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Poznámky k revisi o.bčanského zákonika. 
Jaromír S e ďl á č e k. 

PředlkJ'ád:aůe veřejnosti slvOlje ,poznámky, 'Činku ' t,ak z ,t,oho dú- . 
vodu, .wbyoh Iupo,zomill čtenáie tOlhoto Casopi'su na změny, které má 
doznaN olbecný zák·orník olbča'l)'ský. Jde ,nyní .a' ,část, j,ej'ímž r·efetfen
tem by.[ prof. Dr. Jan Krč Cll á ř . Referát jeho otislknutý v Právrnwku 
1920 a 1921 je vell!lmu a vážnolU vědeckou pracL HI'ně snesl nejno
vě!iší názmy ma sporné partie olbčanského zákona, Isna'Žill se býti jim 
práv. Jes't jen litO'vatr,že volena byla f.orma ponělmd má[lo přehled
ná. Mám-li, v tlQt:n nebo v onom smě'fu odchylný náz.or od referenta, 
nechci tím nikterak upiratli vysoké hodnoty práce Kr·č m ář o vy. 
Referent i 'kocnás.e :předJto'žili svo~i práci k d'ilskus,j ,českému 'práJvni
ctV'u. Při ve1litkém významu revi'se občanSlkého zállmníka je tím dá
na ,českému pTávnictvu IPOVhnnost podiati se této dislkuse. Ohci ,tě
mito SkW:T1.11ými SiVými p>oznámlkam~ přilspěÍ'Í k disk.usi, jlsa si plně 

vědo:n 'relativní hodnoty jeii'ch. 

I. Obecná ustanovení o smlouvách oIbligačních. 

1. Omyl. 

§ 870. RedaJk'ce navťhuje p.oiTIechaíi ust!anovenÍ tO'to beze změ
ny, ač j,de o zře!jmě nep'řesnou di'koi, proÍlOt navrhUlieme, alby př'í~ 
davné jméno' »:rlespmvedlilvá« bylo dOlPlilliěno ,podstatným jménem 
»'hťOlzba«. Nechceme Ise sÍ:Ce pO'llMěti do fi1osofickýlch výldadů, ale 
mysUme si, že ,ohmt »státi lVe smlouvě« by'llo by lépe nahra:dit·i obra
tem »není smlouvou vázán«. 

I§ 871.'~) Výraz »vorzúgUoh« je přelohN výrazem »obzvláštč« 
a ne výrazem »vůbec«, pončvadž záJkon chce zdúraJ:miti zá,važnotSt 
a speeiá1nost pr,oň'evu, ale obra·t »vŮ'l)elc« mHí IDa pOlvšechný Ipmjev, 
tedy na opak toho, ()ol do'Sud zálkon ustanovoval. 

2 . .obrat »und erk1árt wurde« je zásadnlí povaJ1Y, nehoť zákla
. dem naulky o právním jednání je p'w!iev vú1e a nikolilV v'1l!Í1iíní vůle . 

*) Navržený text : Jestliže jedna strana byla uvedena 
vlOm y 1 str a n \) II d r II ho u a Qmyl se týká věci hlavní neba pa.dstatných 
vlastnastí, k nimž se úmysl vůbec nesl, nevzejde prQ IOnu závazek. Stejně 
platí, jestliže .druhá st'rana >O omylu věděla neba amyl mllsÍlla zřejmě seznati 
z akalností, neba vys·věW:I-H se amyl ještě včas. P r aj. e v ll, při k t e r é m 
s e s běh.1 lOmy I, ser a vn á p ·r 10 jev nes p r á vně v y ř íz e n Ý a s lO
b a II >TI. e :tJ 10 Ú S ota v e m, j i c h ž by I a u žit 10 k v y říz e n í. 
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Občanský zákoníU( všoolbe,cně neustanQlVuie o právnkh ct,ednálniÍ:ch -
což je ,právě 'Před:JlIOtStí jeho, - ale v jednotlivých ustanoIVClll'Í'ch má
me vel'rl1'i ,cenné IPorukazy, tkteré mll umo'žňu}Í konstfUl~ci sk,llibkolVé 
PQldstaty právníhOl iednámL Prá:vě § 871. ie v 1iomt~) S;něTllli ve'lmi 'dů
lelž~tý, m~lbof Izdůrazňuje,že !Záleží na ,projevu a ne na tom, ,co' si 
pWljlelVujkí ,ph tom myslí. Tato oIk,o[:nost je důleži1á, poněvadž p:s;y
cholo'gické konstrukci omy.!uodtnímá mož.nost, aby, ,zavád'čla inter
preta,oi předpisů o om<yllu ,00 nesp'rávné ce'slty. Nehled,ě však :k tu
muto vke tooretidké;nu zájmu, je' ustanoiVení toto též pra:kN:ciké dů

ležitosti" neboť vccl'!te ohratu »y;oriiiglkh« z,důTalzňuJj'e,že pr'oúev 
vme musí -býti do té míry jasný, 'že neruí pOClhYlbll'oISlti, že práIvnij jed
náJní buď co dio ,povinnostit, aneho ,co ,do. .předmětu ipOiVmiTI,O,sti bude 
Ulzavřeno tak, Jwk projevuiíd choe. anebo že vůbec uzav,řenQl ne
bude. Sllova »worauf die Abls:i'cht vorZliÍiglkh gerbohtet und erkl:art 
wurde« determinuj,í! pojem »HaUlptsad1e oder ci'ne wesenHiche Be
schalffenlhClit ders,e~lben betrifft«, č1li ,ji,nýmli s:lovy, jlen tiO je podstat:
liOU ,náležitols,tí smlouiVY, co poct!:e pořádnéhO' obchodu za ,podstat
nou nál'ežitosto'z.nlélčui-eme(§ 914.), jestliže strana projev.uHcí kladila 
zre};n:e a zjoevně na ni t'u-kov,ou , váhu. ,ž,e ,bez tét'Q1 náležitoslti by 
sruloluiVu nelllzaVlřeUa" oO'ž redakce spráNně v důvodech ,uvádí 'pold 
čís. 3.-

ObOaTIlslký záJlwník kJ:ade , důraJz na zřeOlffiiost azrieVlnlOst pro
jevu, a ,chrání, tím smJO'uvy před úl~sným plředstí.rán,ím, ,že se sběhl 
omy\t. ,Redakce namítá, že se obrat »Uil1d: erklar,t wurd'e« nesnáší 
's vY;Ulžitímolillylu" aI.e sama musí uZlna'ÚÍ, že strana prokv phjímajíd 
»omyl musela zřejmě sezna,~i z okolnosti,«, t. j. :nuse~ pwjev vůle býti 
do té míry určitý. že Ill:en:i žádné pOlchyibnOls:tř o <jeho obsahu. Vyne
,chá-li se olbrat »,undl erkla:rt willr,de«, nabývá tím i obrat »offenba'r 
allJffaN'en mus'Ste« .jIÍnéhn zba,rvení, neboť paik žádá se na druhém 
koutrahennu 7Jvýšené bedNv,osti, oož není, v intel!1JoÍIC~h redwkce, i'ak 
plyne zč. 4. poználiIlJek k !§ 871. 

3. Ve'kn!Í' vhOldná j'e .php,o'j'ená ,nctí věta nově připojená o omy
lu zpŮtsQlbeném posl'em. 

4. Revidovaný přek1ad, (liČ částeČlně resnituilIje starý text § 871., 
(dmhá strana uvedla stranu jednajíd v omyl) al'e nechce ustanoviti, 
že omyl musilI býti z.působen »durch falsche Ang.albe:n« él' uvádí dů
vody stejné !jlako dúvodOlvá zpráva SUlbkomise panské sněmovny 
(str. 134, 135). Než domnÍ'\ráme se, Že důvody tyto, jls.ou j'eln částečně 
př,esvMorvé, Je pravda, 'že 'Olbrat »fa:lsche Anga'ben« svádí Ik tomu. 
že zde jde o,po,dvod (tak na př, různá mzhodnutí. srov. K a š pár ek, 
Uzavřelní POlj~'šf{)vaCÍ' smlouvy), ale ta10 nep,Hs~,oinolSt dá se odči'lli1i 
tím, ,ž,e oobrat tentlo nahradíme příhod'n:ěj!šfm obratecn »'llJesprávné úda
je« (.ti e r r man n-O t a v .s ký, Právnílk, 19Q17. str. 9'4). Zde každá po
ohY'bnos ~ o. nutnO/sti iViny je vyloučena a je zřejmo, že ojde Ol objelk
t i vně nesprávmé projlevy S'tralt1'Y dnuhé. Obrat »nesprávné údaje« 

