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VĚD PRÁVNÍCH A STÁTNíCH« . 

I. 

Dekret direktoria in publicis et cameralibus ze dne 14. května 
1753 poukázal komisi, jež k sepsání jednostejného práva civil
ního nedávno byla zřízena, .dass die allerhochste Intention dahin 
nicht gerichtet seie, eine Abanderung deren derma\igen Gerichts
SteBen zu machen, sondem nur ein gleichformiges Recht zu sta
tuieren, wornach die in denen gesambten Teutschen Erblanden 
wirklich 'betindliche Gerichten si ch zu richten und judicando fíir
zugehen haben wurden; nicht minder, dass unter das objectum 
sotanen neuen gleichen Rechts ulld also des zu verfassen kom
menden Codicis Theresiani dasjenige nicht gehore,was das Jus 
seu statum publicum oder die politische Verfassung ein und des 
anderen Erblands betrifft, wo mithin sie, Kommission, bei vor
nehmender Kompilierung besagten gleichformigen Rechts in jene 
Materien, so das Jus et Statum publicum Provinciarum respicieren, 
sich nicht einzulassen habe. c 

V zásadách komisí snesených, podle nichž. mh1ila právo vše
obecné sepisovati, 1) vytýká se tudy, že zůstanou roo<ilílné ", zÁk'ony 
a obyčeje takové, jež hluboko zasahují vezřízerií iemské a n.e
mohly by se k vůli jednostejnostLměniti, aniž by se zřízení téči 
oné země nerušilo. Ale jen takových změn že jest se vystříhati, které 
měly by přímý a podstatný vliv na zřízení zemské. nikoli takových, 

1) Víz Harrasowsky, Gesch. der Codification des osterr. Civilr. (1868), 
str. 61 a násl., Der Codex Theresianus und seine Umarbeitungen I., str. 16 
a násl. 
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jež dotkly by se toliko důsledností vzdálenějších, co do svého 
utváření lhostejných. Podstatné pak že jest a má zůstati beze 
změny, co vztahuje se na výsost zeměpanskou a regalia, na aerarium, 
jura commercialia, fiscalia, pokud fiscus neužívá juris privatorum, 
a pod., dále to, při čem jde o řády, přednosti, privileje a svobody 
stavův, a rovněž to, co týče se dosazování soudův, správy věd 
obecných, konání spravedlnosti, řádu policie a pod. 

Meze ty byly jediné, přes něž sjednocení práva civilního ne
mělo zajíti. 

Codex Theresianus nicméně obsahuje mimo rozdíly pro sou
vislost se zřízením zemským ponechané (1., c. 2, n. 28, 32, 33, 
38, 42, c.3, n. 30, 11., c. 1, n. 61, 106, 155, c. 25, n. 6, c. 29, 
n .. 145, lIL, c. 13, n. 12, 25, 37, 49, 50) i některé jiné, jichžto 
ten ohled nevyžadoval. Ustanovuje za pravidlo, že odměnu poruč
níkovu vyměřuje úřad vrchnoporučenský po svém uvážení, ale pro 
ty země, ve kterých podle zákonů posavadních při poručenství 

nad (')sobami vyšších stavů náležela poručníkovi šestina nebo 
dvanáctina z čistého výtěžku statku sirotkova,2) zachovává od· 
měnu tu na dále, pokud by výtěžek onen nepřesahoval třicet 

tisíc zl. (L, c. 6, n. 463). Strany vzdálenosti, ve kteréž od budovy 
s právem k světlu soused srní stavěti, vztahuje se na místní obyčej 
(11., c. 29, n. 59). Při nájmu zůstavuje místo zemským obyčejům, 
co se týče doby k placení nájemného, doby výpovědní a lhůty 

k vyklizení věci najaté (III., c. 12, n. 99, 50, 184, 175). Podobně 
pti smlouvě služební, co se týče doby k placení mzdy (III., c. 12, 
n. 101). A všeobecně vyslovuje zásadu, že k obyčeji hleděti lze 
jen tehdy, když zákon ve věci hlavní ustanovil, ale příčinou způ
sobu, počtu, míry a jiných okolností odkázal na uvážení soudcovo 
nebo na zemský obyčej, posavadní zachovávání a zřízení (1., c. 1, 
n. 42). 

Praví také, že náležejí k zákonum statuty, jež pro některou 
zemi nebo místo některé od panovníka js(')u dány nebo výslovně 
potvrzeny (1., c. 1, n. 34). Statuty a zřízení, jež od nižších 

") Viz nov. deci. Hh. 10, řád poručnický pro stav panský a rytířský 

v král. Českém ze dne . 7. února 1736, art. VII., § 6, pragmatika ze dne 
12. dubna 1753 (Sammlung al1er Verord. u. Ges. v, 1740-1780, II., str. 136), 
čl. 10. 
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vrchností, soudův, obcí, představených a sborů se zvláštním 
povolením panovníkovým dle potřeby úřední a k udržení řádu 

jsou učiněny, že sice k nařízením všeobecným se nepočítají, ale 
pokud zákonům neodporují, od členův a podřízených mají býti za
chovávány; panovník však že sobě zůstavuje kdykoli do nich 
nahlédati, je měniti a zrušiti (n. 35). Než patrně výroky těmi ne
mají soukromoprávná ustanovení jednotlivým zemím a místům 

daná ponechána býti v platnosti. 8) 

V »kodexu zkráceném« výminka stran odměny poručnické 

již se nenalezá, »způsob zavedený v některých zemích dědičných «, 

že poručník obdrží jistý podil z čistého užitku, i výslovně se 
prohlašuje za zrušený (1., kp. 6, § 153). Císařovna billetem ze 
dne 14. srpna 1771 byla oznámila, že v tom mezi zeměmi če
skými a rakouskými rozdílu nedopustí. 4) O právu k oknu osnova 
Hortenova jen ustanovuje, že soused nesmí stavěti ani jiného nic 
činiti, co by právu tomu bylo k ujmě (11., kp. 25, § 17). Při 

nájmu a smlouvě služební v kusech dotčených změny není (III., 
kp. 12, §§ 32, 59, 60, 84, 104). Všeobecné pravidlo, kdy lze se 
táhnouti k obyčeji. toliko stručněji jest vysloveno (1., kp. 1, § 14). 

]osefinský zákonnfk obmezuje platnost obyčejů na případnosti 
ty, kde zákon strany vedlejších okolností vztahuje se na zemský 
obyčej nebo posavadní zachovávání (hl. 1, § 11). V jediném, 
prvním dílu svém nečiní tak nikde a jen co do spůsobilosti k na
bývání zemských statků a spravedlností připouští různost podle 
zřízení zemských (hl. 2, § 4). 

Dvorní komise zákonodárská, jež po rozpuštění kompilační 

komise byla zřízena, navrhla v nejp. přednešení ze dne 21. srpna 
1790, 5) aby pro »větší bytelnost« občanského zákonnfka pře

hlednutý návrh jeho byl sdělen jednotlivým soudům appellačnfm 
a zvláštními komisemi zřízenými ve všech zemích prozkoumán, 
.soweit derselbe den besonderen wesentlichen Landesgesetzen nicht 
entspdiche oder der LokaliUit zuwider oder nicht genug bestimmt 
ware. c Komise ujišťuje v přednešení tom, že neradila by, »dass 
aIlen Provinzen, wo die Lokalitat und andere eintretenoe wichtige 

3) Viz k tomu Harrasowsky, Cod. Th. u. s. Um. I., str. 29, p. 3. 
') Viz Harrasowsky, Cod. Th. u. s. U. L, str. 237, p. 25, IV., str. 116, p. 78. 
') Pfa.if a Hofmann, Excurse iiber Osterr. alIg. biirgerl. R. (1877) 1., str. 1. 

1* 
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Ursache ein Hindernis machen konnen, das nam\iche Gesetz ge
geben, sondern eigentliche Falle fůr die betreffende Provinzen 
nach Umstanden ausgenommen werden.« Nejv. rozhodnutí dne 
15. září 1790 došlé schválilo návrh komise připomínajíc, že na 
očích jest míti zásadu, »dass in der Regel in aIlen deutschen und 
bohmischen Erblandern nur einerlei Gesetz sein soli, und dass 
nur in so weit als die Umstande des einen oder des andern 
Landes ein anderes · erheischen, eine Ausnahme von der Regel 
Platz zu greifen habe.c V dekretu ze dne 20. dubna 1792, s nímž 
potom nejv. úřad justiční · rozeslal přepracovanou osnovu prvního 
dílu občanského zákonnika soudům appellačním, praví se, že vý
minka z jednostejného zákona smí se připustiti jen tu, »wo be
sondere Umstande der Uinderverfassung dieselbe unmittelbar not
wendig machen,« a připomínky o návrhu zaslaném, že mají pouze 
k tomu hleděti, »ob derselbe den besonderen wesentlichen Landes
gesetzen zqwider, nicht deutlich genug bestimmt, ineinem oder , 
anderen Absatze ganz iiberfHissig, oder nicht erschopfend sei.. 
Ale nepodobá se, žebylo tím míněno těsnější obmezení. Také 
potom na př. v české komisi při § 158 řečeného návrhu, dle něhož 
pozůstalý muž věno dědicům manželčiným anebo zříditeli jeho 
musil vrátiti, zástupce stavovský namítal, že paragraf ten jest ~der 
hierortigen Landesverfassung vermog Stadtrechte C. 41, 42 u. 43 
und Landesordnung O. 48 u. 49 entgegen.« 6) 

V komisi české navrženy jsou mnohé změny takové, jež 
směřovaly pouze k tomu, aby obnovena byla ustanovení v Čechách 
prvé platná, a neměly žádné souvislosti s poměry ústavními. Hned 
při prvním návrhu takovém - aby totiž § 48 změněn byl v ten 
rozum, že toliko otec jest povinen dítě své vybýti a to jen tenkrát, 
když ono s radou jeho vejde v manželství - zástupce stavovský 
(hr. Fil. Swerts-Spork) přednesl žádost, aby císař, jestliže by se 
mu nevidělo měniti po návrhu tom zákonník všeobecný, aspoň pro 
království České vydal zákon takový, jak na Obnoveném zřízení 
zemském O. 36, tak na Právech městských C. 35 se zakládající, 
»welches auch bei jenen der nachfolgenden §§ geschehen konnte, 
bei welchen ahnliche Riicksichten und ahnliche Grundsatze ein
treten.. President appellačního soudu i zástupci zemského práva 

') Srv. také Plat! a Hofmann n. u. m., str. 381, p. 15. 

a pražského magistratu 
myslili patrně na eventul 
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a pražského magistratu k mínění stavú přistoupili. Navrhovatelé 
myslili patrně na eventuálný zákon zvláštní, nebo textú potřebných 
nepředložili, jak uvedený dv. dekret ze dne 20. dubna 1792 pro 
všeliké opravy v návrhu zákonníka vyžadoval. 

Nově zredigovaná osnova zákonníka stanovila v § 22 dílu 
prvého, že k obyčejúm hleděti lze jen v případnostech, jež týkají 
se výkladu zákona. V následujícím § 23 pravilo se, že statuty 
a taková nařízení, která jednotlivým provinciím, okresúmzemským 
a obcím byla dána, vzhledem na práva soukromá nemají moci 
zákonné, jestliže odchylka od zákona všeobecného výslovně ne
byla povolena. 7) Ale podle § 233 dílu třetího má se nájemné 
a pachtovné zapravovati napřed, »wenn es Landessitte ist«. 

Když dv. dekretem ze dne 16. ledna 1797 osnova tato sdě
lena jest opět k posouzení komisí zemských, v komisi české zá
stupce zemského práva (pozdějŠí dv. rada při nejv. úřadu justičním 
Jakub Heinrich) uvedl, že § 23 není dosti jasný, že nelze vyroz
uměti, pokud na př. v Čechách Zřízení zemské, Narovnání o kovy 
a Práva městská se zruší. Z pravidla že zákony provinciální před 
zákony všeobecnými mají přednost. Míní-li zákonodárce snad, aby 
statuty takové zůstaly v platnosti jen potud, pokud se zákonníkem 
nebudou v odporu, pak že by bylo potřebí statuty budoucně 
platné sebrati a jako zákon provinciální vyhlásiti, a § 23 bylo by 
pozměniti takto: »Statuten oder solche Verordnungen, welche ein
zelnen Provinzen, Landesbezirketi und Gemeinden gegeben worden 
sind, behalten zwar neben diesem Gesetzbuch ihre verbindliche 
Kraft, nicht aber gegen dasselbe, wenn nicht die Abweichung von 
dem allgemeinen Gesetze ausdriick1ich zugestanden worden ist. 
Ůbrigens werden die mr jede Provinz, Landesbezirk und Gemeinde 
noch ferner zu gelten habende Statuten und Verordnungen von 
der Gesetzgebung besonders kundgemacht werdenc. Většinou hlasův 
usnesení však odloženo, až celá osnova bude probrána, a zevrub-

T) V kodexu přepracovaném statuty se netřídí, nýbrž praví se (I. kp. 1, 
§ 11), že ustanovení jen některé zemi nebo některému místu svědčící po
dobně zavazují jako zákony všeobecné, ať od země pána jsou dána nebo 
potvrzena anebo vyšla s jiného místa, jemuž se dostalo zeměpanského povo
lení vydávati ustanovení taková. ]osefinský zákonník opakuje výrok ten skoro 
do slova v § 8 hl. 1. Teprve v osnově této objevuje se znění odnášející se 
k statutům dosud platným. 



6 

něji se pozná, pokud statutární zákony království Českého budou 
zrušeny nebo zachovány. Než, potom, nejspíše ve spěchu,8) usne
seni žádné se nestalo. 

Ale prve již vyslovila se pro sebrání a prozkoumání statutů 

komise, která k posouzení téže osnovy r. 1794 při direktoriu by la 
ustanovena, t. zv. komise revisijní. V sezení jejím dne 11. ledna 
1796 konaném bylo k tomu ukázáno, že mocnářství složeno 
jest z národův a zemí jazykem, mravy, duchem i zřízením velmi 
rozdílných, jimž nelze ve všech věcech dávati zákony stejné, že sta
vové jednotlivých zemí jsou pro domácí práva a obyčeje zaujati, a že 
jest také nejvyšší vůle a předpis, aby se při změnách všeobecných 
politické zřízení a okolnosti místní nepouštěly se zřetele. Jakkoli 
však radno jest starodávné obyčeje a řády zachovati, že bude 
ovšem třeba, .dass selbe vorher ordentlich und genau gepriift und zu 
diesem Ende allenfalls von eigenen dazu in den Provinzen anzu
ordnenden gemeinschaftlichen Justiz- und politischen Kommis
sionen in einen Entwurf nach der in dem a. b. Gb. angenommenen 
Materienordnung zusammengefasst, sohin zur ausdriicklichen landes
fiirstlichen Bestatigung und Ausnahme von dem allgemeinen Ge
setze vorgelegt, und nach erhaltener Bestatigung den betreffenden 
Provinzial- oder Gemeinsatzungen einverleibet, au ch zu jedermanns 
Kenntniss in Druck gelegt werden«. 9) 

V sezení nově sestavené komise zákonodárné, jež odbývalo 
se dne 11. ledna 1802, při týchž §§ 22 a 23 referent Zeiller pro
hlásil, že zúplna přistupuje k mínění komise revisijní. Z mnohých 
příčin že není radno všecky obyčeje a statuty zrušiti, ale že nelze 
je také zkrátka všecky potvrditi. Měly by se tudíž sebrati, revi
dovati a po zralém uvážení buď potvrditi buď zavrhnouti. Postu
povati by se mohlo tak, že by se v každé zemi, kde by takové 
provinciální zákony neb obyčeje asi byly, ustanovil schopný muž, 
aby sebral ty, jež náležejí pouze právu soukromému, na to by 

OJ Komise počala své porady teprve v prosinci 1799. Dv. dktem ze dne 
21. února 1800 nařízeno appellačnímu soudu, aby připomínky její tak dlouho 
opozdilé bez dalších průtahů do konce května tím jistěji byly předloženy, 
že od ostatních soudů v appe ' lačních došly již před drahným časem. Komise 
dne 30. dubna 1800 dokončila II. díl a přistoupila k dílu III., jemuž věnovala 
ještě dvě sezení. 

