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Promlčecf lhůt~ právních jednáni. denního života. 
VáJdav Ř.ehořka . 

V době sep.wnJíobč. zák-obec. rmuměla se pod pojmem -pro
mI<čenÍ (Verjiihrung) každá změn·a něj'aikého práva, -ZlPůsobená uply 
nutím určité doby. Tat.o nastala pa:k tkn, 'že práva zani:lmla násled

. kem jich neyýlkonu IPO mčitou zák. st,anOlVeil1l01ll ddbu, kterýžt'ol pří
)pad se 'OznaóoiVal jako promIčenÍ extinktivnÍ'. Nrup.wti tomu 'O aquisi
f.ivnÍm promlčení Ipráv 'nebo-Ii t. ZiV. vydržéluíl (Ersitzung) ml,uvHo se 
t'ehdy, zís'kal-li někdo toiho práva tkn, .že je vyikonhal po určitou 
dohu zá!konnóu. -

o. z. o. pohlíŽÍ tudíž na promlčení. a vydr,žení iaJko na dvoje 
souběžné právní skutečnosti, pokládá je jen z,a dvě různé stránky 
jednoho a téhož pritridpu a to-chybně, neboi vydržení vY'žad'll'je zcela 
jiné skutkové podstaty než promlčení a nehlédíc k času, nemají 
tyto dva prá'vní ústavy .pranÍc společného. Vydrženi jest nabyti; to
Jiiko něMerý,ch práv a sice na zák,l adě dlouh:o·le.t,ého d,nžerií, zvláště 
kval'ifikov3né'ho. Proml,čení jest 'Pozby+ . .íně1kter5roh práv Ipro ne
Ulžívátnf práva v době zákonem vyměřené. 

Dnes jest tudíž ná:zor, že vydržení jest jen zvláštním přílpadell 
proml-čení', všeobecně ,olPu'štěn a f-OIz'umí se pod názvem promlčeni 
toliko :to zv. Ipromló~ní - e~tin;ktivll1í. -

Jest tudirž vítati, že i, nOiV:á če:slkoslov. osnova revise o. z. o. jeslÍ 
tohoto ná,zoru a přesně r-ozHšuje oba pojmy tí'll, že stanoví pojem 
pr·omlčení jako záni'k práva, a contrario pojmu vydr,žení , jak1o;žto 
vzniku p ráva uplYJlHitím určité, zákonem vyměřené lhůty. 

FQ,z.orujeme-li práva a závazky z hlediska Ipwlll'čení, múžeme 
je děliti na právapromlči1telná a nepromlčitelná, {)lna p'alk pravidelnč 
a nepravi'delně promlčitelná. -

'Úkolem naším jest všimnouti si hlavně právTIepravidel,ně pro
mJčitelných, specielně předpisů I§ 1486, jaikožto ne}zajímavějšího; 
zmíníme se tuidí,ž o ostatních jen mimochodem. 

Pravidelná doba promlčení jest jak v dosud platném právu; tak 
i v 'osnově stanovena na 30 let. Ustanovení toto tkví svými lkořeny 
ještě v Iprávu římském. ltledíc všalk k tomu, 'co bylo pově'děno Ihned 
úVlOdem o ohYlbné IklonsÍlr'ukci lPojmů :vydržení a promlčení, které'h1ož
to náwru se p.řidťžuje ,té'ždůvodotvá 'zprá1va našf osnovy, jest v do 
savadním ~nění· § 1478 vy,nechati z·nínlku o vydržení, zahrnui'ícím 
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v sobě též promlčenÍI tak, ~e novehsovanézněJií' § 1478 hudeolbsa
ruCNati pouze druhý odstavec citov. paragrafu. ROV'l1ě'ž prárva" ktierá 
jsou zapsána do veře}ný'ch knih, j,ak 'stamorví !§ 1479, pwmI.čují' se pra
videlně v době 30leté. Je-li Ipak ,promlčecí lhůta 'UT'či,tých :práv kratší 
nebo delší těchto 30 lelt, mluvíme tu 100 právech n ewavidelně, pro
mlčite lných. 

Delší lhůta ,promlčecí stanovena jest ja'kožto privilegium 'ooob 
vYtčených v i~' 1472, ,~ si'ce 40letá, jak stanoví §: 1485. 