I 
\ 
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velmi ostře vymezuje, jakým Zlpůsobem musil býti dmhoo smluv ní 
stranou zpŮlsdben . ,obava, že nesľoV1náJvá se tato dilkce s vYUlž.i1ím 
omylu, není důvodmJá, poněvadž prvá věta § 871. jedná ()I ZlPůsOIbení 
omy,lUI .stranou druholu a teprrve věta dru~á míří Dia vYUJži'tk'orvánÍ 
omylu', p'roto nějaká záměna není při správném usu,:wván'í· mysMe1-
na. Proto přknlováill s·e za t,o, alby prvá věta zněla taktoi: Je s t I i
ž e jl e dna os tra lni aby I a Ul ve Id e JIl! a v o myl st T a n o u d r u
hou nesp·rávnými úcIajii a omY'1 se týká vě ,ci h ,lavní 
ll' eb 'Ů' p o' d 15 t a t n Ý c h v 1 a s t n o stí, k II! i m žl ·: ú my.' s 1 o b
z 'v 1 á š t ě s e ne s I a IP r 00 Jeven lb y I, n e v zej d, e pro o n u 
z á va 'Z e ik. 

i§ 878. Důvody re.dalkoní dotykaj:Í se otázUcy. co může býti před
mětem obhgace, otázka tato řešena je v§§ 2085.-3'06. v tem: 'fOIzurm. 
že může to býtii'en hodnota majetková, t. !j. kterÝ1k,oHv předmět re
dukovaný néli hodno'tu majetlkovou'. Zda se tak při prálVním jlednání 
stallOi, j'e věd ,interpTetace právnÍhOi jednání, nes1alo-H se talk, Il1le
spa'dá ono iedinánrr IPod ulstanorvení dmhé a třetí, 'části ,00bčanského 
práva. Zda možno to,bo jedn:án'j POlsulzo'Vati jako právní j'ednání po'
dle prvé čáJsti ,abčaJI1J~kého zákoTIiÍlka', čii podle Hných předpisů, .je pro 
výklad I§ 878. i'relevantní. Omemje se tedy ustanovení o smlouvách 
poclJl.e druhé čálSlti ,0lbčanSlkého zá'konluka jen na ony, které maH, za 
předmět plnění hodnotu majenko!vou. 

~ 2. A ,b str a k t n :í s m .L o u v y. 

§ 880. a). Osnova řeší starou ·o'tálzku, zda přípustny jsou s:nlou
vy abstraJkuI1JÍ podle našeho 'právaobčanslkého. 

RakouSlký obČlanlSlký zákot1JíUc nezmrrňoval se Ol tét,o otázce ami 
pnmo, ani nepnmo. FlranoolUlzský ,oode civil (čL 11311-33) a jeho 
románská zpracování php,Qluště1 aibs,traktnÍ! smlouvy (podle inter
pr'etace p,ísemné Ulznání dlu!hú, srorv. P;J! al!1 ~ o I Traité élémentaire 
de ,dro~t civii1, II. SIV., čÍs. 1043 anásl.), podolbnč řeší 'problém tento 
něm. záik.OIbčanslký é§ 780.)lZřeimě ,pod vlive'i11 Barov ým a šVÝ'car
Iský OIbHgačnÍ zákon (čl. 17). Je tedy vítati. že OIsno'Va zauHmá k této 
otázce sta'llovislko a otá'zUc,u tuto řeší. 

OSJlJOv:a mavrhuůe telllito text: »K:do ž,allllj'e ze smlouvy neudáva
jící }eliích cIůvoldů (sm~ou:vy abstnalktlnO, nechť dO'ká:že" lliejen, ~e 
smloluva se s ta.J'a , :nýbrž i jeiQ dúvod, Ipolkud nejde ·0 smUoUlvy. ab
stra'ktní, upravené zvláštnÍ'mi ,ustano,veními«. Této, formulaci ,by,lo by 
vY'tknouti předem tOl, 00' VYŤ$rM PlalJ1ioll čl. 1132. C. 'C., totiž že usta
novení taUc, jak lÍe formurr:olVáIl!o, ,jepřÍHš nem,6ité a 'že patrně dopadá 
den na zavazujíd písemná ipro1hlášenj" Ikterá n eÍ's ou blíže ůndividuali'-
5clNána. kle dále možno InamÍtati, ,že výraz »smlouva absťrUlktnÍ« I 
u~Í,vá se ve Id'Vodim \s::11IY'sllu, jednak j'ako ve vý;znamu Ipouhého tvr
zení, ·že žalovaný j'e to a tOl povtnen, aniž p.ovinnosttuio, žalobce in
div idua,llilsuije, ,t. i ., aniž st,anoví ieH sipedfilGký Zln'ak, jímž se Uší 'od 

(/ 
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:jinÝClh pcw:inností, maiídch třebas stejný pře'omět (na př. dluh 1.000 
Kč), jednalk jako záva~ku, Ikterý je, jiným způsobem indJirvidualiso,várn 
i1'e:ž ta!k z'vaným důvodem,. St.ejný IllI<ÍJz'ev 'Ulžitý ve dv,oŮiÍm významu 
v témže paragraf,u mŮ'že sváděti k omY'lu. 

Další Ipachybno:st márne,z.da dOlstačlí říd, že ,ža[obce musí udati 
»důvod«, pokud nejde o smloUlvu ab:stralk,tní. Obrat »duvod« je bra
chyJ.o'gvckým vým:&em a není :prot() pr,orti němu záJsadnkh námiteik. 
Otázlk,a: je vša'k, zd1a ten i onen IbUlde tomluto olbra:tu stedlně rozuměti ? 
Přehlédne..."TIIe-l<i rliterárlliÍ zpmoovární tét() otáZJky, shledáváme, že ne
ní zde úplné dasnosN. Zprav'tdlra mysití Ise ,na příčinu ve smYls'lu pří
mdnlÍho záJk,ona, ale t:at()ces,ta je IllIeschúdná. a .proto jsoU! nuceni Ispi-

'sorva1:elé ,k různým ;kompromisům s h:leldilsikem právlním.arniž 'Své 
kausár1.ní hledis~o OP()uště:jÍ!. Tím, že formuluií 'práJvni povinnosti 
jalko úče1 normy, claří Is,e jliml t() aspoň potud, že nomenk,latura zaroho,
vává zdáa1Í úednoŤlllIolsN, oVIŠem zacenus'Y'nkretirsmu. Účel vesmY'sl11 
právniÍ pov~nnosti poij'Í'tná se ve smY'sllu' toho, c() chtějlf. strany Orll'OrU 

smlol\lvou dOlsáhnou1i a přecJhází se tak do nekone,čné řady pří:čin, 

které beztrestně nemužeme ,isólovati a pmto Illiutnč podemtakto kon- ' 
sltmovaný bude 'plynulý a nedá il1ám to, co prálvě potřehuje:TIIe, t.otiž 
pf'esné moení 'závaIZlku. 

Pod náJzvem dúvodu sml:ouvy obltga6ní s.\crývá se dvoií po
jem, jednak skutková !p,odistata té které sm'lou:vy, jedna'k vztah zá
vazku strany jedné l~c stranědJ1Ulhé. 0<. J. ing m ii II e r, Begri[f des 
Reclrtsiruncles, T h u ll , Allgemei'nheit des btirger:lkhem, Rechts, III. 
sv., str. 63 aná:sll., Ehrea1zwe 'Í'g,O:bI. Recht, §317.I. P ·lan1ol, 
Droi,t civi,l, II., oČÍIs. 1'043, Ii a sen,br h Ir 1', ObL Recht, 1., s'tr. 364, nej
norvěj~ C a p .i t a n t, La cause de's O'bhgations.) V prvém případě mlu
víme o t. zv: obl'ektivní kaulse, 'a'l'e na ní' vidíme, že i pDi taJk zv. alb
strak.tnÍ sm[olllvě musÍ žalo,bce d1o!kázati lPřÍs~ušnou s'kJurtlkovou pod
statu, ~. j. oibje!ktivnď: Ikausu; ,žalujoe-li něJkido. z'e s;;něnky 1.'000 K1č, musí 
dokálZati,že žaLovaný se a1a .směnce určité zavalzu1jícím zpŮls,olbem 

podepsaI Není tedy trak zv. 'O.lbj'ekbivní' ka'UJsa rozdě1klVacím wamén
kem mez1srm:lou,vam'i1 .kausálnj.m~ a albstraJktními. 

Zbývá tuld,íž druhý ,p.()jem 'kausy, rj1!Ž se řÍ!kárvá kausa ve slmy'SIu 
su'bjelk,t'ivn:ím'. Zde moi-no lmusu ,kon's.truOlVati t.a'k" že jedna surana 
~: e zavaJzlllje (:po. př. součalsll1'ě plru, jalka !při rkont'raíkteoh reálných), 
aby .získala závaze!k strany druhé, anebo ne:nrá býti ús!kán telllto 
vzáJjemný 'závazek To, mys'Lím, je dáMo všoelch uoenď' o »causa de
beTIidi«, když si oldmyslíme různé n'ázvosl'O\Ví a Srj11nkretk:ké přebíhání 
dO' kaUlsa'l:ismu ,přírodo.vědy. Uvěrdomíme..,li si toto, ,o,dH§í' se nám 
causa delbendi ve,Lmi olsťře ,od motivu. amůž mus,í,;rJ!e Óln,ui nepřÍ\Pu'stná 

rozlišení v duševní čjmuOIsti smlurvníiků. Redu'kovali jsme lkaulsa též 
na ;základní pOlem závaziku a nemwsíme sa'harti k u;něl'ým nČlkdy ~
!kladům. 