") Viz k tomu Pfaft a Hofma1m, n. u. m., str. 380 a násl. 

se uradila komise provi 
pomfnkami svými posla 
poradách o všeob, obč. 
mají zevrubnou znám 
v komisi zákonodárné 
pokud práva některá , 
jednotlivých zemí že t 
stala na právu soukrom 
soudové dosud prohlé. 
obrácen byl na jednost, 
se jen tu, kde jsou pro 
místních. 

Návrhu tomu odpo 
z. sudí v. Haan. Dovo2 
všecky země stejně zával 
nosti, jaké zachovávání 
ale pak že jest potřebí, i 

communis také bylo, pl' 
předpisy všeobecné a II . , 
statuty, žádná práva pro 
žeti průchod, kde na zák 
jaksi na pomoc zákonů, 
vyhlašují, nebo co se tý 
ani desky zemské ani J 

movitostech se zapisuje. 
zemích platí, že jsou ji 
konem zrušiti. A měly 
vlastní ústavy jedné kaž 
livých zemí statuty a ol 
příležitost vytasiti se s 
a komise ocitne se v nť 
přijala a uvedla celý sy: 
sama si vyžádala, odml 
nespokojenosti. 

Komise shodla se p 
platnost, a že příčinou j 
zvláště připomenul, že I 

vší moci zbavil, a že t. 



-álovství Českého budou 
Ispíše ve spěchu,8) usne-

a prozkoumání statutů 

1794 při direktoriu byla 
~ení jejím dne 11. ledna 
že mocnářství složeno 

luchem i zřízením velmi 
'ati zákony stejné, že sta
iva a obyčeje zaujati, a že 
při změnách všeobecných 
lštěly se zřetele. Jakkoli 
ády zachovati, že bude 
und genau geprii.ft und zu 
1 in den Provinzen anzu
nd politischen Kommis-
a. b. Gb. angenommenen 

ur ausdrii.cklichen landes
on dem allgemeinen Ge
tatigung den betreffenden 
:ibet, auch zu jedermanns 

konodárné, jež odbývalo 
a 23 referent Zeiller pro
nise revisijní. Z mnohých 
tatuty zrušiti, ale že nelze 
)y se tudíž sebrati, revi
ti buď zavrhnouti. Postu
ždé zemi, kde by takové 
" ustanovil schopný muž, 

soukromému, na to by 

osinci 1799. Dv. dktem ze dne 
by připomínky její tak dlouho 
la tím jistěji byly předloženy, 
před drahným časem. Komise 
,Ha k dílu III., jemuž věnovala 

, str. 380 a násl. 

, 
.se uradila komise provinciální, pokud mají se podržeti, a s při

pomínkami svými poslala je komisi zákonodárné. -Po skončených 
poradách o všeob, obč. zákonníku, že by ti dvorní radové, kteří 

mají zevrubnou známost o takových právech provinciálních, 
v komisi zákonodárné referovali, a rozhodlo by se, zdaž a 
pokud práva některá obdrží místo. V dekretech vydaných do 
jednotlivých zemí že by se mělo připomenouti, aby sbírka pře
stala na právu soukromém, a obyčeje uvedly se jen ty, k nimž 
soudové dosud prohlédají, při návrzlch pak, aby hlavní zřetel 

obrácen byl na jednostejnost v zákonodárství, a odchylky žádaly 
se jen tu, kde jsou pro ně důležité důvody ve zvláštních poměrech 
místních. 

Návrhu tomu odporoval místopředseda komise dolnorak. nejv. 
z. sudí v. Haan. Dovozoval, že žádá se zákonník všeobecný, pro 
všecky země stejně závazný, aby pominuly nepříležitosti a nepřístoj
nosti, jaké zachovávání mnohých různých zákonů přináší s sebou, 
ale pak že jest potřebf, aby vše, co juris communis býti může, juris 
communis také bylo, pro všecky takové případnosti aby dány byly 
předpi~y všeobecné, a nepřipustily se proti nim žádné obyčeje nebo 
statuty, žádná práva provinciální. Jen tu že by obyčeje mohly obdr
žeti průchod, kde na zákonné předpisy samy nemají vlivu a jen jsou 
jaksi na pomoc zákonů, na př. co se týče formalit, jak zákony se 
vyhlašují, nebo co se týče způsobu, jak v těch zemích, kde nejsou 
ani desky zemské ani knihy pozemkové, zástavní právo na ne
movitostech se zapisuje. Statuty a zvláštní nařízení, jež v některých 
zemích platí, že jsou jako zákony jiné a m~hou se novým zá
konem zrušiti. A měly by se zrušiti kromě těch, jež týkají se 
vlastní ústavy jedné každé země. Budou-li se vyžadovati z jednot
livých zemí statuty a obyčeje, že bude se to považovati za vítanou 
příležitost vytasiti se s hojnými statuty, ba za vyzvání k tomu, 
a komise ocitne se v nemilém postavení, aby buď mnohé statuty 
přijala a uvedla celý system zákona ve zmatek anebo návrhy, jež 
sama si vyžádala, odmítla a zavdala tak příčinu k stížnostem a 
nespokojenosti. 

Komise shodla se posléze, že obyčeje budoucně nemají míti 
platnost, a že příčinou jich nic se nezařídí. Dv. rada v. Schmidfeld 
zvláště připomenul, že nový soudní řád pro obor svůj obyčeje 

vší moci zbavil, a že tedy také v novém zákonníku neúčinnost 
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jejich může se ustanoviti. Pro § 22 přijato znění: »Auf Gebrauche 
und Gewohnheiten kann in keinem Falle Riicksicht genommen 
werden.c 

Avšak strany provinciálních statutův a práv oproti míněni 
Haanovu ostatní přísedící považovali, že bude nutno v některých 
věcech ponechati vedle práva všeobecného i zvláštní práva pro
vinciální. Pro některé věci že nedají se vytknouti pravidla, jichž 
by se všude mohlo užívati. V Předních zemích že jsou řády a 
statuty, jež dotýkají se práv jiných stavů říšských, i hylo by 
s . povážením na takové sáhnouti. Stavům tirolským dostalo se 
nejvyšší přípovědi, že při svých zvláštních právech a statutech 
zachováni budou. Ovšem že mají platnost podržeti jen ta práva, 
která budou zeměpánem výslovně potvrzena, a bude tedy potřebí 
sebrati je a přehlednouti. Sdíleli však tito přísedící obavu Haanovu, 
vydá~li se rozkaz do jednotlivých zemí, že poskytne se příležitost 
hlásiti se s mnohými statuty, a kromě toho obávali se, že pořízení 
sbírek a následující jednání pohltí mnoho času a dokonání zákon
níka dlouho se protáhne. 

Zei1ler odstoupil proto od svého návrhu předešlého a .navrhl, 
aby provinciální práva, jež vedle zákonů všeobecných posud platí, 
shledala se ze spisů nejv. úřadu justičního, aby se prošla a vy
nechalo se z nich, co vzhledem k úplnosti nového zákonníka 
ukáže se zbytečným. Zůstatek aby se poslal zemským komisím, 
jež by se měly vyjádřiti, co by se k vůli jednostejnosti ještě 
mohlo vypustiti. Po skončených poradách o všeob. obč. zákonníku, 
že by se vzala v úvahu došlá vyjádřeni, ustanovilo by se, při čem 

dále zůstati má, a podle toho by se pro každou zemi sestavil 
zvláštní přídavek k všeobecnému zákonní ku v pořádku jeho. 

S návrhem, aby provinciální práva zjistila se ze spisů nejv. 
úřadu justičního, celá komise souhlasila . S vyslyšením zemských 
komisí však většina nebyla srozuměna. Dokud není zákonní k do
hotoven, a neví se, co bude právem všeobecným, že nelze udati, 
jaké by měly býti odchylky, i bylo by mnoho zbytečných připo
mínek. Ostatně že zemské komise byly slyšeny o návrhu všeobec
ného zákonníka a měly příležitost udati, co se právům a statutům 
tamějším příčí. 

Stalo se pak usnesení, že při jednotlivých materiích uvedou 
se provinciální nařízení a statuty k právu soukromému se vztahu-

jící, a rozváží se, ma jí-) 
za potřebné a budou 
pro každou jednotlivou 
sbírku, jež vyhlásí se ja 
obdržel následující znění 
bezirke und Gemeinden 
jenigen Gesetzeskraft, " 
bestatiget und der be~ 

einverleibet worden sin< 
Přes dvě leta nic < 

drženém dne 16. dubn. 
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mu jako dvornímu koo 
sovaného biskupství tri 
že v témž území a rOVI 
potřebf jiných odchylek 
dem na statut zemský 
připamatoval návrhy s' 
II. dil obč. zákonníka 
či oním spůsobem o 
postaráno. Zároveň up 
na provincie benátské, 
jež by tam. se ustanovil 

Velká většina příS I 

komisí. Že byly již slyl 

'0) Oftter, Der Uren 
biirgerJ. Gesetzbuches I., s 
stupce stavovského na str. 
komise toto: > Der Herr B 
textieren; ,wenn nicht die 
Landesverfassung gerechtf, 
giinstigungen oder Verordl 
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weIche der Landesfiirst i' 
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giinstigungen oder endlicl 
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) znění: »Auf Gebrauche 
le Riicksicht genommen 

.v a práv oproti míněni 
bude nutno v některých 

ého i zvláštní práva pro
vytknouti pravidla, jichž 

zemích že jsou řády a 
lVŮ říšských, i hyl o by 
lm tirolským dostalo se 
lích právech a statutech 
)st podržeti jen ta práva, 
ena, a bude tedy potřebi 
přísedící obavu Haanovu, 

Že poskytne se příležitost 
10 obávali se, že pořízení 
o času a dokonání zákon-

vrhu předešlého a .navrhl, 
všeobecných posud platí, 

ho, aby se prošla a vy
lnosti nového zákonníka 
poslal zemským komisím, 
: vůli jednostejnosti ještě 
1 o všeob. obč. zákonníku, 
ustanovilo by se, při čem 

pro každou zemi sestavit 
íku v pořádku jeho. 

zjistila se ze spisů nejv. 
S vyslyšením zemských 

)okud není zákonník do
!obecným, že nelze udati, 
nnoho zbytečných při po
slyšeny o návrhu vše obec-

co se právům a statutům 

Dtlivých materiích uvedou 
u soukromému se vztahu-

jící, a rozváží se, mají-li býti zachovány čili nic. Pokud se uznají 
za potřebné a budou zeměpánem nově potvrzeny, že sestaví se 
pro každou jednotlivou zemi pořádkem obč. zákonníka ve zvláštní 
sbírku, jež vyhlásí se jako přídavek jeho. Vzhledem k tomu § 23 
obdržel následující znění: »Aus den fiir einzelne Provinzen, Landes
bezirke und Gemeinden erlassenen Verordnungen haben nur die
jenigen Gesetzeskraft, weJche von dem Landesfiirsten ausdriickIich 
bestatiget und der besonderen Sammlung des Provinzialrechtes 
einverleibet worden sind .• 10) 

Přes dvě leta nic dále se v té věci nestalo. Až zase v sezení 
drženém dne 16. dubna 1804 komise k ní se vrátila. Došlo vy
jádření někdejšího člena komise vicepresidenta hornorakouského 
gubernia v. Strobla o prvním dílu osnovy obč. zákonníka, jenž 
mu jako dvornímu komisaři pro nově připadlé území saekulari
sovaného biskupství tridentského byl sdělen. Strobl tu podotkl, 
že v témž území a rovně v území biskupství brixenského nebude 
potřebí jiných odchylek kromě těch, jež pro Tirolsko ostatní vzhle
dem na statut zemský budou povoleny. Zeiller z podnětu toho 
připamatoval návrhy své dřívější a usnesení učiněná i pravil, že 
II. díl obč. zákonníka hnedle bude dohotoven, a nezbytně již tím 
či oním spůsobem o zpracování provinciálního práva musí býti 
postaráno. Zároveň upozornil, že zákonník nejspíše bude rozšířen 
na provincie benátské, a měla by se tedy vysloviti také komise, 
jež by tam se ustanovila, jakých odchylek zřízení tamější vyžaduje. 

Velká většina přísedících byli proti každému slyšení zemských 
komisí. Že byly již slyšeny a připomínky jejich uvažovány. Jedno-

'0) Oftter, Der Urentwurf und die Beratungs-Protokolle des ost. allg. 
burgerl. Gesetzbuches 1., str. 25 a násl. O připomenutí dolnorakouského zá
stupce stavovského na str. 26 zmíněném praví se v protokolu dolnorakouské 
komise toto: >Der Herr Baron v. Prandau ... wollte diesen § (23) am Ende 
textieren: ,wenn nicht die Abweichung von dem aJ1gemeinen Gesetze mit der 
Landesverfassung gerechtfertiget, oder durch besondere landesfUrst1iche Be
gunstigungen oder Verordnungen ausdriicklich zugestanden worden ist', weil 
wenn auch die Abweichung von dem allgemeinen Gesetze nicht ausdriicklich 
zugestanden worden ist, hinreichend scheine, wenn die Landesverfassung. 
welche der LandesfUrst jederzeit bei seiner Thronbesteigung sanktionieret 
und aufrecht zu halten verspricht, die gemeldte Abweichung von dem alJge
meinen Gesetze rechtfertiget, oder wenn besondere landesfUrstliche Be
giinstigungen oder endlich den Provinzen, Landesbezirken und Gemeinden 
gelegentlich erteilte besondere Verordnungen diese Abweichungen begrunden .• 
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stejnost občanského práva že jest přední a podstatnou snahou 
zákonodárství a musí se první leta přísně zachovati. Zúplna do
statečné že bude, když po dokončení zákonníka připomínky, jež 
se odvolávají na zvláštní statuty, vezmou se ještě v úvahu. 

N a to president hr. Rottenhann prohlásil, on že ovšem po
važuje za nutné, aby země strany statutů byly slyšeny, poněvadž 
v připomínkách svých o návrhu zákonníka plně se nevyslovily. 
Nejjistější že by bylo svolati v zemích komise, jež by snMku 
statutů dosud platných v pořádku tištěné osnovy sestavily a ko· 
misi zákonodárné k posouzení dalšímu zaslaly. Komisím dal by 
'se skrze gubernia zevrubný předpis, aby se snažily jednostejnost 
práva zachovati a odchylky navrhly jen tu, kde toho zřízení země 
a zvláštnosti místní a národní naprosto vyžadují. Nejp. přednešením 
ze dne 18. května 1804 podal president císaři zprávu a předložil 

-i návrh cirkuláře, jenž by se po případě guberniím měl zaslati. ll) 

Dne 21. srpna 1804 došlo komisi toto nejv. rozhodnutí: ~ leh 
genehmige díe Antrage meines Praesidenten der Hofkommission 
und respective jene des Hofrates Zeiller, auch genehmige leh den 
vorgelegten Circularsentwurf.« 

Na základě tohoto rozhodnutí vydán jest dekret dvorské 
kanceláře ze dne 20. září 1804, jenž zněl takto: 12) 

• Obgleich fiir clie 6ffentliehe Verwaltung von ausserster Wichtig
keit ist, dass in den Gesetzen uber burgerJiche Rechtsverhaltnisse 
ln samt\ichen Teilen des Staats Einf6rmigkeit der Grundsatze 
herrsche, so muss jedoch die Gesetzgebung, um zusagend unter 
allen Beziehungen zu sein, auf die Eigenheiten Rucksicht nehmen, 
wodurch si ch manche Provinzen nach den Lokalverhaltnissen und 
dem darauf gegrundeten V 61kscharakter in Geschaften des burger
lichen Lebens unterscheiden, in so fem solche Eigenheiten mit 
den allgemeinen Grundsatzen nicht in Widerspruch stehen, no ch 
mit dem Schutze unvereinbarlich sind, welchen die W ohlUitigkeít 
der Gesetze uber alle Klassen zu verbreiten beabsichtiget. 