Tímto přistupujeme ku hlavnímu předmětu práce, ku kratším 
lhůtám promlčecím. Jest pak ,zde pOjednati hlavně o § 1486, který 
zmenšuje I'hůtu pro prá:vní jednání denního ž~vota. 

" Kratší lhůta pr'Oníičecí nění Hž I1JOIVum. Vtě l ení kr~tkých IlhiIt 
p'roml'čecích v ,zálkon 'hyl'O, pr0vedeiJ1.o již~ starý1ch Rhnariů. Z PO'
čc;tku národ zemědělski', požívající , plodů s,vé půd~r , vypěstovan~ch 
svou rlodiI1JOIU a Sivým Ip,řičiněním, vyměňoval své statky Í'en vel,~i 
zříďka. " Prot,o v,znikalo zpočátku jen v'elmi mál'O nároků obligační,ch 
a nejevHa ,se tudí,ž p'ntře-ba takto po, různu vzniiklé ná,r'Oky čas'olvě 
omezovati. Proto jsou též s tarořímské acUones jen »perpetuae ~: . 
Vlwikemmést vša1k p,řestalo zemědělství ,býti jedin§m zaměst,náníim 
a 'Občané vioziH plody SIVé ,pů:dy pravidel ně na trh .dO' města a tak 
pol'olžen záJklad obohodu . V'zniká Ipak »,praetor urbalHus« s, daleko
sáhlou prél!vombcí, který žal,olbní právu ome'zuje na rolk ' (aot. ex 
edicto-poenales), rovněž jako některé interdikty i žaloby ex edicto 
aedilico (quanti minoris nedhi bitoria) na 2- 6 měsíců. 

Odůvodnění zavedení těchtO' krát;kýdhlhůt jest v t'OlTI, že 'hy 
, , (110uhým trváním ohrožena byla veškerá bezpečnost obchodu, kdy 
by na- 'př. při ad. redhib~torja a-qualnti mino'ris kupnJ: smlouvy, jinak 
řádně uzavřené, pro va'dy proda.ného Ipředmětu 'pn nepoměrně dl,ou
li nu dobu byly zrušitelny. Tak ohroženo by bylo klidné držení statků 
na zá,kla:dě .kupní'ch smluv ncrbytých. (To platí O> dbou žalobách. Ne
baf též ad. quantimi1Jl0.r.j,s, zejména jedná-li se ,00 z:načné s.levy z trž
ní ceny, čelí přímo ;proti Ip'odsta.tě smlouvy Ikupní.) 

Roku 424. po Kr. zavedli císařové lionorius a Theodosius II. 
30ti1eté Ipr.olJ11~čení obl. nár,o'!,ů vůbec, netý'kalo ·· SiC všakdřívěiší,in 
p'rávem stanovell1ýoh kratších lhůt, které v platnosti z ús'ta ly , i i)YO cí
sařském -všeobe,c:ném zál!m;flě promlčeCÍ;m. 

Tyto zásady římského , práva byly Ipak ,často i novými kodifi
I;acemi 'přeja,ty . 

Pruský Landrecht z r. 1794. má stejnou dobu promlčecí jako 
v římském právu, totiž30tiletou, proti fisku, 'kostelům a korporacím 
stejný.ch rvýsél!d požílvajícím 44.1 etou: dobu ,proml,čeCÍ'. Vedle těchto 
dLuuhých lhůt promlčeCÍ>ch .obsahuje však P. L. celou SIPOUIStu miJlID
řádných, lJlnobem kratších l hůt promlčecích pro jednotlivé případy 
- a j'est v tom 'Ohledu mn.ohe:'11 , pestřejší, ale jest též méně 'p;řehledi1ý 
ne?, rak ob. zák 'o,bč. . . 

