorvní. 

§ 25. Pokračování. Zemědělské pozemky. 

p o. zem k y , s a m o s t a t n é por o. z II m u § 3. I i t. a) mo
hou býti věnovány zemědělskému i ,lesnímu hOSpo.dářství. Výše 
uvedli jsme dva případy takových sice zemědělských, ale samo
statných pozemkLt: 'při požívání a Po.zemku úro.čném (str. I. 41). 
Velmi závažné bude toto ustano.vení v případu, kdy po,zemky ze
mědělského podniku nemají, dohromady výměru dle § 2. z. z. 'a vedle 
to.ho má do.toený vlastník též pozemky se znaky § 3. lit. a), takže 
s těmito pozemky by měl více než záko.nná výměra obnáší. Kr č-

'0) Krč!TI á ř I. C., str. 14. 
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m á ř L c. vyslovuje skeptickou otázku , zda tím se nemaří soubor 
zabranj'Tch pozemkú, jestUže jednotlivé entity nedosahují. rozměru 
150 ha, po př . 250 ha púdy? Otázka tak,to formulovaná vychází asi 
z toho pojmu podnLku, jak byl vytvořen v IHeratuře obchodního 
práva a nepřihlíží, k dú,ležitému zde rozdílu mezi pod,nikem a zá
vodem. 

Krč má ř řeš'Í svoje pochybnosti tím, že prý dle intencé 
ľedakto'rů j~ou vyloučeny jen objekty, jichž hospodářským účelem 
není výroba zemědělI.ská nebo .lesní (1. c. str. 15). Toto je ske velmi 
cenným místem Ipro histori,i vznilku zákona, ale nevystihuje zákon
ného předpisu. Tento vj'Tklad by byl správný, kdyby citované 
místo zákona znělo »pokud neslouží výrobě zemědě'lské nebo lesní«, 
ale zákonné místo zní »j,ež neslouží hospodaření na zabraných ne
movitostech «. Podobně i S v o b.Q daL c. vyslovuje pochybnosti a 
odstraňuje je tím, že zákon neroz.Iišuje, odúvodnění však nepodává. 
Otázky Svobodovy81) pramenI též v té okolnosti, že nerozeznává 
podnik a závod zemědě'lský. I( r č má ř i S v o bod a byli nuceni 
sáhnouti k tomuto způsobu vj'Tkladú, poněva,dž vycházejí vlastně z 
pojmu závodu a pak právě 'latifundie rozpadly by se jim v řadu ho
spodářských jednotek, mající začasté r právní samostatnost, tím 
ovšem objektivní úóel zákona (který je poj>ímán jako vůle zákono
dárcova) bYil zmařen a poněv,adž dle jich hlediska účel zá'kona tvoří 
integrující součást výkladu práva, musili svúj výklad chtě' nechtě 
tomu přizpúsobitti bez ohledu na znění zákona. Vycház'íme-li však 
z pojmu zemědělského podniku, jsou otázky podobné rozřešeny 'leh
ce a zákonným zněním př'ímo . 

Tam, kde nemůžeme mluviti o j'ediném podniku zemědělském , 
tam máme púdu hospodářsky samostatnou. Je~li' pů'da tato' i sa
mostatné knihovní těleso, tam máme pak samostatný komplex púdy 
dle § 3. lit. a). Tento případ bude zvláště aktuální tam, kde sčítá se 
púda rúz'llých vlastníků: u nerozvedených spolumanželú (§ 2. z. z.), 
rodičú a dětí (§ 4. z. zJ Tuto půdu možno jen sóíta.ti, tvoří-li tato 
Pllda i jediný podnik z,emě,dělský v tom' široké.m smyslu, jak j,sme ho 
vymezirli výše. 

§ 26. Pokračování. Průmyslové objekty. 