") O.fner, II., str. 590 a nás\. 
") Znění to odchyluje se od textu navrženého, jejž vytiskl Ojner na 

str. 593. V protokolu zákonodárné komise ze dne 3. září 1804 praví se, že 
cirkulář zaslán byl dvorské kanceláři .nach einigen von dem Praesidium 
'gemachten Berichtigungen, weIche, ohne an der Wesenheit etwas zu ver· 
,andern, zu mehrerer Bestimmtheit, Ordnung und Deutlichkeit beitragen.c 
Patrně měla potřeba jednostejného práva důrazněji býti vytknuta. 
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In dieser Betrachtung haben Seine Majestat beschlossen, dass 
bei Bearbeitung des neuen biirgerl. Gesetzbuchs auch díe nach 
(ler vorausgesandten Beschrankung dazu geeigneten Provinzial
statuten undzur verbind1ichen Kraft gediehenen Gewohnheiten 
gesammlet und zugleich mit dem allgem. Gesetzbuche unter der 
al!erhochsten Sanktion bekannt gemacht werden sollen. 

Da man nun in der Bearbeitung des neuen Gesetzbuchs schon 
weit vorgeriicket ist, so ist an diese Sammlung ohne Verzug Hand 
zu legen und zu diesem Ende die Kompilation derselben in jeder 
Provinz einem Rat aufzutragen, dem hierin vorziiglich eine genugsam 
verbreitete Kenntnis zugetraut wírd. 

Die vollendete Bearbeitung solI dann bei einer eben so wie 
vormals zu den Beratschlagungen iiber den Entwurf des biirgerl. 
Gesetzbuchs zusammen zu setzenden Kommíssion vorgetragen und 
samt dem hieriiber aufgenommenen Proto koll langstens binnen 
6 Monaten an die Hofkommission in Gesetzsachen eingesendet 
werden. Ůber die Art der Bearbeitung selbst ist denProvinzial
kommissionen folgende nahere Vorschrift zu erteilen. 

1. Zum Leitfaden der Ordnung ist der den Provinzial
kommissionen bereits vormals mitgeteilte Entwurf des biirgerJ. 
Gesetzbuchs, der die Grundlage des neuen biirgerlichen Privat-
rechts ausmacht, zu nehmen. . 

2. SolI die Gleichformigkeit der biirgerl. Privatrechte bestandig 
zum Hauptaugenmerk genommen, folgHch die in vieler Riicksicht 
schadliche Verschiedenheit und dadurch von Provinz zu Provinz 
veranlasste Ungewissheit der Rechte nach Moglichkeit vermieden 
werden. Somit ist 

3. auf Beibeha!tung besonderer von dem al1g. biirgerl. Gesetz
buche abweichender Provinzial-Rechten nur in 50 fern anzu
tragen, als die eigentiimliche Verfassung, die natiir\iche Beschaffen
heit und Lage der Provinz, der Charakter der Einwohner, oder 
die besonderen, ohne auffallenden Nachteil nicht abzuandernden 
Einrichtungen in den Geschaften des bi.irgerl. Lebens eine solche 
Abweichung schlechterdings notwendig machen, daher 

4. jeder in Antrag gebrachten Abweichung die Griinde, so 
die Notwendigkeit derselben entscheiden sollen, beizuriicken sind. 

5. Endlich hat sich die Bearbeitung einzig auf die in das 
biirgerl. Privatrecht gehorigen Bestimmungen einzuschranken, 



12 

folglich sind Bestimmungen, welche nur einen Gegenstand der 
politischen Verwaltung ausmachen, in die Bearbeitung keineswegs 
einzumengen. « 

Českému appellačnímu soudu dekret ten uveden jest v známost 
notou gubernia ze dne 28. listopadu 1804. V ní zároveň s ním 
sděleno, že nejvyšší purkrabí uložil kompilaci zdejších statutů v 
a obyčejů guberniálnímu radovi hrab. Filipu Kolovratovi. . 

Appellační soud podal zprávu nejv. úřadu justičnímu, od něhož 
neměl dosud žádného nařízení, i tázal se, jak by se měl zachovati. Na 
konci zprávy té president hrabě Wallis ukázav k tomu, že kompilace 
řečená jest obmezena na právo soukromé, vyslovil se, že neměla 
se uložiti guberniálnímu radovi, nýbrž radovi appellačnímu, že 
guberniální rada se k práci té nehodí, jakoby se nehodil appellační 
rada k sebrání předpisův a nařízení politických, i nelze čekati, že 
dilo sobě svěřené zdárného dovede konce. 

Nejvyšší úřad justiční souhlasil s tímto míněním presidentovým 
i požádal dvorskou kancelář, aby se kompilace ponechala radovi 
appellačnfmu. Kancelář dala dekretem ze dne 21. ledna 1805 
guberniu věděti, že kompilaci vypracovati má rada appellační, aby 
se s appellačním soudem o to srozumělo. Nejv. úřad justiční 

dekretem ze dne 30. ledna. 1805 zpravil o tom soud appel!ační 

s tím doložením, že dílo hotové má se poslati jemu, nikoli přímo 
zákonodárné komisi. 13) 

President appellačnfho soudu ustanovil za kompilatora appellač
ní ho radu dra Jana N. Scheppla. V dekretu jeho úkol se mu vy
měřuje slo~y, »dass, was die Kompilation' des juris statutarii selbst 
betrifft, die bestehenden Gesetze der Landesordnung samt dem 
Maximilianischen Bergwerksvergleich und St. Wenzelsvertrag, der 
Novellen, der Stadtrechte samt der Instruktion fíir die konigl. 
und LeibgedingsUidte, die nach der Rand erflossenen Pragmatiken 
und die zur Gesetzkraft erwachsene Landesgewohnheiten, so weit sie 
das Privatrecht begreifen, mit dem vorhandenen Entwurf des neuen 
aIlg. biirgerl. Gesetzbuchs zusammenzuhalten und so weit als etwas 
davon vermog der Eigenheit der bohmischen Landesverfassung als 
Ausnahme von dem allgemeinen einzufiihren gemeinten biirgerlichen 

U) Důvodů protokol nejv. úřadu justičního neudává. Návrh učinil referent 
dv. rada z Ehrenbergu, jenž sám byl členem zákonodárné komise. Protokoly 
obojích porad dřívějších rovněž měly se poslati nejv. úřadu justičnímu. 

Gesetzbuch beizubehalter 
unter den namlichen Ti' 
aber bei jedem in die 
Ursache, warum die At 
stimmten Gesetz in Bins 
als eine Glosse unter d 
Kompilation nicht aufzun 
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Hauptstiickes der Koml 
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Příkazy ty dány j~ 

větším dílem - z 11 kr~ 

loženy. Do října 1805 
kouřimského dotleseny . 

Mezi tím v červm: 
radou při nejv. úřadu jl 

Kompilaci provinciá 
rada Josef rytíř Jordan. 
viničnému a právomocnl 
tam povědomé. 

Zprávy od soudní 
Z největší části oznam 
v platnosti. 14) Mnohé 

14) Krajský úřad čásla' 
soudů místních zachovávaj 
jure rerum Práva městská 

ono nebylo později změněn 
Z kraje chrudimského došl 
z kraje klatovského 3, toJiI 
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Gesetzbuch beizubehalten ware, selbes in der namlichen Ordnung 
unter den namHchen Titln paragrafenweis zu textieren, zugleich 
aber bei jedem in die Kompilation aufgenommenenGesetz die 
Ursache, warum die Abweichung von dem filr alle Lander be
stimmten Gesetz in Hinsicht Bohmens ratlich oder notwendig sei, 
als eine Glosse unter dem Text aufzufilhren, so wie die in die 
Kompilation nicht aufzunehmende bohmischen Gesetze und Landes
gewohnheiten entweder in Eingang oder am Schluss eines jeden 
Hauptstiickes der Kompilation ihrem kurzen lnhalt nach zu be
riihren und die U rsache ihrer Weglassung aus dem kiinftigen 
jure statutario zu bemerken sein wird. c 

Aby pak nic nebylo pominuto, přikázal appellační soud zároveň 
král. zemskému právu, pražskému magistratu a skrze krajské úřady 
všem magistratům a soudům v obvodech jejich, že mají do 14 dní 
ohlásiti pozůstávající sobě známé obyčeje zemské, jež na žádném 
psaném zákoně se nezakládají. 

Příkazy ty dány jsou dne 19. února 1805. Žádané zprávy 
větším dílem - z 11 krajův - během dubna a května jsou před~ 
loženy. Do října 1805 došly ještě ze 4 krajův. Zprávy z kraje 
kouřimského doneseny jsou teprve v letě 1806. 

Mezi tím v červnu 1805 Scheppl jmenován jest dvorním 
radou při nejv. úřadu justičním a odešel do Vídně. 

Kompilaci provinciálních statutův a obyčejů převzal appellační 
rada Josef rytíř Jordan. K návrhu jeho uloženo ještě kro úřadu 
viničnému a právomocnosti nejv. purkrabí, aby oznámily obyčeje 
tam povědomé. 

II. 

Zprávy od soudních úřadů došlé snesly jen chudou látku. 
Z největší části oznamují, že tam žádné právní obyčeje nejsou 
v platnosti,u) Mnohé to vysvětlují. V § 9 hlavy 1. občanského 

14) Krajský úřad čáslavský ohlásil souhrnně, že podle vyjádření tamějších 
soudů místních zachovávají se in jure persona rum občanský zákonník, in 
jure rerum . Práva městská a podporně přijaté pr~ vo římské, pokud to či 
ono nebylo později změněno, a kromě toho že žádných obyčejů se nešetří. 
Z kraje chrudimského došly na př. jen 2 zprávy, jež neb~'ly takto záporné, 
z kraje klatovského 3, tolikéž z kraje bydžovského a z kraje berounského; 
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zákonníka že všecky pozůstávající obyčeje jsou zdviženy a své 

z kraje litoměřického 4. Nejvíce zpráv takových bylo z kraje boleslavského 
a to 17. Kterých práv se užívá, četné zprávy udávají. Podpornou platnost 
římského práva ovšem vysvě.dčuji. Ve zprávách místního soudu v Kinsbergu 
a místního soudu křižovnické komendy v Chebu praví se, že veškeří sou
dové v okresu chebském rozsuzují dle práva římského, ježto ani Obnovené 
zřízení zemské ani Práva městská nikdy tam nebyla vyhlášena a zákonné 
platnosti nenabyla. Také zprávy vrchnostenských úřadů v Hazlově a ve 
Vildštejně a Altenteichu mluví jenom o platnosti římského práva v okresu 
chebském. Purkrabský úřad v Chebu vyjadřuje se po své instrukci ze dne 
30. března 1770 (viz Haimerl, Die .deut~che Lehenhauptmannschaft in Bohmen 
[1848], str. 95), že ve všech případnostech, kde zákon český není v Chebsku 
zaveden a předepsán, hledí se na jus civile romanum. Podobně chebský 
magistrat po své instrukci ze dne 20. listopadu 1767, jež (čl. 12.) toJikéž 
přikazovala .die genaueste Beobachtung des juris romani in jenen Fallen, 
wo ein bohmisches Gesetz nicht schon in dem Egerischen eingefiihrt und 
vorgeschrieben ist .• Z četných zpráv také je patrno, že Práva městská i ve 
věcech lidu poddaného byla v užívání. Ve zprávě vrchnostenského úřadu 
v Děčíně přímo se prohlašuje, .dass ... in diesem dominio ... sich durch· 
gehends in allen Fallen nach den kg!. Stadtrechten und den iibrigen sament
lichen landesfiirstlichen Gesetzen in judicando benommen worden seic. Bylo 
zajisté v Čechách jako na Moravě. Na Moravě Práva městská nebyla snad 
teprve dvorským dekretem ze dne 6. června 1784, Č. 302 sb. z. j. na pod. 
dané rozšířena. Již v práci Waldstettenově .Anzeige der hauptsachJichsten 
Abfallen des mahrischen von dem allgemeinen romischen Rechtc (viz Bar
rasowsky, Der Cod. Ther. u. seine Umarb. 1., str. 3) čte se (díl I. oddíl 3): 
.und obzwar besage rescripti de dato 7. Junii 1697 diese Stadt-Rechten nur 
bloss in den konigJichen SUidten pro lege eingefiihrt worden, soist doch 
richtig, dass selbte nunmehro au ch in all ubrigen Stadten, Marktflecken und 
Dorfern dieses Markgraftumbs als ein Gesetz und Richtschnur aller burger
lichen Handlungen betrachtet werden.. "Řečený dvorský dekret vydán byl 
následkem zprávy appellačního soudu moravsko-sl~zského, jež směřovala 

k zavedení .Iepšího řádu sirotčího. pro poddané. Ve zprávě té bylo podo
tknuto, že pro poddané není žádného zákonníka. Nejv. úřad justiční zvěděv 
z vyjádření kompilační komise, že v nejbližším čase bude hotov první díl 
obč. zákonníka, usnesl se, aby zvláštní řád sirotčí skládán nebyl, ale vzhledem 
k oz"ámenému nedostatku, aby soud appellační byl poukázán, .es seien 
einsweilen bis zur Zustandebringung des allg. burger!. Gesetzbuches in denen 
Rechtsgeschaften der Untertanen Mahrens und Schlesiens die derzeit bloss 
mr den Burgerstand bestimmt gewesenen dortlandigen Stadtrechten, in 50 

weit sie anwendbar sind, zu beobachten.c Některé zprávy udávajíce, podle 
kterých práv se pokračuje, jmenují Práva městská a Zřízení zemské, jiné 
zase výslovně připomínají, že není dovoletl0 k Zřízení zemskému a deklara· 
toriím a novellám jeho podporně se táhnouti. K tomu sluší podotknouti toto. 
Zřízení zemského a novell jeho se podporně za Právy městskými užívalo. 
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moci zbaveny a odtud že již neměly průchodu i upadaly v za

Dekretem ze dne 25. července 1795 nejv. úřad justiční potvrdiv v rozepři 
jedné rozsudek českého soudu appellačního, připomenul tomuto zvláště. 