Z leg,isJa.tirvního Medils!ka ,bylo Ibv snad v,hodno i v z.á'kOlruném 
textu řádně stanoviti, že dův,ordem mlÍnÍ se tato '\causa' v su,bjelktitvním i 
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smyslu aže soudce nemá uvažovati () tom, k jakému účelu: strana 
jedna neb diruhá 0I!l'll sm:lourvu ulZavírala. By'l-li by omen' úč~1 'pro 
UJzavřell1lÍ smlouvy š1kocLlivý, mUlsí, to IZ obsahu sml'Ulvního býti patrnol. 
Na tento případ dopadá:§, 879. (začátek), takže I§ 880. a) mÚ'že býti 
věnován jen ,otázlce subjektivní Ikausy. Zde právě 'Olsuova ponechává 
nás v pochybnOlstech, ·co míní s lovem »dŮlV<Old«, ne'boť v dalším texÍIU 
(marg. rubr. a § 9(H.) užívá osnova sloya »důvoď-« ve výinamu IPO
hnut!ky. Měio-li by mlíti slovo »,důvo!d;« stelÍl!1JÝ vÝ.znam též IV § 880. a), 
značilo by to nejen hhtbolký rozpor IS § 901., kde »důvod« má býti ' 
zpravidla nerozhodný a prolkaZiOván býti nemusL Ale i kdytbychom 
ro~pOir ten překlenuli 1'uterpretac.í, přece mY'slím, že neuliči1é slovo 
» důvod« v tomto 'u:stanovení z,půsolbiln ·by 'negistotu,oO vikl'stně tento 
pafa'g'raf us.tauO'Vuj1e; při principďMním jeho významu 'znCIJ;n~nalo Iby 
to nej'istot'lliprá~nlí, která by Ise jeh tě:žko O'dstra.ňovala praxí. Ve for 
mulad dlužno však vyilknouti , 'že strany jen PľOljeví-li úmys:1 t.ím neb 
oním z,působe;n se válzati, zda' záva.zlky jsou dány, mius,í U's'oUld~t,j 
soudce dj,ž sám. I 

Vzhlledem Ik řečenému navrhuj,i tuto styl~sad: »Kdo žahlůe ze 
smlouvy, nechť dokáže, n~jien ž,e se 'smlouva stala, nýbrž i důvod 
smlou,\Ty , t.j.; z,da se smluVU1Jícf měli vzájemně tou11o smlouvou za
vázati, oi zda má býti zavázán p.ouz'e smJ.uvnílk jeden, pokud záJkon 
výsn10vně nestanov,í, žežalO'bce důvod d·ukázati nemusí (smlouvy 
abstraktní).«*) S takto formucrolVanou kaulSal'ito'u vy'stačíme 'pro 
s:nlouvy obligační, ulve.dené v druhém dílu olbč. záJk. v části !nade
psané »0 osohruí'C1h 'právech k věoem« . iPřiznávcbll, že takt1o' formu,.. 
lovaný »ďůvod" neoď:poiV&dá důvodu smlouvy vě,cné , aďůvodům 
práVlnllch jednání uvedený,c'h v třetím dHu oihč. zák., ale na ty I§' 880a) 
nedlopa,dá a právě s}'lstemati'ku ,olbč. zák. pří' !jehOl revisi si musíme 
uvědotniti a ne l :i'bovoh1ě ji přesl\cupovati, iaac s některých st'Tan bylo 
navrhováno. 

3. S 0 ,1 i d á r n í z á vaz k y . 

!§: 891.*) Osnova řeší otázlku v literatuře i ' praxi čas,t,o IPwj'e>d
návanou, zda t'OIttŽ pr.oldlení a zaViiněm:í j'ednoho solidárního dlužhrka 
jde na vrub i OIstatní'ch d,lužniÍ'ků, Ot<k'ka tato narážela na obií1že sty
hsace !§l 891. (jeden za všechny a vši,chni za jednoho), ale spočívala i 

* ) Podobné ustélll10vení má India'u Oontrad Act z r. 1872. Srov. A d
d is o n; Law oi Oontracts, str. 2. a násl. 

*) Navržený text: Slíbí-Ii vke o!'lob totéž plnění rukou společnou a 
nerozdílnou tak, že se výslovně zavazují jeden za všechny a všichni za 
jednoho, dluhuje, ač nesluší-Ii ta/kový slib mimo zv1áštní · ú
m I u v u v y k I á dat i jako vzájemné zaručení, kaMá z nich celé plnění. 
Věřitel pak má toho vľdi, žádati celou věc nebo podíly, které si zv,oH, buď 
na všech spoludlužnících, nebo na některých, anebo žádati cel-ou věc !lla 
spo.JudIužníku jediném. I k,dyž byl již věřitel:poda>l žalobu, má právo volby. 
A když jej byl ten či onen ze s,poludlu~ntkÍ1 us,pokloďi,1 jen z části, mÍ1že po
hledávati Ziby tek na ,ostatních . 

9' 

J 
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v nej'<l'sné,-n vztahu 'tOhDtO ;us.'anovení k § 1303. (srv. E h r e rr z w e í g, 
Oblig. Reoht" str. 94). Osnova řešú tuto' kontroversi způsobem v PTaxi i 
teolrili panwjídm, tOlti'ž negativně tím, že uprav ulie 'první větu taktto: 
»Slíbí-H více osob totéž pl'nění rukou společnou a neroz,dílnou tak 
že sevýs!ovně zavaJzují jeden za všechny a všichni za .jednolho, dlu
Ihuie, ač nesllwš'Í-li tia:k,ový sHb mimo zvláštní úmluvu vykládatti jalko 
vzájemné zaručeni, každá z nich ce1lé plnění.« Elegantní ~a'to s1yl:i'sace 
nwbyla hy s'nad věgí jasnO'sti k'dyhy za slovy »vzájemné zamčení« 
cttovánbyI §. 13'03.; tí,;n by vLZá1iemný vztah tětchto dvou ustan-ovení 
bYiI }asně stalnoven (srolv. Sc h e y, Festsc'hr1~t z'ur Jalhrhundtertfc'ier 
des A/BGB. 1., Istr. 513). 

2. Třetí vě'ta upravena ve smyslu vý'kla,d,ú Ti I s c h o v ýc 'h 
(Einfluss, § 891.), že věři~er i po 'podání má právo voLby. 

,§ 892. 1. Otázka by bYlla, z,da sm'd v § 891. nebo § 8192 ne
měla by se řeši,ti též ,o,iázlka 'PTDdlení, věí'rt~Qva. MY'slím, ž,e t,oho 
není třeba, neIbof p.ři aktivní so.l:idarH'ě, dokud d,eden z věřitelů ne
požádal za s'plnění, má dlUJž'nílk voIno'st plnitI jednomu >lebo druhému 
z věřitelů . Na:bídlne-li dlu'žnílk plnění a věřitel dotyčný ne'sIP01u:pů

sobí, a'bydlluž:ník t;TIlohl plniti (§ 1419.), octne se do,tyčný věřitel v 
prodleni a cHužn ík má na vůli buď využitkovati 'prodlení věřitelovo 
aneb 'llIaJbíid:nout1i 'P ilně'ní jinému věři'teh, {li a s e no hr!. O:bJtigat~'oln,en
re.cht, 1., Slk. 138.) MŮ'že se pr,c,/too,dvoilávati na n:í:ho,ďu" která věc 
sNhl'a (§ Bll.) i vúči ostatním vČtřitC<iům. N~bídtne-li p l:nění hn'ému 
věí-i'heli, nemúž,e se na pr.o1dlení 'prvého věřitelle oldvo1lávaN. Není t,e.dy 
třeba 'Zv l 'áště us'ta'lllov,ovati ° ItO:nto tp,j-ípadě , jak Nní něm . ohč. zák 
v § 429. 