M110hem ,dŮ'kona,leii IestprOlpracolVána 'Otázka tě>Ch't,o kratší .11 
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lhůt ve francoU'Zs1cé:Í1 Co·de civil. Dle ustanovení čl. 2262 jest vše
obecná nejdelší lhůta iproml'čecí stal1'o:vena sice rovněž na 30 let dle 
vzoru řÍmské'ho, avšak 've 4, o,ctdčlení mezi z'Vl6.štnÍili případy pro
mlčení přihlíží Code civil ke slmte6ným hromadným potře'bám den
n.Í'l1O živ·ota způs'dbeJl velmi moderním. Tak na rpř.: Žal'ohy mistrú 
za měsíční vyučování v umění a vědá,ch, nároky ho,telierú a ho,stin
skSrch za poskytnutý byt a-podané 'pdkrmy a nápoje, dále nárcYky 
dělní,ků i nádeníků na z<lJp!acení jich mzdy za dndan<Í díla neb -vy
konanou práci se 'pwml.čujÍ již v 6 měsících. Především js,o u t.edy 
chmezeny časo'Vě nároky ze s'TIluv kupních a námezdní,ch. je,ž v 
;n oderním životě a zvláště v l1)ěstech velmi rychle se mno·ží. Zvlá
ště slUŠÍ upozorniti na zavedení jedn'omčn í lhůty promlčecí pn ža-
lo bách 'kwpcú za zbo·ži proda,né soulkromníkúm-neobchodníkúm. Jed
noroční doba pf>Omllčecí zavedena té'ž pr'Ožaloby lékařů , ranhojičú a 
lé·kárníků za pohledávky, o·perace a dodané léky. 

Shora zmíněné ustanovení vztahuje se ovšem pře.devším na 
přečet,né všední sm10lUlvy kupní, jimiž sou'kromnÍ'k kryje denně své 
vlastní potřeby v domácnosti, ale také, a to jes t dúležité , vztahují se 
též na smlouvy kupní, jimiž t,ře:ba ncolbcho>dní.k, a]e pro svoji sou· 
kromou potřebu (,pr·o se'be a svoji rodinu) 'kupuje zboží, aniž by měl 
v úmyslu dále je zciziti. 

Ustanovení tato čerpána jsou ze starofrancouzs!ký.ch Z'vy;li:losti 
. ,- coutumes«, zejména ze zvyklostí pařížskfrch. Tyto právní zvyldo
sti pařížské nabyly takové váhy, že často byly pokládány za ohec
l';é právo francou zské. 

Tento moderní' názor starého Cocle civil byl pak vz.oreJl i '\10-

včjším záko,níkúm. 
V krajích porýmký.ch platil COiCle civil a tu seznali pruští krá

lové a jich vlády, p,ok'Uld se promJ,čení týče, pfednos:t, v ustanoveních 
Oode civilu 'před domácími záJkony a vydali prot.o' nový zák/a.n, jímž 
v Prusku za'Vedeny 'Pl"omIčecí lhtlty značně kmtšÍ'. V úvodě zákona 
se cituje: »při pohledávkáoh, jež bývaií.buď ihned neb V krátké lMtě 
p:aceny, z dlouhého trvání Ihút Pruského L.-R Dochází nejistota, 
a pro1o se. vydává .tento nový zál){.on.« hoU' ·pa'k v tomto stanoveny 
2 krátké Ihll~'Y: 

1. dvouletá - Dro Dohledávky průmyslníků, kUDCl!, kram<Ířů , 

umělců, řemeslníM i lékárníkú Zal do:dané zlbcží a vykonanou 'práci, 
{)'Všem jen pro domácfi potřebu odběratelovu. neba.f 'bylo-Ii zho,lí 
neb práce dodány pro obchod neb živno,st odběrateloiVu. přestává 
býti obcha.dem všedního života a tu tedy platí stará lhůta L-R. 

2. Druhá - 'krátká lhůta IpromJ,čecí jest 41etá DPO pohledávky 
kostelů a duchovních za výkony k,o>StelnÍ, neb ohřadní. pro dávlky za 
úřední výkony soudních komisařů, a!dvoká!tů. n(}~Mů. Jélk ař tJ atd 
Tento citovaný zákon Drusik::\,T ze dne 31. března 1838 jest clúle:žitý 
tím, .že v podstatě joeho lhúty přešlv do nOiVého německého oboč. 
zákooa. 