'zur weiteren Verfiigung an den Prager Magistrat (jenž byl první stolicí 
a rozsudek svůj na nov. decI. opřel), nicht min der zu selbsteigenen kiinftigen 
Darnachachtunge, .dass ohngeachtet die Parteien sich auf die nov. decI. der 
bohm. Landesordnung bezohen haben, dennoch in dieser 2 Biirgerstands~. 

personen betreffenden Rechtssache lediglich die k. bohm. Stadtrechte als 
das zu Entscheidung der Rechte des Biirgerstands bestehende Gesatz zum 
Grunde der betreffenden Erkenntnus hatten geleget werden sollen •. Appel
lační soud učinil z příčiny té nejv. úřadu justičnímu předložení. Jak vychází 
z přednášky referenta nejv. úřadu justičního dv. rady hr. Bliimegena, dovo
lával se starého obyčeje. Dle poradního protokolu referent odpíral: .Das in 
Bohmen angeblich seit undenklichen Zeiten bestandene und noch bestehender 

sich in einer consuetudine tacito summi principis consensu firmata griindende 
Benehmen, dass in denen vermoge der kgl. Stadtrechte teils gar nicht tei\s· 
nicht hinlanglich entschiedenen RechtsfaIlen die novellae dec1aratoriae d. bohm. 
Landesordnung zum Aushilfsgesetz genommen werden, lasst sich mit Grunde 
iiberhaupt nicht rechtfertigen.< Předně prý nebylo by př:měřené, aby po
zdější zákon sloužil za podporný dřívějšímu. Dále že známo jest, .dass sich 
in den kgl. Stadtrechten durchgehends unu vorziigHch auf das allg. r6m. 
Recht berufen werde, von we1chem die kgl. Stadtrechte auch nur in sehr 
wenigen Fallen abweichen.c .Es hat also,< dovozuje pak referent, >sotanes 
rom. R. den kgI. Stadtrechten um so mehr iiberhaupt zum Aushilfsgesetz 
zu dienen, als einerseits nach den noch bestehenden hochsten Verordnungen 
in Riicksicht aIler vaterlandischen Gesetze in den hierin tei\s gar nicht teils 
nicht hínreichend entschiedenen Fallen das rom. R. als das alIgemeine Aushi fs
gesetz vorgeschrieben ist, andererseits, da die kg!. Stadtrechte ein bloss fUr 
den Biirgerstand erflossenes prívatvaterlandisches Gesetz bestellen, denselben 
die oben nur fUr die Verfassung des hoheren Standes als Privat·jus patrium 
bestehende Landesordnung und díe hierauf Bezug nehmende Nov. deci. nur 
dann zum Aushilfsgesetz dienen konnten, wenn solches durch eÍll bestimmtes 
Gesetz eben so geordnet ware, gleíchwie durch díe nov. decI. Cc.5 und die 
Landesordnung D 49. fiir die híerin entweder gar nicht oder nicht zureichend 
erorterten Falle díe kg\. Stadtrechtespecifice et expresse als Aushilfsgesetz 
bestimmt sind, bei welcher jedoch in Riicksícht der kg!. Stadtrechte erweislich 
nicht bestehenden bestimmten Verordnung diese letztere somit nur aus dem 
allgem. rom. R. in jenen. Punkten, wo die Stadtrechte nícht erschopfend 
sind, suppHert werden konnen. Endlich kann die diesfallige von Seite des 
kg!. bohm. Appellationsgerichtes bezogene Consuetudo wenigstens seit dem 
Bestande des neuen b. Gb. um so minder gerechtfertiget werden, als nach 
dem Anfange des 1. Hauptstiickes dieses a. b. Gb. den Gewohnheiten 
ohnehin keine gesetzHche Kraft eingeraumt ist, und selbe vielmehr ganz 
ausser Wirkung getreten slnd.' Podle návrhu referentova stalo se usnesení, 
a dv. dekretem ze dne 3. září 1795 prohlášeno jest appellačnímu soudu >zur 
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pomenutí. 15) Někteří úřadové jakoby nebyli důvěřovali, že nemá 
se vyšetřiti, zdaž obyčejové dřívější nezůstávají dále v užívání. 
Tak důtklivě v svých zpravách ujišťují, že přísně podle zákonných 
nařízení pokračují a žádných obyčejů nepřipouštějí. 16) 

Wissenschaft und behorigen Nachachtung<: >In wie weit das bestehende 
neue allgemeine biirgerliche Gesetzbuch bishero noch nicht reichet, kanne 
den kanigl. bohmischen Stadtrechten, als dem bestimmt fUr den Biirgerstaud 
-erflossenen Gesetze, in den hierin entweder gar nicht enthaltenen oder 
nicht zureichend erorterten FaIIen iiberhaupt nur das nach den noch beste
henden Gesetzen in Ansehen a\Ier vaterlandischen Rechten als Aushilfsgesetz 
bestimmte a\Igemeine ramische Recht, die fůr den hoheren Stand erflossene 
konigl. bahm. Landesordnung, und die hierauf Bezug nehmenden novellae 
decIaratoriae hingegen nur in jenen besonderen FaIlen zum Aushilfsgesetz 
dienen, wo in der Landesordnung, und den Novellen die Bemessung au s
driicklich auch auf den Biirgerstand ausgedehnt ist, gleichwie in der novella 
FF. 15 und 16 der Fa\I ist .• Dále pak se praví: .So wie es sich also bei der 
in dem betreffenden casu specifico erlassenen VerfUgung vom 23. Juli L J. 
von keiner Abanderung fragen kann, eben so habe es einer allgemeinen 
diesfa\Jigen Kundmachung dieser Verordnung an samtliche Untergerichten 
um· so minder natig, als bei den durch dls neue allg. biirgerl. Gesetzbuch 
-ohne d:es ganz ausser Wirkung gesetzten Gewohnheiten ohnehin die Sache 
eines jeden Untergerichts ist, sich in Riicksicht eine'l zur Aushilfe zu dienen 
habenden Gesetzes diesfa\Is nach den bestehenden Gesetzen zu benehmen, 
so wie e5 gegenseitig die gleiche Pflicht des Appellationsgerichts mit sich 
bringt, die diesfa\Is sich nicht nach den Gesetzen benehmende Untergerichten, 
de casu in casum, wo das Appellationsgericht ein so1ches Benehmen ent
decket, zu recht zu weisen .• 

") Také jinde, jak známo, týž mylný názor se vyskytl. Vz. o tom 
Pfajj a Hofmann, E:x:curse 1., str. 378, pozn. 5. Appellační soud český 

r. 1788 učinil dotaz, jak se zachovati jest, připadne-li nemovitost více 
dědicům, mezi nimiž jest nezleti1ý, a jde o to, aby ji spoludědic jeden pře
vzal. Dvorským. dekretem ze dne 20. ledna 1789 bylo mu dáno věděti, 

,es kanne die Entscheidung dieser Anfrage nicht aus dem Begriffe der Ver
ausserung e~nes Pupil1arguts, sondem einzig aus den Grundsatzen der Erbs
abteilung entnommen werden, und da nun hieriiber das biirgerliche Gesetzbuch 
noch nichts entschieden habe, so seie nach den von Sr. M. in wiederholten 
Gelegenheiten erklarten Gesinnungen derzeit, und bis der diesen Gegenstand 
behandelnde Teil des Gesetzbuchs zu Stande kommen wird, lediglich nach 
den bisherigen Gesetzen, oder gesetzlichen Gewohnheiten fiirzugehen.. Ale 
dvorský dekret ze dne 3. září 1795, v poznámce předešlé zmíněný, patrně 

stanoviska téhož již nezaujímá. , 
16) Na př. zpráva vrchnostenského úřadu v Ahnikově: .dass man seit 

dem Jahre 1787, wo das allg. biirgerL Gesetzbuch kundgemacht worden, 
wegen der Anwendung des 9ten §, 1 Hauptst., sorgfaltig darauf gewacht hat, 

V několika zpravách 
jež by se hodily pro nov 
luji se od svého úkolu a 
jících a závadách pozorol 
pomoci. 17) V jedné zpráv 

damit a\Ies, was die Natur ~ 

in dem aIlg. biirgerL Gesetzb 
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17) Na př. místní soud I 
je-Ii plat na smlouva dvou se 
stenské kasy s tou výmink, 
každému dostala suma oj ot, 
obdržela ta strana, jež k sňa 
padnost taková byla upravena 
vyměření, jak se má užívati -
ným. Justiciář panství Prášil 
na venkově nejdůležitější list 
sují se hospodářskými úředni 
tomu že měla by se učiniti I 
se nepřátelství často mezi n~ 

listiny takové neměl náležit 
jednání. Táž zpráva horlí dá\( 
povoluje se spláceti podíly s 
že někdy teprve vnukům se 
dobře se vede, a bratři a SI 

žádoucno, aby vyplacení děc 
5-6 let. (Také v návrzích 
dobou appell. rada Scheppl pc 
der 6ffentI. Biicher in Bohm( 
sind Fristengelder zur Bedrii 
eines Lebensalters einzuleite 
niessen kann. Die Proklami( 
wohnheit.c) Mnohé a trpké 
pokud se týče pozůstalého 
o té věci jedná a trefnými s 
wirklich sehr traurig, wenn 
dener Ehe zur Vermehrun 
beigetragen, somit immer 
gegenwartigen Gesetzen von 
seinen Fleiss und Miihe Mit~ 
als gesetzlichen Erben uberl 
(patrně lapsus calami) des eJ 
Landvolke, dem Ůberleben 



ebyli důvěřovali, že nemá 
lezůstávají dále v užívání. 
že přísně podle zákonných 
epřipouštějí. 16) 

.ln wie weit das bestehende 
!ro noch nicht reichet, konne 
bestimmt fiir den Biirgerstaud 
gar nicht enthaltenen oder 

nur das na ch den noch besle
hen Rechten als Aushilfsgesetz 
den hoheren Stand erflossene 
J Bezug nehmenden novellae 
en Fallen zum Aushilfsgesetz 
Novellen die Bemessung aus

t ist, gleichwie in der novella 
í: >So wie es sich also bei der 
I Verfiigung vom 23. Juli 1. J. 
;0 habe es einer allgemeinen 

an samtliche Untergerichten 
rleue allg. biirgerl. Gesetzbuch 
rohnheiten ohnehin die Sache 
t eine, zur Aushilfe zu dienen 
~nden Gesetzen zu benehmen, 
, Appellationsgerichts mit sich 
en benehmende Untergerichten, 
lt ein solches Benehmen ent-

názor se vyskytl. V z. o tom 
;n. 5. Appellační soud český 

, připadne-Ii nemovitost více 
, aby ji spoludědic jeden pře-

1789 bylo mu dáno věděti, 

cht aus dem Begriffe der Ver
us den Grundsatzen der Erbs
ber das biirgerliche Gesetzbuch 
:n von Sr. M. in wiederholten 
und bis der diesen Gegenstand 
kommen wird, lediglich nach 

rewohnheiten fiirzugehen.c Ale 
mce předešlé zmíněn)', patrně 

I v Ahnikově: > dass man seit 
!tzbuch kundgemacht worden, 
., sorgfiiltig darauf gewacht hat, 

V několika zpravách krátce se ohlašuje, že není tam obyčejú, 
Jez by se hodily pro nový zákonník. I mnozí jiní úřadové vzda
lují se od svého úkolu a píší o pochybnostech v praxi se nahazu
jfcích a závadách pozorovaných, od nichž by nový zákonník měl 
pomoci. 17) V jedné zprávě čte se, že není tam památnosti, »welche 

damit alles, was die Natur einer Gewohnheit an sich hatte d. i. was nicht 
in demallg. biirgerl. Gesetzbuch, den kgl. Stadtrechten oder resp. in der 
kg!. Landesordnung und novell. dec1ar. oder suppletorie in jure civ. rom. 
entschieden ist, als Rechtsregel oder Gesetz gar nicht angewendet werdec. 

17) Na př. místní soud panství Liběchova a Sukorad má pochybnosti, 
je-Ii platna smlouva dvou sedláků, již uložili po stejné sumě do vrchno
stenské kasy s tou výminkou, vezmou-li se jejich syn a dcera, aby se 
každému dostala suma oj otce složená, a nevezmou-Ii se, aby obojí sumu 
obdržela ta strana, jež k sňatku byla volna. I přeje si, aby v zákonníku pří
padnost taková byla upravena. Vrchní úřad poděbradský touží po zevrubnějším 
vyměření, jak: se má užívati § 20 ob. ř. s., aby soudce nezdál se býti stran
ným. Justiciář panství Prášil a Dlouhé Vsi žaluje na obyčej rozšířený, že 
na venkově nejdůležitější listiny, na nichž záleží blaho celých pokolení, sepi
sují se hospodářskými úředníky, písaři a jinými lidmi neznalými. Nešvaru 
tomu že měla by se učiniti přítrž, nebo mnohé rozepře že povstávají, a rodí 
se nepřátelství často mezi nejbližšími příbuznými jenom odtud, že původce 
listiny takové neměl náležitého pojmu o podstatě a povaze zamýšleného 
jednání. Táž zpráva horlí dále proti obyčeji, že synovi, jenž převezme usedlost, 
povoluje se spláceti podíly svých sourozenců ve lhůtách tuze dlouhých, tak 
že někdy teprve vnukům se doplácejí. Synovi tomu že na usedlosti zděděné 
dobře se vede, a bratři a sestry jeho že těžce a nuzně se živí, i bylo by 
žádoucno, aby vyplacení dědických podílův obmezilo se na dobu kratší, na 
5-6 let. (Také v návrzích pro řád knih pozemkových, jejž skoro touž 
dobou appel1. rada Scheppl podal [vz. Maasburg, Die Entwicklung des lnstituts 
der offentl. Biicher in Bohmen, 1877, str. 53, pozn. 142], praví se: , Ůbrigens 
sind Fristengelder zur Bedriickung der Miterben nicht mehr auf die Jahre 
eines Lebensalters einzuleiten, 50 dass der Miterbe das wenigste davon ge
niessen kann. Die Proklamierung ist die gewohnliche Folge von dieser Ge
wohnheit.c) Mnohé a trpké jsou stesky na patent o dědické posloupnosti, 
pokud se týče pozůstalého manžela. Zpráva vrchr.ost. úřadu v Oudrči jen 
o té věci jedná a trefnými slovy se proti § 21 téhož patentu obrací: ,Es ist 
wirklich sehr traurig, wenn der iiberlebende Ehegatte', welcher bei bestan
dener Ehe zur Vermehrung des Vermogens wesent1ich mitgewirkt und 
beigetragen, somit immer das Nachlassvermogen miterworben hat, na ch 
gegenwartigen Gesetzen von der Erbschaft ausgeschlossen, selbst das durch 
seinen Fleiss und Miihe Miterworbene den Anverwandten des Vorgestorbenen 
als gesetzlichen Erben iiberlassen muss. Der Fruchtgenuss von dem Drittel 
(patrně lapsus calami) des ehegattlichen Vermogens ersetzet, wenigstens beim 
Landvolke, dem Ůberlebenden nichts. Meistens ist das Intestatnachlassen-

2 
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als besondere Antiquitat angesehen und in eine historische Be
schreibung aufgenommen zu werden verdientec. 

Zpráv, jež látku nějakou přinášejí, jest okolo sta. lS) I delší 
z nich obsahují skrovný jen počet udajův. Mnoho také nedalo se 
činiti. Lhůta čtrnáctidenní appellačním soudem ustanovená, byla 
příliš krátká a v rozkazech krajských úřadů ještě zkrácena jest 
na 10, 8 i 7 dní,19) A látku sebrati nebylo snadné. Magistrat tře
boňský podotýká, že v 10 dnech podati má zprávu, na niž bylo 
by potřebí několik neděl, a že tudy uvádí jen to, nač v krátkém 
tom čase bylo možná se rozpomenouti. Podobně magistrat v Jindři
chovu Hradci, vrchnost. úřad v Nových Hradech a j. v. Zpráva 
místního soudu v Slavici připomíná, že její udaje zakládají se na 
povědomosti soukromé, a že jsou bez pochyby i jiné obyčeje ode 
dávna zachovávané, o nichž soudové nevědí nic anebo vědí málo, 
poněvadž každý se jim volně poddává, a nikdo proti nim sporu 
nezačne. 