P 11 Ů mys lov é o b jek t y budou někdy součástkou souboru , 
jindy budou pozemky samostat'nj'Tmi. Nes,míme mysliti při tom jenom 
na p'ľúmyslové budovy, musíme vzíti zřetel i na prvový robu, tedy 
na dob ý v á n í n ·e r o s t ú ať vyhražených, ať nevyhraženj'Tch.8 2

) 

Vy hpa žen é 'nerosty nesmí, si vl astník pozemku jako takový při
svoji'ti, čili má povinnost si, jich nepři'svojovati: (§ 3. hor. z.). Na tyto 

81) Či slovo »s,oubor« naznačuje určitou hmotnou souvislost, ma př. 
v téže obci katastrální ne/bo v území tak,ovém, že je alespoň možná jednot
ná hospodářská správa?« 

82) Hor á č e k: ZeměděUská politika, str. 8. 

/ 
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horniny nevztahuje se rei'vindikační ochrana a nejsou tedy - dle 
běžné mluvy - jeho vlastnictvím. Říkávalo se též, ŽJe netvoří sou
část pozemku.83 ) Nelze proto horniny tyto čítati do souboru. Pokud 
jde o zařízení v horách, nemá věc pro nás významu, ani propůj 
čené míry dolové (§ 42, h. z.) nemění, nikterak soubor zabraných ne
movitostí. Použije-lir se vša,k nějakých pozemků na dni k zařízení 
hornímu, stávají se pozemky tyto součástí dolu (§ 117 h. z.) a pře
stávají býti součástí zemědě:lského podniku bez rozdnu, komu horní 
podntk ,náleží, ať vllastníku souboru zabraných pozemků , či z.da 
osobě jiné. [Rozh. nejv. soudu 7./12. 1904, č. 18.140 (0'1. Unger 2862), 
iudikát Č. 173 plen. 13./12. 1905 (Ol. Unger 3245).] 

Mnohem těžší bude úkol, máme-li zocipo'vědíU otázku , co s 
pozemky, které jsou věnovány dobývání nevyhražených hornin , 
což v praxt koncentruje se na otázku, jak pohlížeti na lom y? Slou
ží-U lom - a to bude u menších lomů na velkosta,tcích - ku pod
poře řádného hospodaření na souboru, na př. dodává štěrk na 
úpravu cest, nebo kámen na opravu budov atp ., není lom samo
statným pozemkem, nj'rbrž tvoří součást s,ouboru zabraných ne
movitostí. Není-li tomu tak , je lom objektem samostatn:\rm v tom 
případě , není-Ji. zapsán v knihovní v ložce s jinými pozemky, které 
náleží, k souboru. K prvovýrobě náleží i ryb o ,lov, umělá zařízení, 
na př . ryb n í k y budou za stejných okolností jako lomy součástkou 
souboru. To jsou asi ne'idli l ežitější případy prvovýroby, kterou ne
možno vždy čítati k zemědělskému podniku.84) 

Jiný důležitý obor takových samostatných objektl1 jsou bu
dovy a nemovitosti, náležející k p r ŮI mys lov é m u pod n i k u. 
Jde-Ii o prlimysl , ,který s hospodářstvím nesouvisí, není, myslím, tak 
dalece sporu, jinak však při' podnicích h o s pod á ř s k é hop r li
m y S I U.85 ) S t i e ber (Právník 1919, str. 248) praví, že mlýmy, pily, 
pivovary, cukrovary atp. jsou objekty samostatné, na,proti tomu 
lihovary, §krobárny, mlékárny atd. náležejí k souboru. Myslím, že 
toto rozdělení je dosU libovolné a také St j: e ber neuvádí žádného 
dlivodu pro ně. S našeho hlediska mO'žno říd, že podniky hospo
dářského průmyslu jsou sice samo,statnými hospodářskými iednot
kami, poněvadž mají samostatný hospodářský účel , al.e pokud pod
poruji hospodaření na zabraných pozemcích, mají býti čítány do 
souboru zabraných 'pozemků. Tato podpora je dána již tehdy, když 
by bez tohoto podniku nebytlo možno hospodařiti na souboru, anebo 
ne taik výhodně ja'ko s oním podnikem. Není tudíž možno čítati prli
myslový podnik do souboru, je-lL možno hospodařiti na souboru 
stejně intensivně bez ohledu na dotyčný prlimyslo,vý objekt, na př. 