2. Po~ud· jde o pasivní Isolidaritu, je otázka vyřešena § 893., 
z ně'hož sou'diitl 'jest, že prodlení věřitelovo týká se jen t'OI101 dlužníka, 
k~,erý IPlnění nwbí,dl , a netýlká se ostat,ní'ch dluž,ní'ků . (li a sen i:) hrl, 
1., 144.) V tom smě1'U odchyl.lLje se te,dy naše právo od pTáva něme
ckého (I§ 424. něm . obč. ,zák), 

3. O koncent'raó pohledávky v OIsobě jednoho věřitele viz vSr-

klady !k ~§§t 893., 894., čís. 2. 
I§§ 8g3., 894. 1. V 'ustanoveních těchtO' ,je nevyřešená kOlntro~ersa, 

kterých právních 'slmtečn0stí je za'potřebí, aby so.Hdární 'Závaze!k byl 
zrušen. Jde zde 'přede;n o pasivní soli'daritu. Ze s,o,u'Vislosti § 893. 
s § 896, j'de na j.evD, že solidární zá'vazek je splněn, 'bylo-lip.J'n ělt!,o 
to co 'se plniti mělo, anebo dostal - Ii věřitel hodnot'u to'ho oid jednoho 
dtl'llJžní:ka (arg. s,l'Qiva »befri'ediget w,o'r,den ist« a »'cin Mi,tlschuJ.dner , 
we;Jlchelf die ganze Schuld aus clem Selinigen abgetragen hat«). Dů
vodová zpráva osnovy (str. ll.) j;nenU\ie to objektivní sklJitečno s t í. 
Jde 'nyní oostat:ní~lkutečnos+á dlu1h ruší'cí. Zdá .se. že ,důvody osnovy 
pova 'žují náhoidnou n emožnGst pl lněn.í je,dnotho dIUlžní- , 
ka 'za skutečnost olbjelktiv:ní, která s,padápod § 983. Než mínění toto 
není správné. nebo'f otázka nenwž,TI.osti řešena je v revidované:11 
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§ 891. tím způs'o!bem, že nemožnost p}nění týká Ise }en do,iy,čného 
dlu,žníka. Jsme k tomu závěru oprávněni, Ine boť § 891. je nyní- tlaK 
styHwván., že dopadá na oha přÍlpady (:swv. čl. 1205 Co,de cirvi'l). 

Jiné 'p,řílpady jsou: konfUJse, PTomilčení a liibe'ratomí právní jeld
ná:nlí (n'Úvace, prominutí ,d'luhu,smír). Případy js<ou, velmi r'Úz,dÍllné, 
nebof jde zde jednaJk o zrusení dluhu i p so jur c, iedlnák o zrušení 
pr,ojevem vide věřitelovy. Osnova řeší 'Otázku t,utQi tím Způ's{»bem, 

.že navrhuje stylisŤÍlckoU' změnu I§ 894. v ten rozum: »Smluví-li S1)0-

j'lldlužníik s věřiteilem obtížluější podmí'nky, ' nez:půsabí tím új;n,y ostat
ním, a úlevy a osvO'boze'ní, jež svědčí' 'j'e,dmomu ze spoludlužn í,ků pw 
osobu jeho, nepJ"Ols.pivaií ,oistatním«. Tí:n d'opadá J1O'vý text též 'I1a 
případy zrušeni .dluhu ipso jure, ale řešl též O,~áZiku,pokud slkut.eč

nOls,ti . tyto mohou prO>spěti všem spoludI.užnfkúm. 
Další otázka je, nebyllo-li by bývalo· výhodnější odchýlih se 

cd dosavadlllího text,] §§ 893., 894. a při'kloniti se k jas'ně3šímu řešení 
švýcars,kéhO' práva .obhgačního {čl. 147.) a vytknouti, že ve prlO'
sl'ě·ch všech dluž'l1iíikú působí uspokoj>ení věřitele, k čemu'ž nU'Í:IWI čí
tati též kOll11lpelnls alCÍ, ostatní způsoby llj'beratorní púsobí pak buď ve 
prOSlpěch je'l1 jednoho spolutdlužníika, anebo všech, podle olkollnQist1 
a 'povahy závazJm. 

2. Osnova neřeší však o,táJzku z,rušení s<O'lidámí olbliga,ce ph 
aktivní sohd:aTitě. Kon.troversa ie i~de, nehoť § 892. a § 893. ,dávají 
možnols:, dvo,jího řešení (srov. různé řešení' konfuse u li as e n ij hrl a 
1. , 165, K r a s n a'p '01 '1 s Ik é h o Oblig. R'ecM, str. 15 , :na straně jledné, 
a E h r e n z w e i g a, Obl~lg. Rechit, str. 96, .na 'straně dru'hé).· Jde o vy
řešení poměru;n,ezi kO'l1cem § 892. (» .je dllUžní.k povinen plniticele'k 
tomu z věři,telú , kd,ol ho neljlprn pO'žáldá«) a ,koncem I§ 893. (»a jalkmHe 
dlu.žní'k us'pok,ojil zcela jednohO! zespoluvěřite1ů, nemohou ostatní po'
hledáv.a'tÍ' nic«) . .oba případy Idopad'a:jí:na Iplace,nÍ {§ 1412.), pak: na pll'l1ě
ni na: místě placení (I§ 1414.), ale Ipři Ik'Úmpensaci máme j.i:ž po'Chyb
nOS'Ťi. Naproti tomu nevíme, i'alk máme pOlslO'l1d,iti womi'nutí dl'uhu 
novaci, nar'ov:náil1Í'. V literatuř e lpanuj'e názor, že kOlncentra'ce pohl'e
dátvky u; jednoho věřitele nastává, když věl"itel' telllto svoji pohle-

. dávku zažallOva:1 (,oidchylně od § 428. ně:n. OIbč. zák., Sl"O'V. čl. 150. 
šVÝ'c. oblig. práva, 'čl. 1198. Code dvůI); vzhled'em k to:nu však, že 
dl:užnílku příslUŠÍ volba mezi věřitelI. myslím, že tat,o v;olba je mu 
vzata, lia:km!ile jeden z věřitelů pOlžá'dal {) plnčrrí (tomu odpovídá 
zřejme j obrat »Kdo, ho :rrej'prve požádá« , smv. 1, tomu odehylná 
LlsltanorvenÍ švý!ca:rSlkého a ka'l1'co'uzského práva výše citovaná) aže 
koncenbrace nastává Iprávě tímto 'požádáním :uimolsoudním, anelbo 
podáním žal,oby (a tím, co se jí p,odl,e' procesního řádu w 'vná). Při- . 
pustíme-li mimosoudní požá,dální včřitelovo, musíme uznati důslI:edně 

za ·dostaČ>ujíd i reální naJbídku pl'l1ěnÍ se stranydlužní:kovy, ahy se 
kOl1JoenÍfovala :pohledávka v osobě . jediného věřitele. Dlužnílku 
O;všemnení Vlzata možnost, aby plmil jinému věhtelo, o dmítne-Ii onen 
přijmouti (viz v ýše). 
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DomlUlví-li se dluŽ'ník s věřitelem, že olbli'gace má 'býti jiným 
í?Půlsio,benlJ zr'llišena, d10týká Soe to !právě OIstatních včřitelů, nebof tím
to liberattJrním jedll1áním Iwncentrolvala se Ip'ohledá:vka :ll' ,jednohO' vě
řiteJ:e, aby z vůle j'eho za:m:i'kla. Je proto ustanovení I§ 893. o a'ktivní 
leg.itkll'a,CIJ. vzhledem na ustanovení I§ 892. ,poněkud úziké a snad old
[)onuoovaJ.o by se ~~ěnHi § 893. v ten ro,zum. že by se vypustilo 
'Ustanovení o aik,ti'vní solidaritě. Tak. j-ak ust'anovení tato i's.o'u nyní 
formu[.OIválna, zavdával.ií při:Činu k pOlchybnostem. zda nemoih'l 'by 
dJl1uhý vč'řiJtel opětně žalovati, Ndlyiž prvý věřitel z jakéhokoli titulu 
nechce w ,O'vélSlti exekuci lkonden:m:ac;níiJ1o roZ!sudlm. Tím věc velmi 
by se komplillwvala a dl,užnírku způsobovány by,ly z'bytečné }lt,rat~. 
(Smv. K r a s no p ol s k i, str. 16.) Ve spojení IS ,těm~t;o' úvahami na
skytá se 'OItá:zlka, :oda:!l1Ieměla by se my,šl'enka tato vyj'ádřiti jasněji též 
v § 892., ,~dy:ž, by se k paragrafu tomupřilpoji!las,!tOlva: »a'llebo' komu 
dlwŽlnÍrk plni'ti P'O'čne«. Tento obrat .dOlpadá ,podle našeho míněni též 
na reálnou 'o,fertu d'lružníkOlva plnění. Snad pfo;vedenÍ< této. myšlemlky 
dávalo :by lepší soulad s § 918. a násL než do'savaodní ustanov,eni. 
Tím by oltázka 'prodlení vě>řitc,lova ,byl'a řešena v t,en r,O:zum, žedlu,ž
núk nemohlo by na!bídtnou,ti IPlnění' dailším věř'i'telům. Má tedy 'obé I-e
šenv iiJsté neldostabky a iPra'lcHcké úvahy mohou rOlzhodnO'uti, které 
z obou řešení bylo by úče.Jněj,š.L 

I§ 896."') V otálzice regresw 'li'a s.oU:dláJrm:í spol'lldLuž:níky !podává 
revi,dovaný text, ,jwsnější odpověď než text,orVání dosia'vadn,í. Hned 
prvá věta jasně vyjadr-urie, že věřiteli musela býti jeho pohledávka 
za'placena a že regres je dán jen tehdy,není-h vyloučen zvláštJním 
prá!v'riím ,pomčrem vůbec,dál'e, že pOlS't~hnvá 'ICV,clitaJ je st'ejná pro 
v§echny sP'o'ludllužniÍkY, není-lidá,n ze z'V.láJšt,ního dův,ordu !poměr iliný. 
StyHsa:cí první věty odlišuje se tento regresní. nárok od ,submga'č
ního nároku podle §§ 1358., 1402. P,QIchYlbnost mohla by vzniIkJnouti, 
zda obratem »zaplatí« mí'ní, Ise i pl/nění na mí'stě ,p.la'cen:í' a kompen
sa'ce, ale 'správnou inter,prElt'ad pnchYlbn:O'st Ita'Nová se ÍJipl:ně odst'rélln:í 
a není pmto třeba stylisaci měnvti. Podobně je napTosto souhlasiti 
se 'stylúsad druhé a třetí včty. 