Udaje ty jsou však dosti rozmanité. Neopakují se mnoho 
ani takové, jež týkají se obyčejů nepochybně velmi rozšířených. 

schaftsvermogen gar zu unbedeutend, dass sogestaltig dem Ůberlebenden 
kaum einige Groschen jii.hrlich zufliessen, oder bestehet so1ches gar in 
uverzinsIichen Fristenforderungen... In beiden Fii.lIen ist daher die Zu
weisung des gesetzlichen Fruchtgenusses gar nichts fUr den Ehegatten, und 
die Anverwandten des Verstorbenen, we1che gewiss zu dem nachgelassenen 
Vermogen nichts beitragen, we1che sich bei Lebzeiten des Erblassers um 
ihn gar nichts bekiimmert und diese ganze Sorge, Pflege und Wartung dem 
andern Ehegatten iiberlassen, oder we1che gar gegen den Erblasser mehrmal 
unbilIig gehandelt haben, erben den ganzen Nachlass, bloss weil der Erb
las ser entwedcr aus Unkenntnis der Gesetze oder durch andere Unfii.lIe 
verhindert, ohne letztwilIige Anordnung verstarb oder so1che aus Unwis
senheit nicht so errichtete, dass sie nach Gesetzen rechtsbestandig wii.re.c 

18) Někteří krajští úřadové předložili všecky zprávy, jiní zpráv prostě 
záporných nepředkládali. Zprávy jsou veskrze německé, jen několik jich uvá
dějí také české názvy. 

'0) Několik krajských úřadů prodleli dosti dlouho s předložením těch 
zpráv (svrchu str. 13'. Snad byli zdrženi zpIávami opozdilými. Ale mohly 
to býti jen zprávy záporné. Krajský úřad litoměřický byl v r. 1805 poslední, 
předložil v říjnu 4 zprávy, a ty jsou z března a dubna. Ze zpráv téhož 
roku předložených nejpozdější jest z června. U krajského úřadu kouřim
ského patrně nepořádky nějaké se přihodily, místní soud v Kounicích připo
míná ve zprávě své, o niž byl pohnán, že ji podal již dvakráte. 

Několik zpráv souhlasí 
původ. 20) 

Některé obyčeje Ol 

O jiných praví se, že dá 
neodporují. Jiné za platn 
obč. zák. zůstaly v platl 
i přímo se o nich podot: 
veškery obyčeje zrušil. } 
občanským zajisté zrušet 

U vádí se ovšem i 1 

kromému. 21) 

Vysvědčeny jsou ol 
1. Vrchní úřad na 

Skále, ve Svijanech, Rol 
když se provdá, poklád~ 

2. Magistraty v Jin! 
. osoby cizí, chtějíce nabJ 
tamější právo měšťans 

že každý držitel městl 

20) Stejné jsou zprávYI 
v Novém Dvoře a ve Zv ' 
soudu na Stránce, zprávy 
ve Svijanech, na Hrubé s l 
soudů panství lemberského! 
kysýbeJského, neydeckého! 
kinsberského a místního s~ 
spolu souhlasí zpráva ma 
panství novoměstského. Di 
měla společného justiciáře. 

S') Na př. magistrat i 

když dojdou zletilosti a b l 
se zařídí, bez další žádost 
zprávě úřadu na Vodolce , 
o sv. Martině z husí, ježl 
v rychtě, kam se sejdoU! 
Zbirově ve vsích každý, 
hned nejméně 35 kr., takl 
nebo rozhodnutím, zapla~ 
zápovědi, a všecka PoUČ( 
povinna platiti. Lidé p 
rychtáři ty poplatky, abYI 
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-
19 

Několik zpráv souhlasí spolu docela a patrně společný mají 
původ. 20) 

Některé obyčeje označeny jsou za dřívější a již zrušené. 
O jiných praví se, že dává se jim průchod, pokud účastníci tomu 
neodporují. Jiné za platné se uvádějí, že podle §§ II a 12 1. hl. 
obč. zák. zůstaly v platnosti. Jiné buď zkrátka se vyčítají, nebo 
i přímo se o nich podotýká, že udržely se, jakkoliv obč. zákonník 
veškery obyčeje zrušil. A jsou mezi nimi i takové, jež zákonníkem 
občanským zajisté zrušeny byly. 

Uvádí se ovšem i mnohé, co nevztahuje se ku právu sou
kromému. 21) 

Vysvědčeny jsou obyčeje následující. 
1. Vrchní úřad na Kosti a hospodářští úřadové na Hrubé 

Skále, ve Svijanech, Rohozci a SemiIech udávají, že osoba ženská, 
když se provdá, pokládá se za zletilou, třeba ji 24 let ještě nebylo. 

2. Magistraty v Jindřichově Hradci a v Třeboni oznamují, že 
osoby cizí, chtějíce nabýti gruntů městských, prve musí přijmouti 
tamější právo měšťanské. Také magistrát v Hodkovicích uvádí, 
že každý držitel městské pozemnosti musí se státi měšťanem. 

00) Stejné jsou zprávy místních soudů ve Velké ]enči, na Buštěhradě, 
v Novém Dvoře a ve Zvoleněvsi, zprávy magistra tu ve Mšeně a místního 
soudu na Stránce, zprávy vrchního úřadu na Kosti a hospodářských úřadů 
ve Svijanech, na Hrubé Skále, v Rohozci a v Semil ech, zprávy místních 
soudů panství lemberského a grafenšteinského, zprávy místních soudů panství 
kysýbeJského, neydeckého a doupovského a zprávy místního soudu panství 
kinsberského a místního soudu křižovnické komendy v Chebu. Z větší části 
spolu souhlasí zpráva magistratu náchodského a zpráva místního soudu 
panství novoměstského. Dílem jest ze zpráv těch patrno, že ta která dominia 
měla společného justiciáře. 

Ol) Na př. magistrat ve Vysokém Mýtě oznamuje, že synové měšťanští, 
když dojdou zletilosti a buď v živnost městskou se uvážou nebo samostatně 
se zařídí, bez další žádosti o právo měšťanské za měšťany se pokládají. Ve 
zprávě úřadu na VodoIce čte se, že v některých vsích každý domkář musí 
o sv. Martině z husí, jež chová, jednu upéci a sedlákům v hospodě nebo 
v rychtě, kam se sejdou. na stůl dáti. Podle zprávy místního soudu na 
Zbirově ve vsích každý, jenž na rychtáře se stížností se obrátí, zaplatí mu 
hned nejméně 35 kr., také 1 zl. 10 kr., a když spor se skončí, narovnáním 
nebo rozhodnutím, zaplatí znova stejnou částku, i děje se to přes opětovné 
zápovědi, a všecka poučení, že jest to nešvar, a žádná strana ničeho není 
povinna platiti. Lidé prý jsou pro starý ten obyčej zaujati a vnucují 
rychtáři ty poplatky, aby jej k přísnému konání úřadu pobádali. 
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Magistrat v Solnici podává zprávu o usnesení tamějším, že žádný 
grunt městský nesmí se zciziti vesničanu nebo vůbec člověku ci
zímu, leč by tento v městě se zakoupil a usadil. llll) 

3. Magistrat v Žebráku sděluje, že přijímají se ku vkladu do 
knih městských toliko smlouvy a dlužní úpisy, ve kterých kromě 
toho, že jsou podepsány dvěma svědky, obsažena jest c1ausula 
ingrossandi. llS) Magistrat ve Vilémově vzpomíná dřívějšího obyčeje, 
že dluhy se vymazávaly, když dlužník předložil zrušený dlužní úpis. 

4. Magistrat v Hodkovicích wdává, že prve z peněz trhových 
a lhůtních nikdy se kvitance nevydávaly a do knih nevkládaly, 
nýbrž při výroční gruntovní pořádnosti od vrchnosti předsevzaté 
že jsou vyslyšeni dlužník i věřitel, a podle toho zaplacené lhůty 
v knize gruntovní podtrženy. Toto podtržení platilo jako kvitancí, 
a dotud při vyhotovení extraktu knihovního ke lhůtám podtrženým 
jako k vymazaným se přihlíží. Magistrat v Mostu pJše, že peníze 
trhové a dědičné skládají se na úřadě, a úřad že složenou částku 
per juxtam vloženého kontraktu trhového v knize gruntovní ode
píše a vykvituje. Podobně úřad kolozrucký.24) 

.. ) Stávalo prý se, že měšťané odprodávali polnosti sedlákům okolním, 
čímž živnosti městské že scházejí a město trpí. Sedláci že po čase z dávek 
městských hledí se vytáhnouti a spojíce polnosti koupené se svou usedlostí 
při dalších změnách listinu příslušnou již jen do knih gruntovních dávají 
vkládati. Magistrat přál by si dalšího zákonného opatření, aby také, když 
dědictvím pozemek městský připadne vesničanu, tento, jestliže sám nebo někdo 
z rodiny jeho, jemuž by se držení a užívání mělo dostati, nepřestěhuje se 
do města, přidržán byl prodati pozemek ten obyvateli městskému. Vz. k tomu 
Kostetzky, System der poIitischen Gesetze Bohmens I., § 228. 

'1) Obyčej ten byl všeobecný, působil tu patrně příklad zemských desko 
Srv. Stónr, Vers. z. e. Lehrb. uber d. prakt. Rechtsw. im Kgr. Bohmen (1796) 
II., str. :H3. Také instrukce o vedení knih pozemkových na státních statcích 
v Čechách r. 1801 zavedená předpisuje (§ 17) náležitosti řečené. 

24) Nedoplatky za grunty vykoupené od vrchnosti, dědičné podíly sou
rozenců hospodářových na statku vězící (peníze dědičné) a dílem i nedo
platky trhových peněz za grunty koupené bývaly splatny v ročních lhůtách 
po nepatrných částkách několika zlatých. (Viz již svrchu pozn. 17.) Odepiso
vání splátek takových nedalo se prováděti vkládáním kvitancí, poněvadž, 

jak se praví ve zmíněné instrukci knihovní pro státní statky z r. 1801, na 
větších panstvích bylo by co rok několik tisíc kvitancí zřizovati a do knih 
pozemkových zapisovati. Avšak úřadově nepokračovali vesměs tak, jak zprávy 
svrchu řečené líčí, nýbrž oblíbili si na mnoze způsob velmi ledabylý a nebez-
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5. Podle zpráv hosp. úřadů v Nových Hradech a v Rožm
berku v některých městských obcích dělení usedlostí a odpro
dávání jednotlivých pozemků se nedopouští, v jiných však oby
vatelé jejich od nepamětných let sobě pozemky odprodávají a od 
svých domův oddělují. Místní soud Zbirovský udává, že měšťané 
poddaného městyse Zbirova libovolně dělí pozemky k němu nále
žející, na starý obyčej se odvolávajíce. 

soudu pražskému předložil (Maasburg, n. u. m. str. 54, p. 143) praví toto: 
.In Hinsicht auf diese Fristenzahlungen silid bishero die Glaubiger und 
insbesondere ihre Erben auf die ungerech teste Art bedriickt worden. ]eder 
Grundbesitzer \iess bei den Grundrechnungen so viel von seinen in Fristen 
zu bezahlenden Schulden abschreiben, als ihm gemllig ware, und auf seine 
blosse Angabe wurde ihm hierinfalls von dem Beamten gegen Entrichtung 
der Abschreibungsgebiihr von 1 kro mr jedes abgeschriebene Schock gewil\
fahrt. Ob die Zahlung wirklich geschehen seie oder nicht, hiernach wurde 
an den wenigsten Orten gefraget. Der Gutsbesitzer bezahlte sodann seinem, 
Glii.ubiger oder dessen Erben, was ihm selbst gefiele, oft kaum den 3ten Teil, 
oft gar nichts. Starb der Gutsbesitzer oder der Glaubiger, 50 diente die im 
Grundbuch geschehene Abschreibung wider den Glaubiger und seine Erben 
zum Beweise, dass die Forderung entweder ganz oder zum Teil geti1gt sei, 
und so kam zu der Ungerechtigkeit, dass ein Kind den Bauernhof in einem 
sehr geringen Werte erhalt und sonach oftmal um einen zehn- oder zwan
zigmal hoheren Preis verkaufet, die iibrigen Kinder aber mit sehr geringen 
Erbantei1en in Fristenzahlungen aus dem vaterlichen Gute, zu we\chem sie 
alle gleiches Recht haben, abgefertiget werden, noch die zweite Unge
rechtigkeit, dass diese abgefertigte Erben auch noch in ihren geringen 
Erbsforderungen von dem Gutsbesitzer namhaft verkiirzet werden.c Řečená 
instrukce pro státní statky nařídila, aby budoucně o gruntovní pořádnosti 
sděláván byl protokol, v něm aby udané splátky zapsaly se jen potud, pokud 
je věřitelé potvrdí anebo svědci dosvědčí, a zápisy dotčené aby věřitelé 

nebo ti svědci podepsali. Protokol měl se pak vložiti do knih jako listina 
jiná. Dv. dekretem ze dne 11. května 1816 dána jsou konečně .zatím, než 
vyjde všeobecný patent knihovníc, následující pravidla všeobecná, jež ap pel
lační soud všem podřízeným úřadům knihovním vyhlásil (Nadherny, Voli. 
Sammlung aller i. J. 1816 -1818 i. d. Kgr. Bohmen kundgemachten Ges. 
U. Verord. 1., str. 272): Předloží· li dlužník kvitanci věřitelovu,vloží se 
tato do knihy pozemkové, a věřitel se zpraví písemným výměrem. Učiní-Ii 

dlužník jen ústní udání a přítomný věřitel je potvrdí, poznamená se splátka 
ta v knize pozemkové spusobem obvyklým, a věřitel poznamenání to pode
píše. Není-li věřitel přítomen, ale rychtář anebo jiní sousedé dosvědčí, že 
dlužník před nimi zaplatil, připomene se v knihovním poznamenání té splátky 
jejich svědectví, a oni poznamenání to podepíší, rěřiteli pak dá se o témž 
poznamenání věděti písemně. 
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6. Magistrat v Mostu oznamuje, že práva várečnická mohou 
se knihami městskými přenášeti na jiné domy uvnitř hradeb měst
ských, nikoli však na domy předměstské. 

7. Dle zprávy magistratu ve Vilémově platí pro právo vkra
čovati v trhy, které ze smlouvy přísluší, rovně lhůta, již Práva 
městská H. 21. vyměřovala k někdejšímu po přátelství v trhy 
vkračování. 

8. V městech a městysech, kde zahrady spolu mezují, každý 
vlastník povinen jest udržovati a obnovovati tu . zeď či jinou ohradu 
zahradní, kterou má, když vchází, po pravé ruce. Ohradu protější 
udržovati a obnovovati jest sousedu s té strany, jenž ji má zase 
po pravé ruce. Svědčí hosp. úřadové ve Stráži a ve Včelnici,. 

magistrat v Milevsku, hosp. úřadové v Drhovli, v Blatné, ve Lnářích, 
místní soud panství Plané, hosp. úřad v Poutnově, mag. v Mni
chově, místní soud v Slavici a magistrat i vrchní úřad v Teplé. 
Zprávy ze Stráže a z Včelnice mluví o zdech a plotech kol 
zahrad i jiných pozemkův. Magistrat v Bechyni a místní soudy 
v Plané a Slavici totéž udávají o zdech a plotech, jež domy 
a dvory obkličují. Ve zpravách hosp. úřadů v Blatné a v Drhovli 
podotýká se, že ve vsích obyčej takový zřídka se zachovává, jakož: 
tam také zahrady nebývají vedle sebe, ale zpráva vrchního úřadu 
v Poděbradech tvrdí, že ve vsích k ohradám zahradním a také 
k polním takto se přihlíží podle starého obyčeje. 

Zprávy hosp. úřadů v Blatné a v Drhovli i magistratu v Jindř. 
Hradci udávají, že vlastník domu či zahrady také se pokládá za 
vlastníka dotčené pravé přehrady. 