3 
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. Ne'ž při1kročime k .promlčeCÍm lhůtám Něm. zák. o!JJč., jest u'po-
zomitina to, 'že tento zákoník rozlišuje promlčení a vydržení jak,o 2 
odse'be různé právní, ústavy. Vydržení iestzvláštní Z!působ 'nabývad, 
o němž též odděleně pOjednáno, mezi způsoby nabývání vlastnktlVÍ, 
k,deNo ipmmlčení jestZ!pů~Oib 'Po~bývání nároků, o němž pojednáno 
ve všeolbecné 'části. Něm. zák. o:bč. nezná tedy jako starší theorie " 
(na ipř. též náš o. z. 0'.) společného stavu Ipraes,cripti·onřs, jež by za
hrnovala oba ústavy, totiž nabývání a pozbývání práv či promlčení 
v U'žšímslolVa smyslu. 

V Něm. obč. zák všedbecná pra:;n}čed lhůta jeslt rovněž stano · 
vena na 30 let, ale :nnohé výjimky ,z ní stanov.Í lhůty !kratší. Ta:lc 
jmeno'vitě zkrácena proml čeci. lhůta ohledně nárokú z ·olbchodú a 
právních jednání denního života, oběhu a obchodu, a motivy uvádějí , 
že vzo'l"em byl Code civil, jenž však po UlplynutÍ. IhMy stanoví, jen 
domněnku zani'k-nU't,í, kterou oprávněný múže vyvrátiti ·pro·tidÚlka
zem, kdežtO' Něm. ·obč. zák stanovil objektivní zánik nároku (po 
uplynutí doby). . 

Jako ·dÚV10d pro zavedení těchto' !kratších lhůt se uvádí to·,o:že 
nebývá zvykem dáva,u kvitance neb 'pot,vrzení při těch+,o menších 

. obchodech na učiněné zaplacení. Poně:va'dž :pak takové 'obcho,dy pro 
sv'oji ·dl"Obnost a všednostča's~o rychle mizí z paměti, s~ává se po 
letech ,postavení dlU'žnika vúči nároku z takového obchodu velmi ·ob
tížné. Nutno !,udíž ja<k dlužníka, tak i jeho dědice chrániti, kte'H ,ne
mo:hiou míti ani vědomosti', nato~ ne dúkazu o zaplaocení snad dávnc 
se stavším, protináf'Okilm čaMo velr:ni poc'hybného rálzu. Zavedena ' 
tudíž 2letá ,doba promlčecJ pro nároky z ,obchodú všedního 'života. 
(Typickým druhem takových právních jednání, podléhajících 21etému 

, 'promlčení, je.st prodejz!bolží kupcú, řeme-slníllcil. živnostníokilatd.). 
Jsou pak 2letému promlčení podřaděna i taková právní jednání, jez 
11evyka.zují té vlastnosti, že 'by denně neibčastěii se opakovala. ak 
vřaděna sem byla jen pro svoji drobnost neb alespoň podobnost s 
oněmi obchody, jimiž .se něco pro domácnost kupuje. 

Něm . .zák.olbč. zachoval si vša'k 'vedle 2leté 'pro;nJ,če-cí lhilty též 
dle pms'kého vzoru 41etou proml'čeci Ihútu, a t,() pro úr-oky (po,čítaje 
v to i onu část, jí,ž 'se ka'pitá! umořuje), pro náwky naČ'Í-nži z nájl1ú , 
pach tú, nároky za 'ned-o-danédůchody, dávky výměnk,oivé, 'příspěvJ<;y 

vyživovací a vůbec 'pro nároky na všechny ·ostatní "praNidelně se 
<Yp ak Uljí cí dá-v1ky«. ' 

Sl"Ovnáme-li ·ustano,vení Něm. zák. obč. se' švýcarským prá 
vem obJ~ga,čním, kde všeobecná ,promlčed Ihúta jest lOletá a jen je
diná lhilta Sletápm nár,oky z právní·ch ' jednání, vše·dního života i 
všeliké dávky se opakující, musíme konstatovati, že ustanovení 2-4-
letých 1M t ,prc;-nl'čeckh něm. obč. zák. ·o:dpo:Ví-dají mnohe'l1 více 'po· 
th:bám skutečného života než švýcarská, nebof SJetá promlčeci 
dolba jest pro nárok na .'př. ,za prodaný kousek másla neboO bochníJ, 
chl eba ;pří1iš dloullá. POlčet l'hilt jest v něm. dbČ. zák. o jednu 1'02-