4. V ecH c j š í 1] s ta n o ven í op j- i s m I o u v á ,c h. 

§§ 897.-901. 1. Ustanovent tato nzna'čuje komise Mw Iproza
tímní, 'poněvadž neby.lo k OIlliTSi Izná~o, jak upraveny hudou §§ 696. 
a'ž 701., vzhJ;edem k tlomu, ' ž,e ,tato ustanovenI měněna meri,tomě ne
byl'a (srov. Revi,si ,olbč. zák., skupina práva ,d MilCik é'ho, str. 47), dlurž-

*) Navrhovaný text : Spoludlužník ruk,ou společnou a neroz,dílnou, 
který vaplatrl celý ,a'uuh ze svého, jest otpl'ávněn žádatit na ostatních ná
hradu, a to rovným dílem, pokud není mezi nimi jiného p r á v n í h o po
měru. Byl-li některý z' nich' nezpůsobilý se zavázati nebo není-li s to, aby 
svému záva~ku učinH dosti, r o zdě I í sej e hop o dí 1 mez i o s t a t ní. 
Byl-li některý ze SlPoludlužní,ků ZJproštěn dluhu, nemůže to Ů'statním při 
pohledávání býti na újmu (§ 894.). 
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no text'Ůvání I~§ 89'1' .-901. aJSIPoň prozatím p,ovažovatt za ,definitivní. 
Změny '§§ 897.-900. jsoru '1lepatrné, ráz,u jelIlJ stylisticlcého, které na 
obsahu taJké ničeho nemění. S tím dlUlž'll!() souhlas]ti, neboť ani v 
teorii ani v praXI nevyskytly se vážněti'šípoci}}yhno'sti. 

2. V mar'giiuábl1!f mbrice le § 901. bylo ,by snad l~pe pře.LožlÍt1 vý
raz »Beweggrund« v,\rrazem »p,olhnutka«, než výraZ!ern »idi'!,vo1d«, ialk 
navrhuje osnova. Vý;razern »důvod« označuj'eme též ta'k zv. lkaUlsill 
smloru!Vy, kdežto. v I§ 901. míní .3 e obrartem »Beweggrundo~r End
zweok« naznačiti přetdistavu,kter,á byla mo'tivem k i'ednání, tedy pří
činu je1druání', tat,Ol příóinas\P'očívá 'p,ah: v předlstavě tdho, k OBrnu má 
býti ono pmstředik'em. Vše tlO je však něc.o ';uimo ,s m1oluvu se na1e
ZaJiídho a pr,ot'Ů bud,e snad vhodn'Ů, když O'wačíme tyto silmtečnosti 
též jdným názvem než t'Ů, 00 nazýváme kaUlsou smlouvy. hOlu ske 
pocihybnosH, zda je přÍlpusi'no úplně W'zHšHi mezi ka'Usou a mOltivem 
smlorurvy, ale vzhledem na navrhované ustanovení § 880. a) a § 901. 
nwslím,že je t'Ů nezbytno. 

I§§ 912., 913. Bylo by uvážiti, zda tato ustanovení neměla by 
býti vynechána. Ještě i§ 913. má svi'!j dobrý smylsl, neboť uS'Ía'1l0-
v'lIie, že z titulu sm],oiuvy obligační nemá nilkdo' nároku na vedlejší 
:př,íslušens.tví, (na'.imě plody a úrolky), :kde,žto při revi'1ldikaci rozho
duje, zdla žalovaný by.! do:bré či zlé vÍ'ry; InaproN § 912. má jen vý
z'nam,že stanoví vedl,ejší' příslušenství a tím blíže vysvčfl'uJeusta
novení I§: 913. Doslov !§ 912., jaik di'!vody ,osnovy siprávně podotý
kají, je neutrální, 'odikazuje k hným předpisům, aniž z'vláštnÍGh po,
vinností stoooví ; ale doslov takový ;je nebezpečný ,potud. 'že možno 
pOljímalÍi takové míisto jako ustanovení zvláštnkh povinnolstí, naj.:ně 

pokUld se týiče nároku na náhradru škody, ,obzvlálště ph dOlsavad'l1ím 
a navrhovaném textován:í: »Ináhrada zpŮ's!olbené škody nebOl toho, 
co 'druhému '1la ~om záleží, že. dl,u'h nebyl mHežitě s!p:)něn«. Zde vy
padlá to ta!k, jak'Ůby obrat »ná!hrada ŠK:o'dy« odkazoval ke 30 . • hlavě 
II. , dílů, kdežt,o »in:áhrada toho, co druhému na t,om zále:ží. že dluh 
nebyl náleži'tě splněn:« , i'e ,nár~k s,amOlstamý. za).ožený i§ 912, a to' bez 
ohledu na zay,inění. Měly-li by se §§ 912., 913: zachovati z důvodů 
leg,i,sla,t]vní tech niiky , bylD by as:polň nutno vypus'titi ustanovení, o 
intewse, poněva'dž otázka, zda a polm'Cll jest plniti interese, řešena 
je v 30. hlavě II. dUu a dostačí, ,odká,že-li sle pOUlz·e na t'uto hlavu 
obrate:n »náhradaškody« ., aJn~,ž se dává vedle toho' j,eště zvláštní 
Zlpúsob náhrady škody. 

,§§ 913. a-d.*) 1. Osnova slprá'V'ně umlsťruJi'e na tomt,o m1stě usta-

*) Navrhovaný text §a); Náleží-li někomu úroky (§ 912.), ale není-li 
určena jeiioh míra, ,platí se 1lět ze sta. 

§b). úroky z úroků lze žádati, byly-li výslo:vně vymíněny ; mimo to 
lze žádaU úroky z dospělých úroků zažalovaných, a to ode dne, kdy by:1a 
dmučena žaJíoba. Není-li o výši úroků z úroků lIlic ujednáno, platí ustano
vení pa'ragrafu 1lředeš,lého. 
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novem:í {)< úrod-ch, ovšem ~l:Z tí:n, že rozlišuje úroilw za úvěr a jako 
náhradu nazna6uj.e, že nejde d'en o vedlejší úmluvu smluvní. Tento 
systematilOký nedols.tatek není všalk na újmu sl"O'zumi'telnosti těch~o 
U statrJIOVení a protlO není také legj'slativním po,ldes'kem. 

2. Osnova přeHmá ceUkem Ulsta'norvení .zák. ze dne 14. června 
1868, č. 62 ř. rz., a zák. ze <dne 15. května 1885. č. 77 ř. z., ale vy
iadř'uje s,e přesněji o splatnosti úr'oků a zařa:w:je dlo této části té,ž 
ulsta'novení § 1335., ,které s'e sem úplně hodí. 

• 
5. Výklad smluv. 

I§§ 914.-916. 1. Margi'l1:álm,i j"lwbrika k I~ 914.-916. nemá míti 
pořadové čÍ'slo, nehot je flUbpjkou samo'S'Íatnou. 'koordinovanou ru
br.i,ce »Ve'dlej'šÍ ustanorvení při smlouváJch«, a ntko'lliv zvláštním pří
padem. vedlej,šíchsmluvnlkh ustanovenÍ. 

2. Zdá se nám, že rčení, »v'e s rozUlmě'ní'«, j.ak překládá osnova 
výraz »mit Einverstandnilss«, je poněkud 'Úlzlký, nelhoť dostačí. že 
dl1ulháosoba o tom ví (STOV. I§ 871.), že j,de O' simulaci, a P'l"O'to ,bych 
předkládal k <úva:ze, zda snadl neby,]o by v'hodnč'jší oibrat tento, na
hraditi výrazem »S vědomÍm«. 