Podle zprávy hosp. úřadu v Smrkovicích ploty a ohrady při 

zahradách, polích nebo lukách zřízené, které zároveň chrání sou
sední pozemek před dobytkem a škodou a poskytují tak stejnou 
výhodu sousedovi, mají býti udržovány na společné útraty obou 
sousedův. 

9. Magistrat v Jindř. Hradci udává, že žlab okapní mezi 
domy sousedícími jest společné vlastnictví sousedů. Hosp. úřad 

ve Stráži hlásí jen, že žlab takový oba sousedé buď společně 
musí udržovati a čistiti, buď střídavě. Vrchní úřad v Teplé praví, 
že žlab na společné zdi ležící oba vydržují. Místní soud v Slavíci 
uvádí, že žlab od vchodu na pravo patří vlastníku domu, a ,on že 
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povinen jest 'na své útraty jej udržovati a čistiti, aby voda volně 
mohla odtékati a souseda nepoškodila. S tím srovnává se i zpráva 
místního soudu panství Plané. 

10. Magistrat v Milevsku sděluje, že meze mezi polmi nále
žejí sousedům každému z polovice. Podle zprávy vrchního úřadu 
v Teplé meze, které dělí pole v rovině ležící, jsou společné obou 
sousedů, ale mez běžící po svahu mezi polem výše položeným 
a polem nižším náleží k pozemku hořejšímu. Obyčej posléze do
tčený vysvědčují také zprávy magisfratů v Teplé a v Mnichově 
a zpráva, již podal správce justičního úřadu v Lomnici, Miletíně, 

Čisté, Hostinném a Forštu. Zprávy tyto zároveň oznamují, že 
vlastník hořejšího pole jest povinen škarpu nebo zeď na mezi zří
zenou udržovati. Dle zprávy místního soudu v Plané mez, která 
leží od vjezdu na pole v pravo, náleží k témuž poli. 

Ve zprávě vrchního úřadu poděbradského praví se, stojí· li 
strom na mezi, jež dělí pozemky dvou vlastníkův, uprostřed, že 
jest dle posavadního obyčeje společný, ale stojí-li k jedné str~ně, 
tu že povstávají spory, ježto celá mez jest společná. 

11. Podle zprávy úřadu elčovického ve Čkýni v tamější 
horské krajině jest všeobecný starý obyčej, že tu, kde pole na 
svahu ležící oddělena jsou pouze mezníky i tvoři tak jediný kus, 
držitel části dolejší může držiteli části hořejší zakázati, aby zřídil 

si mez. 25) 

12. Ve zprávě mag. v Náchodě a vrchního úřadu v Teplé 
čte se, že v polích na svahu ležících nesmí se vésti příčnice přes 
celé pole, nýbrž jen k třetímu záhonu od meze, aby pozemek do
lejší častým spadáním vody nevzal škodu. Zprávajusticiáře v Lomnici, 
Miletíně, Čisté, Hostinném a Forštu mluví o obyčeji, že držitel 
pole výše položeného může zříditi vodní brázdy na svém poli jen 
dle potřeby a musí je vésti, pokud možná, vodorovně. 

13. Místní soud panství novoměstského oznamuje, že na po
zemku s nímž sousedí cizí pozemek orný, smí se sázeti stromy 
jen do 3 kroků zdáli od téhož pozemku sousedního a blíže jen 
na místech, kde prve stromy již byly, 

"') Zpráva horlí proti obyčeji tomu, pro nějž soused hořejší nemůže se 
opatřiti, aby přívaly a deště neodplavovaly mu dobrou prsť, kdežto daň že 
se se mu ukládá stejná. 
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Magistrat ve Vilímově praví, že větve pokrajních stromů, jež 
visí nad cizím gruntem, náležejí vlastníku toho gruntu. 26) 

14. Místní soud v Týnci u Horažd'ovic píše, že vrchnosti pří
sluší právo k spolu pasení svého dobytka na pastvinách obyvatelů 
a obcí poddaných, pročež bez vrchnostenského svolení nesmí se 
pozemky ty zorati ani jinak změniti. 27) 

15. Podle zprávy úřadu ve Včelnici chovná telata a hříbata, 

pokud nejsou ještě roční, všude se mohou pásti, a škoda, kterou 
učiní, se nenahražuje. 

16. Místní soud panství Plané udává, že k rybníku patří hráz 
a všecka půda, kterou voda pokryje, když rybník náležitě jest 
naplněn, vrchní úřad v Teplé, že dřevo, jež roste na břehu řeky 

nebo potoka, náleží tomu, čí je ta voda. 
Podle zpráv magistrátů v Teplé a Mnichově, leží-Ii rybník 

v cizí louce, vlastník louky může sobě trávu a rákosí rybniční 

sežíti potud, pokud dosáhne kOSOU.1 8) 

17. Magistrat v Úterém oznamuje, že k mlýnské strouze ná
leží půda pobřežní až tam, až kam mlynář, vyhazuje při cídění 

strouhy bahno, po rovném břehu lopatou může dosáhnouti. i9) 
Tu že mu patří tedy tráva i olše, které tam rostou. 

18. Podle zprávy magistratu v Sušici nedrží se, že kontrakt 
o statku nemovitém zřízený, jenž muže a ženu uvádí za kupitele, 
ale ženy zejména neudává, mohl by se měniti, jak Práva městská 
G. 50 § 2 dopouštějí, nýbrž, když žena jmění své a přínos na 
zaplaceni (polovice) trhové ceny obrátila, v případnosti takové po
lovice téhož statku jí by se přisoudila a také na dědice její by 

") Viz i 7ordan, Syst. Darst. des biirg. R. im K. Bohmen (1795), I.. 
str. 61. 

") Srv. k tomu dv. dekrety ze dne 27. dubna 1789 (Vollst. Samml. 
aller seit d. Regierungsantr. Josef II. fUr die k. k. Erblander ergang. Verord. 
u. Ges. in chronol. Ord. IX., str. 251) a ze dne 11. května 1789 (tamže 
str. 293). 

98) Magistrat v Teplé podotýká, že má to býti nejspíše náhrada za 
škody, jež zase vlastník louky trpí, když rybník po deštích louku zaplaví. 

'0) Praví se dosti nejasně: > mit der Schaufel der ebenen Seite zu reichen 
kann e • Šířka pruhu toho měří se v rovině, a podle toho čára hraničná se 
stanoví. Kde se tedy půda pobřežní zdvihá, běží hraničná čára tak, že hori
zontální její projekce vymezuje pruh šířky řečené. Názor ten, jak jsem slyšel 
z kruhův odborných, zaclioval se mezi mlynáři dosud. 
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přešla. Magistrat ve Vilémově míní, že manželka nebo vdova 
v knihách jmenovitě nezapsaná může spoluvlastnictví své takto 
k platnosti přivésti, jestliže manželé pozemku společně koupí na· 
byli do konce r. 1786 (než nastala působnost J os. obč. zákonníka), 
i dodává, že s druhé strany opačným důkazem mohou ji věřitelé 
a dědici mužovi od dělení vyloučití, třeba za spoluvlastnici v knize 
gruntovní zapsána byla. 30) 

19. Úřad ve Vodolce udává, že vždy v pondělí po sv. Trojici 
starší obce s mladšími hospodáři obejdou hranice gruntův a mez
níky nově obhákují. Vrátíce se že obdrží od obce doušek piva,31) 

20 Podle zprávy magistratu v Prachaticích kdo pronásleduje 
nebo najde včely uletělé, může je vzíti a podržeti, ať uletěly jemu 
nebo někomu jinému a třeba zaletěly na cizí zahradu nebo grunt. 
Jakmile však včely v té cizí zahradě již počaly stavěti, náležejí 
vlastníku gruntu. 

21. Podle zprávy hosp. úřadu v Polákách místy vynášejí 
mrtvoly na hřbitov zvláštními cestami, kde není stopy po stezce 
nějaké, a vlastníci těch pozemků musí to snášeti. 

22. Zprávy místních soudů v Buštěhradě, Velké Jenči, Zvo
leňovsi a Novém Dvoře udávají, že podle starého obyčeje zem
ského při všelikých dědických převodech, prodejích á jiných po
stupech dominikálních a emfiteutických domův úročných, vybírají 
se nomine laudemii, není-li v prvotné smlouvě nic ustanoveno, 3 kr. 
z každého zlatého sumy přejímací nebo trhové. 32) 

23. Na nemovitostech, jež spravují se knihami městskými nebo 
gruntovními, nezaplacený peníz trhový dojde vkladem smlouvy 
trhové zástavního zjištění, třeba ve smlouvě té zástavní právo ne
bylo vymíněno, a za vklad jeho zvláště se nežádalo, i má tudy 
zástavní právo to pořad před závadami, jež kupitel později na 
nemovitost dotčenou vložil. Svědčí magistraty v Třeboni a v Su· 
šici, místní soudy v Týnci (u Klatov) a v Dlouhé Vsi, magistrat 
v Teplé, hosp. úřad v Poutnově, magistrat v Mnichově, místní 

30) Srv. Gross, Einleitung zu den praktischen Vorlesungen (1777), 
str. 85. 

81) Srv. Kostetzky, III., § 453. 
32) Srv. (Stephann z Cronenfelsu), Adnotationes theor. pract. usibus 

Boemiae accomod. ad Westenbergii Princ. juris (1778), I., p.314. ')ordan, na 
u. m. II., 1, str. 296. 
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soudy panství kysýbelského, neydeckého a doupovského, mag. 
v Mostu. Úřad kolozrucký vysvědčuje totéž strany t. zv. peněz 
dědičných. 88) 

38) Co se tkne statků deskových, odstraněna jest tato hypotheca tacita 
patentem deskovým ze dne 22. dubna 1794 (§ 6). Občanský zákonník od
stranil ji docela (§ 450). Pro nemovitosti vložené v knihách městských a po
zemkových praxis však trvala při ní dále. R. 1823 justiční úřad v Rudě na 
Moravě podal mor.-sl. soudu appellačnímu žádost o poučení, mají-Ii se při 
knihách městských a gruntovních povinnosti ve smlouvách obsažené zaplatiti 
zbytek ceny trhové, odváděti výměnek a pod. i tenkrát považovati za bře
mena věčná a uváděti v knihovních výtazích, když pro ně hypoteka vý
slovně nebyla smluvena. Úřad rudský mínil, že k otázce té sluší přisvědčiti, 
avšak dva právníci, advokát a justiciář, jichž rady si vyžádal, byli mínění 
opáčného. App. soud předložil žádost tu nejv. úřadu justičnímu schvaluje ve 
zprávě své mínění úřadu rudského. Referent nejv. úřadu just. (dv. r. ryt. 
Schwarz) uvedl, že hypotéka nebývá v listinách výslovně smluvena, ježto 
podle posavadního zřízení knih městských a pozemkových vkladem kontraktu 
všecka tam obsažená práva a všecky závazky jedné i druhé strany stejnou 
měrou se pojišťují, a tudy výslovné upsání hypotéky považuje se za zbytečné. 
Dřívější zákony a obyčeje, podle nichž právo zástavní knihami městskými 
a pozemkovými se nabývalo, že všechny zrušeny nejsou, nebo § 450 obč. z. 
že odkazuje k řízení konkursnímu, a k § 17 konkursního řádu dv. dekrety ze 
dne 20. června 1782 (č. 55 sb. z. j.) a ze dne 7. února 1783 (č. 120 sb. z. j.) 
vysvětlily, že konk. řádem nebyly zrušeny tehdejší zemské zákony a obyčeje 
v příčině zástavních práv mlčecích. Hypotheca tacita pro nedoplatek ceny 
trhové že při knihách městských a pozemkových dále jest v platnosti, 
ježto pro ty není podobného předpisu, jako § 6 desko patentu obsahuje, 
a stačí při volení ku vkladu vůbec, aby se listina se všemi právy a závazky 
v ní zapsanými vložila do knih. I navrhl, aby se dala app. soudu odpověď, 
.dass seine und des Eisenberger ]ustizamts bejahende Meinung in den 
noch bestehenden Gesetzen und der bisherigen Verfassung der Stadt- und 
Grundbucher in Miihren und Schlesien allerdings gegrundet, folglich eine 
besondere Belehrung daruber dermal nicht erforderlich sein mag< . Návrh ten 
byl přijat, a soudu appellačnímu dostalo se téhož vyřízení dv. dekretem ze 
dne 23. ledna 1824. (Srv. také Pfatobeverovy Materialien fUr Gesetzkunde 
und Rechtspflege in den ost. Staaten VIlI., str. 430.) R. 1825 opět justiční 
úřad panství Prášil a Dlouhé Vsi obrátil se s podobnou žádostí k app. soudu 
českému. Měl naopak za to, jestliže pro nedoplatek ceny trhové v listině 

zástavní právo není zřízeno, že žádné nevzejde. App. soudem odkázán jest 
vzhledem na dv. dekret ze dne 29. května 1795, č. 231 sb. z. j., zkrátka ku 
platným zákonům. I podal svou žádost dvorské kanceláři. Dvorská kancelář 
od$toupila ji nejv. úřadu justičnímu, a ten uložil appellačnímu soudu, aby 
podal své zdání. Ve zdání navrženém praví se, že do vydání patentu desko
vého byl v Čechách obyčej všeobecný, že knihovním vkladem kupní listiny 
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24. Selský hospodář, prodává-li usedlost svou nebo ji za živa 
dítěti svému postupuje, umluví sobě a ženě své, někdy také neza
opatřeným dětem svým, pro výživu další jistý výměnek. Tento bývá 
obsahu rozličného podle velikosti a výnosnosti postoupené usedlosti. 
Záleží z bydlení, buď společného s hospodářem, buď zvláštního 
v obydlí k tomu určeném, a z občasných dávek obilí a jiných 
plodin a hospodářských výrobků z téže usedlosti. Někdy také 
místo příslušných dávek má hospodář výměnkáři ponechati 
a zdělati nějaký záhon, aby si tu nasázel a sil brambory, zelí, len, 
mák apod. 34) Nebo má výměnkáři chovati krávu neb i jiné do
bytče, anebo může si výměnkář dobytče chovati, a hospodář má 

veškery povinnosti kupcovy dojdou zástavp.ího zjištění na nemovitosti dotčené, 
a potřebí toliko, aby listina obsahovala doložku vkladní a byla opatřena 
spolupodpisy dvou svědkův. Po vydání patentu deskového že i v listinách,. 
které náležejí do knih městských a gruntovních, mnohdy za každou povinnost 
kupcovu zejmena zástavní právo se propůjčuje, a v žádostech knihovních 
pro každou zejmena za knihovní vklad se žádá, obzvláště tu, kde listiny ty 
a žádosti jsou sepsány od právních zástupcův. Opatrnost taková že jest 
vhodná, ježto předejdou se mnohé omyly, avšak nařízena že dosud není, 
a kdyby obdržely místo pochybnosti, dosáhl-Ii pro datel vkladem smlouvy 
trhové pro slíbený tam peníz trhový práva zástavního, když výslovně mu 
zřízeno nebylo, že pošly by z toho stranám veliké zmatky a ztráty, poněvadž 
jen skrovný počet listin výslovné takové zřízení obsahuje. 'obč. zákonník že 
žádá k nabytí práva věcného vtělení té které listiny, listina ta musí obsa
hovati klausuli intabulační, ale v další rozeznávání, je-li pro každou jednot
livou povinnost v listině té obsaženou zastavení vysloveno čili nic, zákon se 
nepouští. Zdání na vržené většinou hlasů přijato. Menšina souhlasila s míněním, 
že zástavní právo nevznikne, kde nebylo >skutečně propůjčeno« (§ 1368 

obč. z.). Nejv. úřad justiční uznal, že zřízení knih městských a gruntovních 
v Čechách není jiné, než jest na Moravě, a dekretem ze dne 5. května 1826-
dal appell. soudu věděti, že mínění tamější většiny ovšem se na zákonech 
ještě pozůstávajících a na dosavadním zřízení knih městských a gruntovních 
v Čechách zakládá,že však není je obmeziti na zadrželé peníze trhové 
v kontraktu kupním přicházející, nýbrž že je rozšířiti jest vůbec: na všeliká 
práva a všeliké povinnosti v listinách vkladných obsažené, tudy že pouze' 
úřad, jenž se dotázal a nesprávné mínění opáčné projevil, má býti poučen, 
ale všeobecného poučení že tentokráte potřebí není. Vz. Rlj'ssler, Uber das 
Ausgedinge auf Bauerngutern (1842), str. 33, pozn. 2. Platnosti authentického 
výkladu dekrety ty patrně neměly. Nechtěly ani pravidla všeobecného po
dati, nejv. úřad justiční měl je za zbytečné. Již samým zněním jejich prostěji 
(viz Haan, Studien uber Landtafelwesen [1866], str. 121) se vysvětluje, 

že žádný z nich nebyl pojat do sbírky zákonů justičních. 
34) Srv. i Riissler n. u. m. str. 137. 
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je krmivem opatřiti bera si pak jeho hnůj. Zprávy podávají o tom 
jurisdikce nejv. purkrabství, místní soudy v Chlumci, Třeboni, 
Dolním Krušci, vrchní úřad v Teplé, místní soudy kysýbelský 
neydecký a doupovský, místní soud panství Liběchova a Suko
rad, hosp. úřad v Starém Dubu, vrchní úřad v Českém Dubu, 
místní soud panství libereckého, hosp. úřad v Kosmonosfch. 