5., jest U'po
-žení jak,o 2 
b 'nabývací, 
vlastnilCtiVí, 

t pojednáuú 
arší theorie ' 
, jež by za
:i promlčení 

,vněž stano
cra'tší. T a:1c 

'olbc'hodů a 
ivy uvádějí , 

stanoví, jen 
i protidŮika
nároku (po 

ád í tO'·,o :že 
h+,() memšídl 
)bcho'dy pro 
st,ává se po 
lu velmi oib
j'ti, kteří:ne-
snad dávn{) 

u. Zavedena 
lního, 'života. 
cích 2letému 
,tníků atd.). 
jednání, jez 

,akovala. ak 
podobnost s 

ecí lhůty též 
fky (po,čítaje 

i.nžj z nájJlú , 
é, 'příspěvJ<.:y 

,ra'Videlně se 

Hským prá 
etá a jen je
lího života i 
novení 2-4-
le-n více 'po· 
rá Dromlčeci 
Jebo boc'hníJ, 
o jednu mz-

- 35 --:-

mnO'žen, což ale neru věci' na škodu, neibo,{ o nepřehledoost,i nemůže 
tu býtj řeči. 

Zběžně sluší se' ještě 'zmíniti O' černohorském ob!č. záok., kde 
všeobecná promIčecí lhůta 'Vyměřenal1a 30 let, kmtší lhůta pak jest 
5- a 4letá. Závazky z právních jednání všedníhO' života PO'stihnuty 
jsou ustanovením čl. 629, jenž stanOiVí ,proml'Č<~cí lhůtu 21etou 'Dm po· 
l:ledávky kupců a prodavačů na drobno za zboží dodané těm, kteří 
,nejsou kupci. 

Účinek vwrů něm. a švýcar. možno 'pozoro'VaH též ješ,tě v nt
skémolbč. 'zák Všeobecná promlčecí lhůta; jest zde . 1Oletá; Motivy 
jsou: 1. v zákoně 'p'oba'Hkkém platí též 10letá 'proml'čecí, lhllta, které 
jíž ruský právní život dostatečně uvykl. 2. 301etá lhůta prO'mlčecí 
jest příliš dJ.o'llhá vlIči průměrné délce lidského 'žiivota, 'pr,ot'o pro 
žaldby z 'Právních jednání! denního 'života stanovena 2lctá prom.J.čeci 
doha. Opětující sel1áv,ky 'Podrolbeny Sleté pľO'11J.čecí lhůtě ta'k, jalro 
v něm. {)ibč. zák v I§ 196. V poclr,obnostech ovšem isou rozdíly. Něm. 
obč. zájk. 'podrro>buie 2letému promlčení též nár,olky zemědělců za 
prodej !plO'din pro domá'cnost dlu'žnH;:O'vu:. Ruský ,o,hč. zák toho ne · 
či-ní' , 'pQlllechávaje 101etou pr'oml'čed lhůtu , oož se odÚ'vodňuje tím, 
že takové proodeje nejeví se jako jednání průmys,lová, nýbrž že jsou 
realisací důchodů z movitéhO' statku. Dále se uvádí, že takové prO'
deje dějí se 'zpravi'dla za hOŤ'ové, proto prý pro ně není třelbažádné 
zvláš'tní lhůty promlčecí,avšak jest jiS'to, že tOl jest pří.:wakem všech 
práv. j. d. ž. vůbec, že se zpravidla dějí za hotové, a pro ně ' jest pO'
třelba krátké promJ.če!CÍ lhůty prá\'ě pro iich drobnOlst a všednos,t. 
Právě tátI() právní jednánÍI jsou t.ypem všednkh jednání, uza\'íraných 
zpravidla bez v,šech :zápisů a listin, pročež :snadno se na ně zapo
míná, takže u nich potřeba krátké lhůty jest nezbytná ; souhlasíme 
tudíž s ně;n. o:bč. zák. 

Powrujíce tento vývoj promlčeCÍ;ch lhůt v různých státech 
evropských přicházíme k tomu závěru, že 30letá lhůta promlčecí 
.nevy'hov,o,vala a -nevyh{)lvuje 'POlžadavkům moderního obchodníhoži
vota. Ve všech Z:<Í!konÍlCí,ch tudíž zavedeny lhůty kratší a délka těch
to lhůt přilZpŮ'sobena pova!Ze, zVykJ.ostenl a potřebám toho ,kteréhO' 
státu. 