") R a rl d a : Eigentumsrecht, str. 57. 
.') O korytech tekoucích V'J-d srov. níže (v t,omttO časopise neuveřej-

Jlěnéčás.ti). ' 
.5) Eng I i š ve Zprávách zem. stat. úřadu Českého, sv. IX. ,podává 

nám na str. VI. p,řesllé odlišení závodu zemědělského od závodu živno
stenského. 
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průmyslové plodiny zpracuje průmyslový 'podnik, náležející vlast
níku s.ouboru, ale tento podnik nezpracuje jen tyto plodiny, leč i cizí 
a mimo to je možno plodiny průmyslové ze souboru zcela dobře 
zpeněžiti a nenechati Hch zpracovati vla,stnÍm nákladem. Tak tomu 
bude nejen u cukrovarů, ale i lihovarů, škrobáren, mlékáren atp. 
Nemá-li však ono průmyslové zařízení- povahu samostatného prů
myslového podniku, ie-li pouze součástkou intensivního hospodář- _ 
ského zařízení, pak ovšem nemůžeme mluvi,ti o hospodářské jed
notce. Tak tomu bude u malých zařízení palíren sHvovice, nebo 
automatiokého třídění podojeného mléka, plnění nádob mlékem atd., 
je-1i to všechno pouhou součástkou kravína a podobně. 

§ 27. Závěr. r 

Po těchto detailních výkladech poněkud ka-suistických musíme 
se vrátiti zase k všeobecnějšímu hledisku a zrekapirtul,ovati naše 
výk,lady. S o u bor z a b ran Ý c h 'P o i e m k Ll jev j á dře s v é 111 

h o s pod á ř s. kým pod' n i k e m zem ě děl s kým, k u k t e
r é m u v š a k čít á met é ž p o zem k y, k t e r é ji n a k k z e
m ě děl s k é m u pod n i k u n e čít á m e. Jsou to: 

a) po-zemky bez ohledu na svoje hospodářs'ké určení, které 
jsou součástkou knihovního tě l esa" jestliže část tohoto knihovního 
tělesa náleží k souboru zabraných nemovitostí; 

b) pozemky, které jsou sice hospodářsky samostatné, ale 
slouží ku podpoře hospodař'ení na zabraném souboru. Zde moh1i 
bychom mluviti do jisté míry ope r t i' n e n c í ch s o u bor u za
brél!ných 'llemoviltos.tí (Sltr. 127). Již -výše js-me ipodo,tkli (s.tr. 146), že 
musí:me míti dán soubor zabraných pozemků, abychom k ni'm ta
kové pertÍ'nence nemovitostí mohli< připočítati. Pro kvaUtu pozemku, 
jako pertinence souboru, bude vždy rozhodná samostatná hospo
dářská forma, t. j. pozemek ve své hospodářské formě múže trvati 
i bez souboru, nelze ho tudíž č'Ítati k zemědělskému podniku. To jc 
jedna náležitost. Druhá náležitost spočívá v tom, že bez toho po
zemku nemohl by soubor zabraných nemovitostí plniti některé své 
hospodářské funkce. Tím jsme však nuceni, přthlížejíce k hospo
dářské funkci souboru, přihlížeti i k onomu pozemku, čili onen po
zemek náleží do hospodářské formy onoho souboru. Stojíme-li na 
tomto stanovisku, ztrácÍ onen pozemek na své statkavosti a stává 
se součástkou jiného stat,ku, aniž ho považujeme za součástku ze
mědělského podniku, dle našeho názvosloví nestává se neodděli
telnou součástkou zabraného souboru. Nutno ovšem vždy přihlížeti 
k objektivní odděHtelnosH tohoto pozemku. Z toho důvodu hospo
dářský průmysl je od'd,ě:Jitelnou součástkou zemědělského podniku, 
ale hospodářské budovy jsou neoddělite-Jnou součástkou jeho, po
něvadž nema,jí žádné samostatné hospodářské funkce (srov. § 24. 
zák. z 30. ledna 19120, Č. 81 zákon přídě,lový). 
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Takto jsme si dovolili naznačiti, co je to soubor zabraných 
nem,ovitostí. Je to pojem, jenž i pro naše soukromé práv o bude 
míti velikou d'ŮIležitost. 