Podle zprávy úřadu ve Vimperku výměnkové dávky obilní 
odváděti jest dle míry vrchovaté, kdežto při koupi a prodeji 
v celé zemi náleží míra rovná. 

Vrchní úřad v Plasích sděluje, že za první rok hospodář na 
výměnek odcházející neobdrží výměnku, nýbrž třetinu úrody, což 
všeobecně platí za ekvivalent výměnku obyčejem potvrzený. 

Zprávy místních soudů v Kysýblu, Neydeku a Doupově uvá
dějí, že po úmrtí výměnkářově výměnek náleží jeho vdově jen 
z polovice, ale podle zprávy vrchního úřadu v Teplé týká se to 
jen dávek obilních, kdežto nejen bydlení a otop, ale také krmivo, 
sláma, brambory, zelí a podobné dávky vdově na cele zůstávají. 85) 

25. Magistrat vilémovský uvádí, že z pouhého pactum nudum 
condictio ex moribus má průchod. 36) 

26. Městská rada ve Vimperku oznamuje, že dluh, který 
není z jedné zápůjčky, nýbrž z několika zápůjček menších, podle 
obyčeje nemá se žádati najednou, "nýbrž má se věřitel spokojiti 
s uplácením ve lhůtách; ježto se však obyčej ten se zákonem ne
srovnává, že nedává se mu místa, když věřitel odporuje. 

27. Magistrat v Netolicích udává, že při každé smlouvě trhové 
kupitel dá prodateli boží peníz. Direktoriální úřad tamější po
tvrzuje, že při každém trhu platí se 1itkup, ale praví, že jej platí 
jedna nebo druhá strana. 

s.) Tři zprávy prv uvedené dodávají, že vdově nenáleží nic, pojal-li ji 
výměnkář jsa již na výměnku. Zprávy místních soudů třeboňského a chlu
meckého totéž oznamují a za důvod udávají, že výměnek nemá bráti, kdo 
~e nezasloužil o hospodářství. 

SS) Podle zprávy magistratu v Jachymově v menších městech horních 
dosud panuje obyčej, že strany ohlašují smlouvy své u soudu složíce boží 
peníz ve prospěch kostela, tu se listina vyhotoví, od stran podepíše a potom 
ke knihovnímu vtělení potvrdí. Jurisdikce nejv. purkrabství ve zprávě své 
uvádí, že poddaní smluv i méně důležitých jinak nezavírají než před rychtářem, 
přísežnými a jinými svědky. 
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28. Místní soud v Týnci (u Klatov) sděluje, že ustanovení 
Práv městských G. 3. a H. 1. pruchodu nemají, nýbrž kupitel se 
odsuzuje splniti smlouvu a nahraditi interesse.3 7) 

29 Místní soudy panství chlumeckého a třeboňského ozna
mují, že sedláci odprodávají chalupy a domky na pudě jejich 
vystavené lidem pracovním .na dva« nebo >tři věky« (.auf zwei, 
drei Leiber«). Ta slova že se beze všeho zevrubnějšího vysvětlení 
ve smlouvách kladou a do knih gruntovních zapisují, a rozumí se 
všeobecně za první věk kupitel jmenovaný a jeho žena, za druhý 
věk potomek jejich Uenž chalupu obdrží) s manželem svým, a po
dobně za třetí věk potomek těchto manželuv a manžel jeho. Když 
řečené osoby vymrou, připadne chalupa zase vlastníku téhož 
gruntu a to bez jakékoli náhrady s jeho strany. 38) 

ST) Srv. dobré zdání české appellace ze dne 14. prosince 1641, (Codex 
Ferd.-Leop. p. 221). Gross, n. u. m., str. 88, n. 1. 

se) Nejspíše působilo sem před časy právo Dolních Rakous. Srv. gene
rale Ferdinanda I. pro D. Rak. ze dne 31. října 1552 (Cod. Austr. I., p. 402), 
Tractatus de juribus incorporalibus, tito 8. Podle zprávy Donnerovy, Einleitung 
zur Kenntnis der osterr. Rechte (1778) 1., str. 159 za času jeho >Leibgeding< 
vyskytovalo se již velmi zřídka. Engelmayr, Tract. de jur. incorp. m. d. 
nachgefo!g. Ges. u. Verord. (1831) str. 137, praví, že vymizelo docela, a: statky 
dotčené proměněny jsou ve statky. dědičné. Dvorský dekret ze dne 11. ledna 
1771 upravující dědickou posloupnost poddaných v král. Českém (Sammlung 
a. Verord. u. Ges. v. 1740-1780, VL, str. 310 a násl.) hledí ku prodejům 
spůsobu hořejšího. V téže krajině zjištěny jsou ještě při pracích pro stabilný 
katastr prováděných. Postupovaly se tak pozemky poddanské i panské, po
stupovaly se za určitou sumu, za roční dávky a služby nebo též za obojí. 
Podle smlouvy z panství novohradského za příklad předložené postupuje se 
stavení s pozemky něco přes 26 m. na tři věky a přijímatel zavazuje se 
125 zl. dáti hned, ročně platiti 15 zl. 58 kro z pozemkův a 1 zl. 10 kro z domu 
a 26 dní ruční robotu konati, zapravovati daně, a za obyčejnou mzdu pra
covati, kdykoliv bude se to žádati. Zpráva z téhož panství podaná oznamuje, 
že sedláci obyčejně prodávají pouze na dva věky a jen stavení se zahrádkou 
a malou rolí nebo paloukem, nejvíce pozemky vzdálenější a špatné. Patrně 

smlouvy takové čelily k tomu, aby zabezpečily statku hospodářské dělníky. 

Vzešly tehdy pochybnosti, jak k smlouvám těm přihlížeti. Dvorská komise 
pro upravení daně pozemkové nařídila (1826), aby pozemky dotčené pojaly 
se v katastr jako na čas spachtované, a propachtovatel aby se uvedl za 
vlastníka. Krajský úřad měl podati zprávu guberniu, aby přišlo k rozhod
nutí, jsou-Ii smlouvy takové platné. Gubernium dotázalo se ostatních kraj
ských úřadů, vyskytují-li se smlouvy takové v tamějším kraji. Krajský úřad 
chrudimský ohlásil, že tam přiházejí se smlouvy takové mezi poddanými, 
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30. Podle zprávy vrchního úřadu v Plasích převezme-li ho-

a totiž že otcové postupujíce synovi usedlost svou vyhražují si takto role 
a palouky, aby měli živobytí s ženami svými a po nich děti jejich ostatní, 
dokud budou na živu a lepšího zaopatření si nezjednají. Smlouvy ty že jsou 
v knihách gruntovních vloženy, ale, poněvadž protiví se patentu ze dne 
24. května 1771 (§ 10), že jich úřad krajský netrpí a je odstraňuje. Dále 
vyšetřeno, že jsou poměry ze smluv takových na panství vlčickém v kraji 
bydžovském a v kraji táborském na panství landštýnském. Postoupeny tak 
v časech dřívějších budovy rozdrobených dvorů. Gubernium považovalo 
smlouvy takové za platné, navrhlo však, aby dovoleny byly jen smlouvy, 
jimiž dominikálný statek celý takto se postupuje, a smlouvy o částech statku 
takového a všelikých pozemnostech jiných aby se zapověděly nehledíc na to, 
jaká area se postupuje a komu se postupuje. Že toho žádají důvody politické. 
Smlouvy takové že každému zvelebení pozemku jsou na překážku, rodina 
posledního· držitele že obyčejně vydána bude v nouzi, a příčinou odškodnění 
strany se zapletou ve spory. (Neplatilo tedy vesměs, že náhrada nijaká ne
přísluší.) Vrchnostem že arci podle ústavy zemské brániti nelze, aby statky 
své zcizovaly pod jakýmikoli výminkami sobě libými, jestliže je zcizují celé 
a osobám spůsobilým . Dvorská kancelář návrh ten schvalovala. Nejv. úřad 
justiční dal si podati zdání appellačního soudu českého a požádal pak zá
konodárnou komisi ve věcech justičních o její zdání. Jak ·appellační soud 
tak řečená komise vyslovily se proti zápovědi navržené, která že by svobodu 
práva vlastnického zkracovala bez důvodů nepochybně platných. Aby snad 
neobcházela se nařízení o dělení statků, o vrchnostenském právu odúmrtném, 
Q výměncích a snad též o fideikomisirních substitucích, že by stačilo pod
robiti smlouvy takové kontrole a potvrzení krajských úřadův. Nejv. úřad 
justiční rovně se prohlásil proti zápovědi, jež s duchem občanského zákon
níka byla by v odporu. Smlouvy ony že jsou smlouvy o dědičný pacht, jenž 
podle § 1149 obč. zák. nemusí přejíti na všecky dědice. Potvrzování krajských 
úřadů že potřebí není, dosti že by bylo poukázati úřady v Čechách, aby 
přísně dbaly předpisův o emfyteutických zcizeních spojených s rozdělením po
zemnosti i předpisův o výměncích. Dvorská kancelář v nejp. přednešení 
r. 1829 učiněném setrvala na svých návrzích. Pouhé připomenutí, aby šetřilo 
se předpisů, jež mohou býti obcházeny, že nepomůže, ani potvrzování kraj
ských úřadů, jímž přibyl by úřadům těm úkol velmi obtížný. Opatření ta
ková že by stačila, pokud jde o zcizování pozemků vrchnostenských, ale 
zachování poddaných ve stavu schopném ke kontribuci sotva že by zajistila. 
Mimo to že smlouvy ty mají ráz smluv odvážných, a jedna strana při nich 
vždy bude zkrácena. Nejv. rozhodnutím ze dne 5. února 1833 nařízeno, že 

·budoucně v Čechách nemá býti již dovoleno činiti smlouvy, jimiž vlastníci 
~ozemnosti pouštějí část své reality . jistým osobám do života, vyhražujíce si, 
aby po smrti těch osob spadla zase zpět, že tedy smlouvy takové, pokud by 
se staly po vyhlášení tohoto nařízení, ani nemohou býti do knih vloženy, 
ani exekucí provedeny, ani míti účinek nějaký. Vyhlášeni stalo se dekretem 
dvorské kanceláře ze dne 15. března 1833 č. 2603 sb. z. j. 
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spodář od někoho jiného hnůj, náleží jemu hnůj na pole vyvézti 
a všecku práci polní vykonati. Semeno k osetí buď dá ten jiný 
a užije pak celé příští sklizně, kdežto následující dvě léta seje 
a sklízí ten hospodář. Buď dají semeno (k dvojímu následujícímu 
Dsetí) každý z polovice a rozdělí se touž měrou o obojí sklizeň. 
Hosp. úřad ve Stálci uvádí jen tento druhý způsob dodávaje 
však, že někdy, je-li hnůj výborné jakosti, rozdělí se takto 
sklizeň trojí. 

31. Hosp. úřad v Dvorcích (Mayerhofen) udává, že v městech 
vypovídati se může veskrz jen čtvrtletně o Hromnicích, o sv. Jiří, 

o sv. Jakubu a sv. Havle. Magistrat v Žebráku tamější obyčej ta
kový dosvědčuje. Ve zprávě magistratu vysokomýtského praví ' se 
že kromě zvláštní úmluvy volna Jest oběma stranám čtvrtletní vý
pověď. Zprávy z Kosti, Svijan, Hrubé Skály, Rohozce a Semil 
Dznamují, že v krajině tamější dílem 14denní, dílem však 4nedělní 
výpověď jest v obyčeji. 

32. Podle zprávy magistratu v Žebráku, obnoví-li se mlčky 
pacht jednotlivého pozemku, obnovuje se pacht louky na rok, 
pacht role »bis die Zeit des iibernommenen Grundstiickes nach 
der iiblichen Wechselsaat ausfallt«, t. j. do obvyklého osevního 
vystřidání. 39) 

33. Magistrat ve Vys. Mýtě a hosp. úřad v Dvorcích ozna
mují, že nájemník má vykliditi byt během 14 dní po tom kterém 
dni kvartálním a prve k vyklizení jeho přinucen býti nemůže. 

34. Jak udávají rnagistrat v Náchodě a místní soud panství 
novoměstského, mlynáři náleží za výmelek jedna šestnáctina me
liva bez ohledu na obilní ceny, a odváděje semletou mouku 
mlynář není vázán na žádnou míru nebo váhu. 

35. Podle zprávy vrchního úřadu v Plasích, dá-li obyvatel, 
jenž nemá polností, svých 5 nebo více ovcí hospodáři některému 

na přezimování, mají se o jehňata oba děliti a to tak, že ho
spodář ten má právo na první jehně, a druhé zůstane vlastníku 
ovcí. Bude-li jehňat počet lichý, odhadne se jehně poslední, a ho
spodář může si je vzíti a polovici odhadní ceny jeho vlastníku 
DVcí nahraditi anebo je tomuto za touž náhradu nechati. 

89) Srv. Stifhr, II., str. 68 a násl. 
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36. Zprávy úřadů v Kosti, Svijanech, Hrubé Skále, Rohozci 
a Semil ech sdělují, že věřitel, je-li za dluh rukojmě, má pohnati 
nejprve hlavního dlužníka a teprve, když na něm svého nedobude, 
může nastoupiti na rukojmě. 40) 

37. Podle zpráv magistratu v Kolíně, mag. v Sušici, místních 
soudů v Dolním Krušci a v Týnci (u Klatov), magistratů ve Vi
lémově a v Mostu, hosp. úřadu v Čeminech, mag. ve Mšenem, 
místního soudu na Stránce, mag. v Dubé a místníbo soudu v Dou
bravici obyčejem i ženám stavu městského a selského propůjčeno 
jest beneficium se. Vellejani, a ony nemohou závazně se posta
viti za rukojmí ani dluh cizí podstoupiti, leč vzdají-Ii se výslovně 
tohoto beneficia.41) 

Vzdání takové musí se vykonati, jak udávají zprávy magistratu 
ve Mšeném a místních soudů na Stránce, v Lobči a Doubravici, 
podle toho, co ustanovují Obn. zř. zemské M. 41 a nov. decI. Gg. 11, 
čili, jak vypisuje zpráva justičního úřadu v Týnci (u Klatov), na soudě 
před dvěma zvláště dožádanými svědky po předcházejícím poučení. 