Zbývá t,udí'ž 'podfiO:biti kritice vývoj prO';nlčecích IhM v raJkou
s,kém zák. o:bě. a srovnati s dnešním staiVcm. 

O. z. o. zůstal v podstatě. ']Joku:d se týlče všeobecné lhůty pro
ml'če:CÍ, na zásadách 'p'rá>va římského, neb stanoví, v §§ 1478 a 1479 
všeobecnou Ihů,tu pmml'čecí 30le'~<ou. Pokrokem pak bylo zavedení 
3leté pro.'11\.čecí lht'Hy v § 1480 ,pro roční dávky, roky, důchody atd . 
Čeho však velmi citelně se postrádalo, bylo vyměření krátké lhůty 
promlčecí pro nároky ze všedních smluv. Moderní obchod peněžní i 
modernÍ' právní pra.xe vol8.Jla po nápraiVě au'Váděla též pádné dů
vOIdy, odvolávajíc se na ,ohromn;ý počet, těchto smluv a na jeHch 
zvlá1štní ráz o'Pľo~i jiným práv,ním jednáním~ První vlastnostfi těchto 

3" 
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" smluv jest; -že {}soba 'odbětatele a jeho způso:bi\!ost isou vý,znamu je-
nom podružného a to proto, že Ulzavření smlouvy a její plnění z ,o,bou 

. strari čili realisace vykonává se tu r.ázem, mno'hem ví,c sku:tke:n (re), 
': než slovy a pr,ohla:šováním. A tako'vému ulza'vírání, a současnému 
. realisování: hodí se ' smlouvy zcela je.dnoduché, neobsahuHcí ,žá<d'ný.cn 
,neh ' jeH ,nepatrných vedlejších u'stanovení, ,bez rvšech komplikujíCÍ<,: i1 
p.ódrnínek (V krámech a obohodech, na drahách obyčejně nikdo- se 
neptá, Jak se odběratel jmenuje, kd,o jest, 'kupu'ie-li pro sebe ne'o ji-

' . ného, je-Ii záka'ZI1.ík.způs.olbil'Ý k právním činú;n. Zákazník jednoduše 
vezme zboží, zapla:tf a odejde.) 

CharatkterisHcJI,ým pro tyto sml,o'uvy jest dále též hotové pla
cení, a neodkladné plnění, 'PH čemž pl'átce od pT-íjemce nežá<dá o,by
če.ja1Jč ani kvitance, ani polrvr:zení phimu. Při velkém n6Nalu v ,ob
'c;hodech o svátcfch a v sobotu ve;čer není téměř ani moělliOl při tako
vý,ch O'bchodech Výldávat f-ormální' kvitance. Nasita!a by tu stagna:ce 
a zmatky a Gbhodník raději' se vzdá uzav,mř obohod se zá'kaznÍ,kem, 

';který by třeba k'OIUrpi! za 1 Kč a tvrdošíjně stál na tom, aíhy se mu 
. vydala kvHance; 

. Požadavkům shQra Hvedeným :bylo uč i něno zadost tT-e,tí norve
. 101\.1 z r. 1906 a sice ~§!em 194. Pa,mgraftent'o, byl vy,tvořcn pod hes
lem zkrácení promlčecf thůty pro pohledávky zprávnkh jednání 

' dcnníihoživota. Vládní motivy z r. 1907 zdůra'zňují, že tu jdeo .'po
hledáV'ky 'průměTem nepatrné a o. 'právní jednání, jež se zpravidla 
opakují. Hll vysvětlují, že nelze o zapravení tako.výeh d luhů -
'myslí se tu ' 'paifrně na pohledávky 'p,o,travináře. krejčíiho,obuvnika 
aJtd. - uchovati v paměti účas.tniků . důkalZ. S't,vrzenky o ta1k'o,vých 
platech, ~e 'prý se často ani netVydálVai'í, a tam. kde se dávají,ne
možno. přece .žádati, aohy se .schovárvaly po 30 roků. Z t'oho pak vy
plJTvá zájem řádného dJ,už'ní<ka na zkrácené lhůtě 'proml,čecí. Jest 
'všaJ]c též v zájmu samotného věřitele. aby tako:vét'O pO'hIedáv],y u
pl a tňoval co nejdříve. Čas'to nellá o nich ani řád,ný:ch dokladů a 
bude proto. za živé 'paměti s.ná,ze med čelit.i hé,odůvocIněným ná:ni't
kám dluž,níkovým, než PO' dl,ouhé době. MlI'Že se . ,též proti žádosti 
dlužníkově oďelší p,ose-čká:ní hrániti poukazem ml krátko'u 'promlčecí 