• 
Konečná poznámka. Uveřejňujeme část prvé civiUstické studie k po

zemkové refvrmě. Druhá část o změně souboru ~abra<ných pozemků <l sobě 
jejich vlastníka vyjde v knižním vydání těchto s,tndií. Další studie 'budou 
tyto: o záboru, o námezdních smlouvách zaměstnanců na souboru za
braných nemovitostí , o vlivu zák<lnů ,pozemk'vvé reformy na knihovní 
právo, Q rolnických nedílech. Částéčně studie tyto budou uveřejňovány v 
tomto časopise. Pro neuf'0vnané ,poměry knihoven vědeckých nemůžeme 
zaručiti dobu, kdy vyjdou. Pražská universitní knihovna dávno, ani v době 
dřívější nevyhovovala a nevyhovuje ani nyní; nad to používání této kni
h0vny zde v Brně je spojeno s velikými o.btížemi. T,ato knihovna je pak 
iediná, která přichází v úvahu. Opatřování knih pro soukromou knihovnu 
je pak dnes spojeno s překážkami sk'oro nep'řek<lnatelnými. 

Právni normy o státních dávkách vydané v re
publice Československé od převratu do konce 

roku 1920.1) 

Jan Ca ha. 

Úkolem tohoto pojednání jest shmouti všechny právní, normy 
dané v Csl.r epublice - od převratu - pokud ovf em tytO' normy ne
hylly POl~d.ějšími 'n~ormami zrušeny a byly k'O'ncem r. 1920 ještě pl'Cli1nlY 
- v jeden přehlednýceolek , z n ěiJ1o,ž urviďíme změny daňo,vého' 'systé
mu, pl a tného do, poH1tkk éhó, nlevmtu. Chceme u.vést~, ip-rávní !I1'OliJTIy o 
stá tii-í cl l c\o á v k ách, ted,y předevší;m nikoHv o dávká ch auto
nomníCh, na př. :obecních a zemských přirážkách ,ku státním dáv:
kám. Ku státním-dáVkám v tom10 poj-ednání chceme řad-Hí jen daně 
v běžném slova smyslu a PO'platky potu·d: pokud spadaií pod poplat
kový zákon z roku 1850, příp . novely tentO' zákon doplňující-; sazba
mi poštovními a dopravními sazbamli na drahách, pa'k pop'latky za 
iistá zvláštní úředn'í jednání, iak jsou na př. poplatky za visum pa
sové) poplatky při chemických zkouškách na ryzost zlata a stříbr"a , 
po platky za cejcho v-ání měr a vah , pop}atky patel1ltové, konsulární , 
'punca 'v,ní a j., lne-budeme se zabývati. P 'nd stáJtJníini dá'Vkami, -dák 
máme zde na mysH ony dávky, které tvoří t r valo u součást sy
s tému finančního státního hospodářství; z tohoto důvodu nebudeme 
jednati o dávce z majetku jsoucí pouh~m jednorázovým opatřením 
k úpravě s tátních financ í a o aJbcích soupiso'v1rch s Iftí spo:'cnfrch, pak 
ú přechOl<ÍJních npa/třeJl1 ! ch vMeČlnrých , jako jsou vá'!lečné 'přj'rá:Žiky ik 
jednotlivý m daním a daně z vá'leoných zisků; tu u/vedeme pouze 
data příslušných předpisů. Vedle daní a poplatků uvedeme též práv-
n ' nOj 'my_ o státních monopolech. - - -

1) Viz Dr. Drachovský: Přehled finančního hospodářství v Česko
slovenské republice. 
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