3. Osnova sprárvn:ě Inahrazuie obrat 010 ous,tranné sml:o'wvy 
Q§ 915.) vý'razcm »'úp'latné smJouvv«. 

6. Vše o 'b e c n á u s t a n 'Ol ven Í o ú pia t n Ý c h IS m I o u v ách. 

1. Jest nespomo, že ustét!novení §I~, 918.-935. náležejí ,do kapi
to.Jy O< pl1n:ěnÍ, nebo·f ustanovu,jío va,dách Iplnění smlU'vúplatillých. To
muto .Jegislativnímu postulátu mohlio hy se snadno vyhOlVětt, kdyby 
obč . .zálkon měl ta'kový systé:n, ja'~o má švýcarls1ké . olbligačl1Í právo. 
Občans'ký zákoník shrnuje všaJk ustanovení 'o< náhradě 'škody, ať je 
to ])1"10 dellikt, anebo :pr:o zav,j'l1:ěné vadné plnění s:;nuuvl1ÍtCh záva'zků, 

v j,edinou ka,pi,tolu 30. Je silce pravda, že mnoihý ,teor,etic!ký i pratk
t,j'Clký :důvod s,vMč'Í 'Pro systematiku 3'0. Impito,Jy, ale na ,dmhé stra
ně mámepotílže s umÍlstěnÍ'm -Q'statníc'h ustanovení O< v:adném plnění. 

Občanský záJkoníik ll!tl1Ístuiječást těchto ustanovení ,do kapitoly 
17. II. dílu, a t.o ty, které:nají v\i.v i na obli,gaČll1í smlouvU!. Skutečně 
ustanovení' I§I§ 934., 935. nále,žÍI se,;n bezes,pomě, o astatlnkh . může 
býti Ispm, !který natjmě může ,býti zásaldlního vý!znamu pro 'správné 1 
pochopenÍ' ,ulsta'l1!orvení -o slprávě. Je zde ,}edna z \potíží, Ikteré se ne- . 
dají lehceodstralUitJi. Nemá-Iii se ' však mě'nlitli ,základní kostra obč. 
záJkan~ka, domtnítváme se, že nelze než ponechati §§ 918.-935. na 
dOlsiava,dnÍm místě . 

§c). O tom, kdy mají býti úroky placeny, rozhoduje úmluva. Není-li 
takové úmluvy, jest úroky splatiti s hlavním dluhem a je-Ii hlavní ,lluh 
splatný později než za rok, ročně pozadu. 

§d). Dal-Ii věřitel; dlužníka soudem neupomenuv, úrokům vzrůsti, 
až činí tolik, co hlavní dluh, pomine právo žádati z iistiny další· úroky. Ode 
dne však, kterého podá žalobu, mllže žádati další úroky. 
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2. Bylo by snad uvá:žilti, zda 'ustanovení :§ 1052. nemčlo by se 
u:rrílStiti v této části, .ovšem týká se vzájemných vůbec a ni'koliv jon 
smluv úplatnýtch. Ustanovení to patří do vše-ob€lcné 'části ustano
v,ení o 'smlouvách. Snad mohlo ,by se UJillí stiti za I§ 916" al1e u,stano
venl: to muselo by obdržeti samOlstatnou marg. ruhriku (snad »Spllně
ní vzáiemných smluv«), wbybylo patrno, že Inejde O< p1'av id rl'0I vy
kláldad. 

§ 917. Důvody, které uvádí komise pro zachování § 917. jsou 
úplně přesvědčivé, jen dodal bych k tomu, že podobné ustanovení 
je zachovati nejen PTozatím, ale vůbec, poněvadž neměli bychom 
nijak ohraničeny smlouvy úplatné, které tv,oří skoro nejdůleži1:ější 
typ smluv vůbec. Ka'pitolu o smlloUlvě služební, kde zmiňorval se 
občanský zákoník původně o t. zv. innominátních kontraktech ne
považujeme za vhodné místo, poněvadž náš řád buduje v zásadě 
všeohecné závaznOlsti sm'luv, kapitoly IPaJk 18. a,ž 29. uvádějí 'jen j:e,d
notlivé typy smluv, ale stranám je volno uzavírati smlouvy i ji
ných typů anebo v zákoně uvedené typy kombinací měniti v nové 
typy. Spory o ohrani'čení jednotlivých typů smluvních jsou dnes 
mnohem menšího významu než v římském právu. Právě dnešní 
doba vyžaduje, aby v obč. zák. liberálně popřáno' bylo tvoření no
vf/ch typů smluvních a proto nebylo by vhodno, odkázati na mož
nost nových typů úplatných smluv v kapitole o smlouvě námezdní. 

§ 918. 1. Dův,odová zpráva komise podává námět někoHka 
velmi závažných kontroversí mezi ustanoveHím § 918. a 30. hlavou 
a § 922. a násl. Je skutečně přiznati, že reda1$:toři nynějtího znění 
§ 918. měli více před očima reformu německého obč . zák. než re
formu našehoobč. zák. (srov. zprávu subkomise panské sněmovny 
str. 163). Zásadní rozdíl mezi naším právem a německým občan
ským právem spočívá v tom, že správa má podle našeho práva 
místo u všech úplatných smluv, kdežto v německém právu vysky
tuje se hlavně jen u smlouvy trhové (nehledě k jiným podřadným 
ustanovením). Tímto přehlédnutím redaktorů' novely k obč. záko
níku byllo' ulstanovení § 918. velmi k omp1'i'ko'vá:uo. Toto ustanovení 
dopadá na tyto případy: 

a) smlouva nebyla splněna v udaný čas na patři'čném místě, 
b) smlouva nebyla řádně splněna . 
V obou případech musíme rozeznávati mezi plněním positiv

ním a negativním, či.Jii tak zv. negativním a po'sitivním porušením 
povinností (srov. Len h.o ff, Zentralblatt 35, str. 189:'). A tu si 
uvědomujeme, že v případu b), jde-li o plnění positilvni, konkuruje 
'otl() ursta'nlOve'TIrí se spr:rvou {swv. E 'h 'r CI n z w e i g, Obl. Recht, str. 
194). Nejde nám o výklad de lege lata, ale o novou úpravu zákon
nou, která musí i každé zdání antimonie od:strani1ti. Přiznáváme se, 
že postlavenína~e je těžké, máme-I'i 'P,O'necbati správu jako in-

-* ) Původcem tohoto učení je pra:ktik lierrmann Staub. Učení vzniklo 
r. 1904. Srov_ li e dem a n n, Schuldrecht des B.-O.-B. 
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stitut společný všem úplatným smlouvám, neboť musíme úzkost
livě dbáti zásadního- rozdílu IJ?ezi naším právem a právem cizím. 

2. Případ a) je prostý případ pro dle n í dlužníkova, které 
rozJilšujeme v prodlení objektivní a subjektivní. MJáme částečně 
pwdlení upraveno jak v §§ 918.-92'1., tak 1334. a násl., tak 1413. a 
násl. 1447. Ex professo mluví se o prodlení v §§ 1334. a násl. a pro
to je spomo, zda zná naše právo i objektIvní prodlení, t. j. zda ne
zaviněné prodlení . má nějaké právní účinky. Dokud nebyl refo,r
mován § 919., otázka objektivního prodlení neměla významu, ale 
právě nyní po reformě máme pochybnosti, zda můžeme § 918. 
vztahovati jen na prodlení subjektivní anebo též na prodlení ob
jektli'vní,. Otázka není: řešeTIa ,s nalpmst'olu ,jasnolsltí a jen z 1'extul § 921. 
okliko-u můžeme konstatovati, že věři'tel může odstoupiti od smlou
vy, ocH-ii se ,dllulžl!1,ík Q1bjektivně v pr,odlen,Í. Ii tom směJ1U pochy,b
nosti komise a reformní její náměty jsou zcela na místě. 

Komise navrhuje upraviti případ prodlení dlužníkova takto: 
»Nesplní-li jedna strana buď vůbec nebo v nálež,ité době, na nále
žiJtém místě .. . « Tím restituje původní text § 919., ovšem za pod
mínek valně rozdílných. Komise rozeznává dva případy: 

a) dlužník měl plniti, ale neplnil, 
rl) dlužník sice plnění nabídl, ale ne v náležitou do'bu nebo ne . 

na náležitém místě. 
Tím se vša;k proibl'é;n ,posunuje, neboť nas.tává nyní spolr, zda 

účinky § 918. nas.távají jen tehdy, když věř1tel plnění jinak b'ez
vadné přijal na nenáležitém místě nebo- nenáležité době. Touto 
formulací domnívám se, ostřeji vystupuje antinomde k § 1413., 1414., 
kt,erá se řešf 'poměrně lehce, to-tiž t2.UC, že při~'Cltií pl'něnr 'Í'e 'Placením 
ve :smyslu §!§ 1413., 1414., te dy že nenastávají účinky § 918. ; nepři
jme-li věřitel pLně'Thí,nenísmlolUva po rozumu :§ 1413. vůbec splněna 
a máime dán přúpad a). Texť §, 110., III. novely PfiOlsté VYPOlčílal oří
IPady pro,ctlení, které vyj adř orvali negaui'vně v ten T'OZJUm, že ,dllulžník 
se ootne v Iprodlení, rakmilenesplní' svojip·ovj,rm,oslt v náležitý čas a 
na itáleŽTtém místě. Komise však pozměněnou .st'yJlisací vnáiší d'o 

. této negabvní kOl!1lst,rukce též !TháležitO'Slťi pOlsiit'ivní,což není, na 'pro-
spěch věd. Podle našeho míněni pľO'btém:nohl by se řeši,ti ,snad 
touto formulwcí: »Nes 'plní-H jedna strana s.platný dluh« 
nebo všeoibecTIě'j'Í »Nespll'n:íl-li j' edna strana svo-jř povin
n o ,s ,t ji ž s 'p 'l atno:u«. Toutoi krá~kou formulací můžeme vysta
čiti , poněvadž -co ,dO' ,dolby :náJme 'jasné ustanovení v § 1417. a 904., 
co do místa 'pl'atí !~ 1420., 905. :a poněvadž v '§ 1413. máme vyjádřeno, 
~e pl1něnú se musí :státi vnálež<iltý čas a ~na. náležÍ'tém místě . 