Ihůtt1. V tom pak je'st záro'veň vážný zájem nárocliohO'spodářský. 
Dá<le pa~( llka::uií motivy z hledi'slkCl! obecných zájmit, že nej

vě<tší část pla'tit § 194 novely náleží k provoz,ovacím nákladům sou
kromého hospodářství dlužníkova. Na'hromaďí-li se však platy ta 
kovým čekání;n za řadu Jet, pak vzrostou ve velký kapitáJ,ov:írdlu'h. 
jebo~ dobývání ,llůže otřásti hospodářskou existencí dlužník,ovou. 
Dlhtody ' tyto možno 'v pdstatě schváliti. Ale' nazcestí by nás mohl 
vésti ' důkaz motivů na prllměrnou nepatrnost Dohiedávek a na jich 
pravidelné opakování. Krátká lhůta ta platí totiž také prO' pohledáv-

.ky válečných dodavatelů za dodávky, snad i miIíoilOv'é, pro pohle- . 
dávky velkoobchodníkit aJ 'továren i při mírových dbchodeoh často 
jdouCÍ i do tisíců, na ipohledá<yKY velkóstatků za s;p.oustuvagOOlŮ ře-
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py, na pohledáV1ky sanatorií ich.irurgů, ad'Vdkátů a jiných,bez ohle
du na, 'jkh výši. U těc'hto pohledávek pak ,nelz.e viděti ani nepatr-
nost, ani že by .se opa'hlNaly ·S určHo'U pra'Videlností. . 

Jde tudí,ž § 1486 'o. z.{). daleko za rá>m.ec drobných právní'ch ' 
jednání ' dennílh.o života, na :které motivy v ,prvé řadě myslily, bR. 
možno ř íci, ·že krátkému promlčení vomu bude nyní podléhati vě,mna 
pohledávek z obligačních poměrů. Nelze však říci, že by toto vzdá· 
lení se od myšlenkového vý,chodi'ska ':uotivů ,bylo věci na škodiJ. 
Doba 3 let jestdolsti dl'ouhá, alby v ní' mohl bždý k ,upl atnění své 
pohledá:v,ky asp,o.ň začátečnÍ< kfOlky podniilmoil'ti. 

Samowstlou jest ovšem v naší novele volba jednotné 31eté ihtl
ty prDml'čecí 'pro pohledá'Vky denního ži'V.o,ta. Jednotná taťo lhůta se 
mile ,odrá>ží ,od l~oztříštěnosti 1M t práva francouzského a něm. O. z., , 
jak o 'nioh shora vyloženo. Lhůta 3 le,t se t aJ,é snadno vžije v 'Prak
tk'kém 'našem. životě, nelboť 2)domácněla u nás Už na ,lálkladě ~' . 1480 
obč. zák. ,pro úroky a jiné o,pětuiící se. dáv,ky. Jest též veJ,'ni účelno 
v i§ 194 no,vely, že není činěno rozdHu mezi ko'upěmi konsumpčn ími 

. a O'bc'hodními. 
Významnější než obě předchozí jest další n'ovota. Všechny zá

koníky, jež dosud zavedly ijaatší IhiHu promlčed pm pO'hledálV1ky z , . 
denního života, po,dávaií jenom vÝ'početpohledávek, Ip.okud možno 
př e sně vymezený, kt,eré 'm3'H ,bý ti těmt'o, kratším lhútám podro
beny. Vládní osnova Z · 1". 1907 slnažila se již, aby dospěla 'k 6 :b e c
něj ší m u princiÓu a pos,tav Ua tudíž v čel,o § 194 novely 'předpis. : 
který v 'p'odstatě odpovídá ,Č. 1. nY11ějšího' I§: 194 novely. Předpis za
brnuje pocl krátké promlč.enÍ pohledávky z plnění konaných "in einem 
ges,c'hfiftlichen Betrie1be« , K tomu širokému předpisu' připOjuje vša~~ 