Otázku ohjeik~ivnÍho a sUlblelkťilvní'hO' prodlení nel2)e !při ny
nějším uspořádání obč. zák. řešiti přímo, změniti pak systematiku 
obč. zák. není úkolem revidovaného překladu , a proto upouštíme od 
jakýchkoliv úvah v tomto směru , ,ástatně revidovan5"r text § 92 1. 
je značným krokem ku předu . 
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3. Mnohem .obtížnější je druhý případ § 918. totiž, kde jde o 
plnění vadné. Zde konkurence nastává se správou, ale nesmíme 
přehlédnouti, že problém můžeme formulo'vatt tak, aby nebylo an
tinomie mezi § 918. a §§ 922. a násl. Sprálva dopadá j~en na vadné 
plnění po,sitivní čili tak zv. negativní porušení smluvní povinnosti 
(arg. »Werun 'j'emai11ld erne Sache auf ,etne entgeltHche Art einem An
dern iiiberl!asst«, I§ 922.), ~de'žto § 918. do'padá i na vadné negativní 

\plnění, čili tak zv. IPOSitiVlltL ,porllšenf srnluvní pOlVinnostti. Ale, jak 
,správně upo!zmňlllje E hr e n z w e i g ~Ob\'i'g. Recht, str. 194), ne
hodí se na tyto případy samtkoe I§ 918., neboť ph poSlitivniim p'0rušení 
nelze :potru§enÍ ,odlči'ni,ti, tedy dodatečné p1lněiJ1& žadati (pro futuro po
vinnost nebyla pomšena), a ods.tollllPitti otd smloúvy s 'P'olloženÍm lhů'ty 
nebude zprav'ildna mo,žné, spíše budou zde pfÍ.p3Jdy I§I§ 919. a 920. 

Dále 'je rozdíl mezi § 918. a § 922. v tom, že !§ 922. tpředpoiklá,dá, 
ž,e p'I'nění, byl,o :p-řidato, ~dežto I§ 918. ,dopadá na ten připad, že plnění 
neb}'lj:()I Plřtitjlato, ale pak neby.Jlo slplněno ,podle us!t,anov'cní § 2413. a 
pr,oto máme dán pří,padl prodlení dluž,!]líkorva, 'který je obsažen v námi 
formulovaném zněnb ,počátku tohot,o I1stanCllVenL Z těchto důvodů 
'l11avrhuieme, aby ,s,bova »anebo taJk, j'a!k by,Io. ujedmáno« byla škrt
nuta. 

4. Koneane se domníváme, že :bude snad lépe, ,omezí-Iii se 
i§§ 918., 919. pouze na negativní porušení smluVJnj,ch POVilll'llOSU, kdež
to o positivn.írch tporušení'ch dáme ustanovení zvl'áštní v ten rozum. 
ž,e za § 919. V1stUneme nový para,gra1 tohotlo :wění: 

Mě I-li d I u ž: ní k p 'O vi n 'n o s t ně c o o po m e no u ti a 
ne jed II a 1-li IP o d 1te té top -o v i'l11 n o 's t i. m ů ž e v ěř i tel 
buď při Is: mlouvě setrvati a žádati ;náhradu škody 
z IP ů s o b e n é p o il' U Š, e n 'b oll P ,o v i n n o s t f, a fl e lb 'O' od I u: žní k tU 
b e!Z o"d I~ I a dl tU o zná m.i t i, ,j a k m :tl e se lo po ruš e n í: p o
v t n ll.o.s t i do!Z věd ě 1, ,ž 'e o. d s m ,l o u v Y II oS t II P U 'j e«. 

VSU!llJutí'l11 před 'gl§ 920., 921. budiž naznačC!llto, ,že oba zmí:ně,né 
paragrafy v~tahl\1jí se nejen na §§ 918., 919., nýbrž i na tento nový 
paragraJÍ. (ISmv. May r, Juristi'sohe Blat't,er, 1908, čís. 39.) 

I§ 920:") Jest ÚlPlně Isouhlasiti s formulací ,prvé včty »Bude-li 
spllnění zmařeno s'kutečnosN, za 'kterou dl:uznílk odpovídá ... «, nebolf 

o) Navrhovaný text : § 920. Bude-U spJmění zmařeno s k ut e Č II o stí, 
z a k t e r o u d I II žní k >O d p o v í d á, může tdruthá strana žá!dati za ná
hradu pro nesoplnění nebo odstoupiti od smlouvy. Bude-li splnění zmařeno 
z části, může odstoupiti, když lze usouditi z llovahy jednání nebo z účelu 
známého dlužníkovi, že O'i1 a dr u h á str a n a na částečném pLnění nemá 
zájmu. 

§ 921. O pod m í n k ách a p o vaz e p ,o v il n n o s t i k n á hra d ě 
škody uložené v těchto 'paragrafech, phtí ustanovení 
o ib e c n á (h I a: v a 30.). Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku ll1a 
náhra,du škody, k t e r á p>o dle t Ý c h ž u s ta n o v e'i1 í mám í sto. úpla
ta Hž přijatá buď vrá'cet11a nebo l1ahra,zena taJk, aby žád'ná strana neměla zi
s]m ze škody strany druhé. 
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tím Q<d'kamje .se na všeobec11é :předpisy odpovČ'dnos,H, které jsou ob
saženy ve 30. hIlavě. 

:§ 9'21. Za velmi šfastno'u pO'v3Jžujeme styhsaci p'fvé věty: 
00 PO/dillí'rukách a lp.o'Vaze povdnno'st1ř k náhradě škody uložené 
v těchto 'paragraf'ech, platí! ustanovení (hlava 3D.). « Tímto toO
tliŽ formulluje s,e nedlépe r,o'Zld~ 1 me:z:i pmdlenlÍm subjektivním (hlava 
30.) a orbjekt,iv'ním ostatních ustanovení (§§ 918., 919.). Bo,dobně SQlU

hlasiti je i .se styhsad druhé vě'ty ("Orusloupení oOd smliolllvy 'se ne
dotýa~á nároku !TI,a úhradu š,k,o'dy, ,která rpodle týd1iž ustanovení má 
m,ís!to«). 

7. S ,p ,r á v a. 

Uznati .jest plně .důvody revisní komi'se, že základy ustanoOvení 
o Isprávě není při pouhém revi'sním překladu možno hý/bati, z t'olhoO 
dův'o'du, 1P0měvadž by se tím p.osunul1a celá základní 'konstrulkce ob
čanskéhoO: zákoníka. Ne-lze prot,o ro,zděliN ustano'Venf ,o vadách práv
ní,ch a vadách fysilC'kých, ač'k'oliv hJ,ed'isKa jsou vde velmi rozdílná. 
Právě nynější doba nejméně se hodí k taik,ové re,v:isi , poměvadž jde 
zde o konsbmkci, která předpdkltádá UlrčJVtý právně-filosorfický názor 
na základní pojmy právní vMy, ale O' tytoO pojmy ie nyní' boj, kt,erý 
/ske Zlnamená zn,alčnou etapu v !prohlOlwbení ,právní vědy, ale kt.eTý 
zároveň uvádí v neklid každou zásadní ·oltá:z'ku. Jest právě nebez
p,ečí', že paTIlUliíddokt.řina, která ned'o:s tateČ'n,ě rozeznává mezi obli,
ga'čním a I:~bera'tol'ním ('solučním) právním i-ednáním, jakouko'h hlubší 
úpravou v,šechna tato ustano'Veni vkeztemní než vysvětlí. 

I§§ 923.-930. 1. V § 983. vynechává :komise případ, že někdO' 
zClizí vě'c, která v ,době Hzavření smlouvy Ineexistovala, poněvadž 
přílPad tentol spadá ,pod U'sta'noO,vení !§ 878. Slorva "jiits-c-blich vorgtibt« 
př,ekládá "kdo Iproti pravdě tV11dk . 

2. Za I§ 923. vlsiUnuj.e nový 'pa:ra'graf (na místo zrušeného § 924.) 
00 garanční:oh přÍop.orvě.dk'h. Ustanovení ,toto Zlllí: "Platně lze umlu
v iti, že z-cizLtel odpoví,dá za vady, ktea·é s. vY1s:kytnou douróté dOlby. 
K ,p'latnO'sti 'llmIu'Vy ,s,e vyhl1edává, ahy prohlášení zcizitelolvo bylo 
dáno !písemně«. Pwti s1yHsaoi není námitky. j,elIT proH z3řaz·ení za 
:§ 923. mohou býti ·pochybnosti . I§I§ 923. až 930. ustanovují, jaké mUisÍ 
býti vady:, a:by na'byvatel mohl se žalolbo'U n~bo ná;:nitkoUi 'podI'e 
!§ 933. ,domáhat>i lÚóruků podle § 932. V ustano'Vení garanční pří/povědi 
stanoví se ,dvo,jIí: jednak že 5ot~·anám je volno 'stanoviti i jiné přjpad
nosti slPTá'Vy n.ež upraveny JSO'll v !§I§ 9'213.-930., iedna'k, ž,e vada ne
mUSr býti v době od'ev~dátní věci , t. j . v ,do'bě /pInění sml,o'llvy, ale 
v době pozdější , tak zv. gauITční lhůtě . Prvý případ muže nastati, 
když Zleizitel plní přesně, jailc 'byl,o, uj,ednáno. ale při plnění prohláJs:jIj, 
že vě,e hodi' .se mirnl() t,Qi !Je t'omlU a tomu. Podle dosavadního stav·u 
měl:a by taková pr·ílPověď jedině t.ehdy IprJ"ávní relevanci, 'kdY'by do
datečně iUčměno hyl'o legem constra.ctus, ,podTe n01vého Ulstanovení je 
závazné, bylo-lidláno nabyvateli písemně. Druhý případ je ten. ž e 

\ 
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vada může se vyskytnoluti i později než. v době pl'nění, vada taková 
• j'e právně relevamtní, kdy,ž byla dána garanJční pří'Pověď ,Písemně. 

Z tQho nutno a oonta-. sou,diti, že budoucně bez písemné úmluvy bu
dou rGlzho,dlllY jen ty vady, které jlsou dány v době plnění, i 'kdyby 
na přmdadnčik'do k'oupil stroj s tou vými'llkou, 'že nejméně dvě léta 
bude jej -molžno bez správek p.oužívati. Tu narazíme v praxi na dosti 
ožehavou otázku. Podle kausálního zákona budoucí sta'\' hmoty je 
nutně olbsažen v nynější;n stavu, když :př'iiímáme kausální zákon 
důsledně. Podle toho i vady zbo,ží', ,které se vy'skytnou pOIz:d1č j i , 
jlSIOU ji.ž v ,době předání v něm ohsaženy. Tento důsledný néÍJwr na 
kaJU.sáln[ zá'kon čini'! :by jakoukoli garanční přípověď zbytečnou. Ale 
při bH:žším ,r,olz,boru shledáváme, že bude přece jen nutm,o roz,lišovati : 

a) změna věci2Jpús'OIbena o:ko lnos ~m1 jsoucími v'e vě,ci samé, 
kde oko'Jí ne.pŮ'sO'bi'lo nijak příznilVě pm ,změnu:, t. j. pří6ina změny 
byla ve věci samotné, 

lb) změna věci byla z'působena ok,oJím, t. zv. příčina vnější, t. j. 

p,J'í,čina změny nebyla ve včci samoltné. 
Vzhledem ,k tomu , že každá změna je vý'sledlkem mncha ,sebe 

proHnaiící:ch 'p.říči:n, nelze v kOllllkretních případeoh a) i b) od sebe zá
sadně a př'csně líšiti, alle směn1ki nám rOIz!'išení: toto přece bude 
moci dárt.i. V případě a) hll'de:'l1ie mwsitá zkoumati" záa příči,na byla 
dána: již v době !plnění. v příp3'dlu b) pak, zda vnější příčÍ'na, zPŮSO
'biv,š fl zmčnu, Ibyla dána před IPlněním, t . d., změna byla v dlolbě plmění. 

V obou pří,padech jde .o to, ,že jde 00 vadné plnčnÍ. Pří'klad nám vše 
osvČ'tllí. Objednám s'tmj , slfbena dvouletá garancie ústně, stwj měl 
míti .ocel prvot,řídní , ' blíže olznačené iak'oosti, vzhle,dem na ni musel 
by bezvadně pracorvatri při nm-máI n:í výk'on/nosti aspoOú dvě leta , za 
fiOlk je stroj :pmouchám, pří'Čiona : šlpatná ocel. Vada byla v dO'bě pře
dání stroje, wle je IPrekluclová'!1:a pr'G ulstanovení § 932.; naproti tomu 
tato v ada včaskomstiatovaná adlo šesti m-ěsícú zažal'ovaná, je právn ě 
relevantní i bez 'pÍlSemn,é garancne. Z toho, .p1Y\ne tedy tot.o.: Pro lhůty 
delší šesti měsÍrCů (Po. 1)ř . Hí let) mll's[ býti dána vž,dy Ipísemná z<Í
wka, prn lhúty 'kratší, jde-li o jiné vady ne'ž v S 9Q3. násL anelbo 
jde-l,t o vady vyslkytnuvší s.e po 'Plnění. 

Uvažujíce o významu ustanovení a garanční'ch úmlu,vách my
sHrne, že lépe i-e Z'ařadi'ti us,tanoOvení lot,o za i§, 930. a dMi mu zvláštní 
marginální rubriku. 

§ 932. 1. Korni/se na vl'hwje IněikoWk změn: 
a) Lhůta žaJo:bní- u vad ,dolbytlka p,l'OldlUlžuje se na šest' měsíců , 

s vý,jimlkou vad uvedených v !§ 925., 
b) lhúta ža:].obní při garan,čn:í příopovědi IPOIČ Íon.á uply'nutím doby 

žalo'bní. 
Se změnami t.ěmito jest s,ouhlasi't i. 
2. Pordmí:nkou žoJobního náro1lm je, že žalo,bce ne'Ien prokáže 

náležitosti uvedené v §§ 922.-931{)., ný'brž že podá i žalobu ve llhú-
I 
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tách stanovených, !§ 932., nejde ;z,de tedy ,o PTomlčení. Půvoldní, I§ 932. 
ustanovil ,poněkud nei'asm·č » . . . mUlss sein Recht ... gelteTl'd machen, 
sonst isi: das Recht erlos,cJhen«. Ustanovení toto z,;nčn:h t,řeH no
vela (§ 125.): » ... muss sein Relcht. .. ge'r,irchthch geHenld machen, 
SoQllliSt ist dte Klagc crlloschen«. Z .tohol již jasněji bylo zřejmo, že Ijde 
o lhůty pr'e,kl:UJsivní, a lle WL?dlíll ~ne(li právem a žalohou dá se vy
světliti jen s hlerdiska teorie o žalolbě a 'llároilm, která vyplýVá z too~ 
rie o sub,ďe!ktivním \práv u v mater~á'lnírn smy-sďu, pro vyjádřenI prae
klUlsivní: l:húty neměl' tento dodratre!k žádného smyslu. Jelst p,ro1:o vekm 
vítati , že korni'se r'evi:s:ní, škr.tla tento dodatek a preklus'Ívní 'lhŮ'tu 
vyjádři'la ~ce]~ přesně: »~do choe žádati za slprávu, nechť přivede 
věc na soud .. . « Tím j'e ,jasně řéčeno, 'že včasné podání žallOlby ná
leží ke :s'lmtkové pod'stavěžalobníiho nár:o'lm. 

!§ 936; Komise zacholvává ,t,oto ustaJnovení nezměněné, ale vzhIe
dem na, měnÍci se potřeby doiby by.]o by uvážiti, z,da nemčl se tento 
paragr af vůlbec vynechwti. Dnes je včru tě:Žlko ta!k z"V. \PTopů~'čenÍ 
úvě'ru p'o,važovati za smlouvUl p'řÍ!p féwn ou. Kone.Č'ně od:stlfaní se tím 
tak zv. Ildausula wbus sÍlc IstatUltilb1us. fk1tewu ·;náme mnohem přiléha
věji vyjádřem.ou v § 914. Odstraní-Ji se !§ 936. , ,poz:budou ustanovení 
o tatk Z'V. reá'ln:ých 'k,ontraktech valně svého: významu a 1:0, mysUm, 
práNč při zá!pújočce a smlouvč zástavní nebude hmbě škoda, pújlčka 
pak a de'posi1tiUm změnou 't'OIU ani dotče'nY nebudou. 