v Ý p ,o č e~, celé řady zaměstná!l1Í< a 'podnikú, které 'krátkému pw
mlčení měly býti podr'oibeny, a sice ne sn atd' jaJm exemplikace pojllU 
»gescháftIic'her Betrieb« uvedeného pod Č. 1., nÝ.brž jWNoIby ty POd· 
niky dagí, byly zase něco jiného než »g. B.« §, 194 O'S'lLo'VY měl proto, 
ni'koliv jako U'zálkoněrný § 194 šest, ,nýbrž 11 čísel a byl více než dva
krM tak dlouhý, Justi.ční J<.omise pall1S'ké sněmovny § t,en zjedno 
d'tl'š ila tím, že škrtla podniky a zaměstnání, které dle názoru jejího 
jistč byly 'zahrnuty v 'po,je'11 »g. B.« 

Komise pak, 'která koná 'porady o revisi obč. zák., st a'ví se k 
ustanovením tohoto § (1486) celkem Ikladně. V 'důvodo'Vé :zprávě k 
tomuto- § podotfrká následovně: Nepři'jímá se návrh předložený ko
miS'i, aby pokud se týká adVo-kátú (stejně arciť by muselo plat,it i o 
notářích, patent. zás tU'pcí.ch a .jiných {)s~bách veřejně povolanýdl 
obstarávati někf,eré věci), doba pr.omlčecí byla procUoužena na 5- 6 
let. Jako důvod se uvádí, že ně1které věd trvají přílišdl,oU'ho, takže 
by leckdy 'nebylo 'llOžno požadovati zaplace11Í. Dúvotdem zamítnu 
tého stanoviska jest, že komise nemá přednesených obav, hledíc k 
§ 1478 a k § 1170 o. Z., jenž· 'Při rev,isi zústa'j. jistě zaoholVáJn, jako'ž i 
k i~ 1014, jenž sluší vykládati v souvisl,osti s § 1170. 



• 38 

Dle uvedenéhó vidíme tudíž, že 'předpis § 1486 resp. 194. třetí 
novely, zůstal v Ipodsta>tě nezměněn, doplněn jsa toliko {novým) 00-
stavcem navrhOlVaného znění dotčené \\'omise. Promlčení pohledá
vek uvedených v !§§ 1480-6 počíná konce-n roku, v němž nastala 
událost, s níž § 1478 spojuje PTomlčení. 

§ 1486 byl pod tlakem vá,lečný,ch poměrů; kdy vetká většina 
obphodníků,živnostníků atd. byla narukována, suspendován a sus
pense tato byla vládou prodlužována od roku ok roku, takže v době 
suspense tohoto § platila všeobecná: 30letá lhůta promlče,cí. Poněvadž 
pak nyní raison ďMre této suspense pominul a suspense nebude víc 
Iprolong'OIVána, bylo nutno rozřešiti otázku promlčecí' lhůty prá'VJl.ích 
jednání .stavších se v intervalu mezi vyhlášením suspernse a zruše
ním jejím. Směrodatným jest z,de k posouzení této otázky vládní na
ří,zení ze dne 15. února 19230 'prodlouženi promlčecí l'hůty 'pro ně-
které :pohledávtky; kde stan<weno: . 

1. Proml'čed lhůta 'pro pohledávky, uvedená . .... a 1486 o. 
z. 0.., která byla: zknfucena 3. dílčí nove,lou z r. 1916,' prodlužuje se 
dále tak,že tyt,o ,pohledávky pwmJ.Čí se ne j dři ve dnem 1. dubna 
1924, jestliže nezanikly Už před tím uplynuH;n delší' 'Pfomlčecí lhůty. 
ďřÍ'\re v zákoně určené. 

2. Pro ,pohledáV'kyuvedené, které d o s pěl y do l. dubna 1921, 
počíná se 3letá pwmJ.čecí lhůta od t,OOO'to ,dne ; pr{} pdhledáV'ky po
zději dospělé ,počíná se dne.-n dospělosti. 