Když manželka spolu s manželem svým v témž listu dluhem 
se upíše. podle zpráv místního soudu panství jindřichohradeckého 
a místního soudu v Dolním Krušci, platně zavázána nebude, jestliže 
před soudem k dluhu tomu výslovně se nepřizná, podobně jako 
předpisuje nov. decI. Gg.12. Zpráva místního soudu v Dolním 
Krušci podotýká, že některé magistraty tu rovněž vyhledávají, aby 
manželka na soudě o řečeném právním dobrodiní byla poučena 

a jeho se vzdala, to však že již spíše lze přičísti k obyčejům 

zvrhlým. Zprávy magistratů v Počátkách a v Sušici, pak úřadu 
v Týnci, hosp. úřadu v Čeminech,42) mag. ve Mšeném a místních 
soudů ve Stránce a v Lobči tento obyčej 48) vysvědčují. 44) 

&0) Srv. však Jordan lL 1, str. 350, pozn. *). 
") Kdežto zprávy některé mluví zkrátka o rukojemství neb i jiných 

intercessích, jiné, zejména zpráva mag. v Sušicí, Mostu a Vilémově a hosp. 
úřadu v Ceminách mluví o intercessích za mužské, ale nepochybně myslí jen 
na případnosti obyčejné. Magistrat v Mostu na př. odvolává se na podporné 
právo římské. Srv. také Jordan II. 1, str 358 a násl. a zase str. 360. pozn. *). 

") Úřad tento udává, že se certiorace předseberou z mocí úřední bez 
zvláštního zakročení věřitelova - zpráva má patrně na 7.řeteli případnosti, 

kde úpis podán jest ku knihovnímu vkladu - protokoly zvláštní že se ne
sepisují, ale na listině samé že se vykonaná certiorace poznamená. 

n) Zdá se, že byl velmi rozšířen. Zprávy mag. ve Mšeném a místního 

38. Magistrat v Host 
z pouhého omylu, vzdělá 
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mají, přihlížeti jest k právu 
skému (svrchu pozn. 14.), 
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38. Magistrat v Hostouni udává, když někdo bez obmyslu, 
z pouhého omylu, vzdělá a oseje cizí pozemek a vlastníku jeho 
škody tím nezpůsobí, že má mu tento, jestliže o jinou náhradu 
spolu se nesrozumějí, ponechati polovici sklizně . 

39. Podle dalšího udaje téhož magistratu, když někdo z ne
vědomosti pohnojí cizí pozemek a hnůj zadělá, že nelze jej více 
odděliti, má právo, jestliže vlastník pozemku s ním se jinak ne
porovná, pozemek ten až do vypotřebování hnoje (, bis zum 

. Dungraub <), totiž v krajině tamější po dvě leta, vzdělávati, jsa za 
to povinen třetinu sklizně dáti vlastníku. 

40. Hosp. úřad v Dvorcích (Mayerhofen) ohlašuje panU]lCl 
v tamější krajině obyčej, že odevzdá ženich nevěstě na důkaz 

soudu na Stránce připomínají, kterak české gubernium vydalo r. 1795 vzorec 
dlužního úpisu pro představené venkovských špitalův a chudobincův, i upo
zornilo při tom, podpíší-!i úpis oba manželé, že před vtělením jeho musí se 
žena zříci na soudě svého dobrodiní, a jsou-li úpisy takové již vtěleny, aniž 
zřeknutí to se stalo, že dlužno toto dodatečně opatřiti a do knih vložiti . Také 
častěji zmíněná instrukce knihovní pro státní statky poučovala (§ 13), že 
spolupodpis manželčin na úpisu od obou manželů zřízeném jest beze všeho 
právního účinku, jestliže manželka nevzdala se řádně před soudem dobro
diní vellejanského snesení senátního. Vz. také ')ordan, II. 1., str. 364. 

H) Ale pražský magistrat, kro úřad viniční a jurisdikce nejv. purkrabí, 
jsouce zvláště tázány, zda a kterak se u nich SC. Vellejanum a a uth . Si qua 
mulier zachovávají, oznámily, že nežádají nijakého zřeknutí se ženských 
dobrodiní právních. Mag. pražský ve zprávě své sděluje, že se u všech soudův 
od dávných časů renunciace osob ženských požadovaly, ale když potom na
řízeno, že tu, kde Práva městská ustanovení žádného neb dostatečného ne
mají, přihlížeti jest k právu římskému a nikoli k Obnovenému zřízení zem
skému (svrchu pozn. 14.), vydány jsou v několika případnostech nálezy 
reformátní, načež magist rat od praxe dosavadní odstoupil a ve sporech re
nunciaci za potřebnou neuznává. Jde-li však o zápis knihovní, že k žádosti 
certioraci vykoná. Také kro úřad viniční oznamuje, že následkem vyšlých 
praejudikatuv odvrátil se od obyčeje posavadního. Jurisdikce purkrabská 
uvádí, že není tam ani příkladu ženské intercesse, a upisují-li se manželé, 
že nebeře manželka na se dluhu manželova, nýbrž oba činí dluh společný, 
a každému je to zjevno a zná mo, poněvadž (vz. svrchu pozn. 36) smlouvy se 
činí u rychtáře , Také prý by ženské marně přesvědčoval, že požívají dobro
diní neučiniti dosti tomu, k čemu se zavázaly, a bylo by v ohledu m ravním 
na pováženou dobrodiní takové zaváděti. Tudy také že neužívá se prostředků 
jinde užívaných, aby se exceptio SCi. Vellejani zamezila, jako, že manželka 
upíše se za dlužnici a manžel za kaventa, nebo že manželé upíší se jeden 
každý v úpisu zvláštním, 

3 



34 

svého úmyslu poj mouti ji za manželku t. zv. snubní tolar (. Ehe
thaler c), obyčejně peníz nějaký starého rázu, a jen když požádá 
jej od ní zase zpět, zbaví se svého k ni závazku. 

41. Jak tvrdí se ve zpravách vrchního úřadu v Kosti a hosp. 
úřadů ve Svijanech, na Hrubé Skále, v Rohozci a v Semilech, 
všeobecně se uznává, že za trvajícího manželství všeliké důchody 
ženiny náležejí muži, jenž s nimi neobmezeně může vládnouti. 

42. Vrchní úřad v Broumově sděluje, že slovem .vererbt«, 
jehož ve . smlouvách svatebních často se užívá, lid tamější rozumí, 
že manželé zplodili spolu děti, ať tyto přežijí rodiče, a manželé 
zůstaví dědice čili nic. 

43. Městská rada ve Vimperku uvádí za obyčej, že muž na
bude vlastnictví ku věnu, jež mu žena přinese, nechť ono záldí 
v hotovosti nebo v pozemcích, a nechť tyto byly odhadnuty čili 

nic. Po ženině smrti, nezanechá-Ii dětí, muž jiným dědicům nevrátí 
nic, leda že by ve smlouvě svatební jistá suma byla vymíněna, 
což obyčejně bývá na případnost tu, že by nevěsta zemřela do 
roka a dne dětí nepozůstavíc. Zemře-Ii muž prve, vdova rovně ne
obdrží ani věna svého ani hodnoty jeho, alebrž na místě toho 
připovězené obvěnění. Má však obyčej ten, zákonu protivný, svůj 

průchod jen tehdy, když interessenti zletilí na tom se srovnají. 
Místní soud panství Liběchova a Sukorad píše, že v obvyklých 

tam písemních smlouvách svatebních všecek přínos nevěstin v pe
nězích bývá vyjádřen a počítán, na př. šaty nevěstiny 30 zl., len 
50 zl. a pod., a muž tudy po smrti ženině maje vrátiti přínos její 
dědicům musí zaplatiti věci v domácnosti dávno spotřebované. 

Jurisdikce nejv. purkrabství ve zprávě své sděluje, ožení-Ii sedlák 
syna, jenž za budoucího hospodáře jest ustanoveu, že věno nevě
stíno odevzdává se ženichovu otci, jenž z něho splatí závady na 
statku ležící nebo odbude děti druhé aza to řečenému synovi 
a jeho nevěstě zajistí společné držení statku. V dřívějších časech 

že manželčino spoludržení nebývalo spoluvlastnictví, nýbrž jen do
životné požívání, tak že ona provdajíc se po druhé, přinesla muži 
jen své požívání, kdežto vlastnictví statku zůstalo dětem z prvního 
manželství. V době novější že však nevěsta buď do spoluvlast
nictví se přijímá, anebo se jí věno na statku pojistí. 

Podle zprávy vrchnost. úřadu v Bochově rodiče nedávají .das 
ihren Kindern mitgebende Heiratsgut oder Widerlage in liegenden 
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Griinden c, což tam jen • Morgengabe« se nazývá, do vlastnictví, 
alebrž jen k doživotnému požívání, a když za živa rodičů nebo po 
jejich smrti dojde k dělení, zahrne se tato .Morgengabe« do pod
staty rozdělovací. 

44. Magistrat ve Vysokém Mýtě udává, že při společenství 

statků manžel pozůstalý, jenž měl s nebožtíkem společné vlast
nictví, převezme je v ceně knihovní a cenu uprázdněného podílu 
vnese do pozůstalosti. 45) 

45. Vrchní" úřad v Broumově sděluje, že přijetí dítěte za vlastní 
podle názoru lidu selského zahrnuje v sobě poskytnutí dědického 
práva, jako mají děti vlastní, a nikdo nemůže vyrozuměti, že by 
k tomu zvláštní úmluvy 46) bylo zapotřebí. Dítě, které nemá dě
dického práva dojíti, že nazývá se schovancem (. Ptlegekind.). 

46. Podle zpráv vrchnost. úřadu v Kosti, Svijanech, na Hrubé 
Skále, Rohozci a v Semilech ti, jichž užil pořizovatel za svědky 
poslední vůle, již tím samým za poručníky nezletilých dětí jeho 
a za vykonatele poslední vůle jsou povoláni. 

Vrchnost. úřad ve Vimperku udává, že obyčejnými poručníky 
sirotků až do vydání obč. zákonníka bývali kmotři jejich, jakož 
v mínění lídu tamějšího kmotrovství více platí než příbuzenství. 

47. Týž úřad uvádí za dávný obyčej na panství tamějším, 
není-li dědic gruntu dospělý, a matka jeho opět se provdá, že po
nechá se ji hospodaření na témž gruntu spolu s druhým mužem 
jejím. Oba manželé mají povinnost děti živiti a všemi potřebami 
opatřiti, co nejlépe hospodařiti a grunt i fundus instructus ve 
stavu dobrém udržovati a svého času odevzdati. Za to musí slo
žiti přiměřenou jistotu a ročními platy ji rozmnožovati. Úroky 
z jistoty této připadnou dědici gruntu a počítají se mu jako pří
bytek dědického jeho podílu. Otčímu jeho dostane se pak tolikéž 
přiměřený výměnek. Podle zprávy úřadu třeboňského výměnek 

") Prv. § 6 pat. ze dne 26. května 1791 č. 152 sb. z. j. Nesrozumitelná 
jest zpráva vrchnostenského úřadu v Nových Hradech, že u stavu selského 
jest obyčejem dosti rozšířeným, .dass das Eheweib auch ohne Kontrakts
errichtung an der Giitergemeinschaft teil nehmen kann, im Falle aber Kinder 
zum Besitz einer Wi, tschaft gelangen, denselben eill sehr massiger Ůber
nahmswert festgesetzt wird«. Nejpodobněji odnáší se ke případnosti svrchu 
pod č. 17 již dotčené, že manželka za spoluvlastnici statku jmenovitě zapsána 
není, ale může dokázati, že statek z polovice koupen za peníze její. 

46) Jos. obč. zák. 4 hl. § 30. 
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druhému manželu manželčinu však nepřísluší, jestliže nespravoval 
hospodářství aspoň 8 let. 

Zpráva vimperského úřadu prohlašuje, že obyčej řečený jest 
nezbytnou potřebou pro krajinu tamější, kde usedlosti jsou veskrz 
malé, poněvadž matka sama na hospodářství nestačí, najetím děl
níků hospodaření se zdražuje, a pachtem nelze docíliti tolik, kolik 
na nejnutnější výživu rodiny jest potřebí. Když vyšlo nařízení ze 
dne 20. listopadu 1794, že mezitím ní hospodáři se netrpí a mají 
se odstraniti, a úřad na provedení jeho naléhal, 'hylo prý z toho 
pravé zděšení, á lidé snažili se smlouvou nebo posledním pořízením 
dosavadnímu obyčeji zachovati platnost. Dvorský dekret ze dne 
7. srpna 1795 sice úlevy jisté poskytl, avšak obsah jeho že při

pouští výklad dvojaký a nejistý.47) 

") Nedělo se všude tak jako na panství vimperském. Tu, zdá se, druhý muž 
matčin obdržel statek jen do správy. (Srv. také Rz'eger, O poměru českých stavů 
k reformám poddanským za Marie Terezie [1892] str. LXIL) Ale, jak ukazuje 
zmíněné nařízení ze dne 20. listopadu 1794, jež vydalo české gubernium ve sroz
umění s appellačním soudem (Kropatschek, Sammlung der Ges. Franz II., IV., 
str. 598), na mnohých dominiích se statek sirotčí mezitímnímu hospodáři kniho
vně postoupil až do zletilosti sirotkovy, a propouštělo se mu pak i zadlužení 
téhož statku. A jistoty mezitímní hospodář nekladl žádné. Obyčejně to byl druhý 
muž matčin. Nikoli vždycky. Týmž způsobem opatřeno hospodářství na statku 
sirotčím, i když na př. matky již nebylo. (Srv. k tomu Beseler, Syst. d. gem. 
Deutschen Privatr., § 189, Stobbe, Handb. d. Deutschen Privatr" § 135.) Naří
zení řečené přikázalo, aby mezitímní hospodáři ihned byli odstraněni, a buď 
poručník obstarával hospodářství, anebo statek až do zletilosti poručencovy St: 

propachtoval a to na dostatečnou jistotu. Nepochybně provedení příkazu toho 
narazilo na velké těžkosti. Nebo již v únoru 1795 appellační soud předložil 
nejv. úřadu justičnímu návrh českého gubernia, aby na selských statcích 
sirotčích obvyklí mezitím ní hospodáři pod jistými podmínkami byli pone
cháni. Nejv. úřad justiční setrval na tom, že se zcizování do zletilosti nej
staršího syna trpěti nemá, ježto se právo k dalšímu zcizení, k zadlužení 
nebo k podstatným proměnám statku mezitímnímu hospodáři nikdy nemůže 
propůjčiti, a zcizení, které práv tčch neposkytne, žádné zcizení není, nýbrž 
pouhý pacht, jenž, čím jest, ať se také pojmenuje. (Referent vyslovil pode
zření, že mezitímní zcizení zavedeno jest hospodářskými úřady k vůli po· 
platkům za vklad.) Pacht že nevyhledává, aby pachtovné záleželo v penězích, 
může se obmeziti na výživu sirotkův. Mohla by se podle potřeby přislíbiti 
pachtéři na konci pachtu i jistá odměna. Také že pacht nemusí se činiti až 
do zletilosti, poručenec 19 nebo 20letý mohl by již statek ujmouti nepřestá
vaje býti pod poručenstvím. K prodeji statku sirotčího že má se přikročiti 
jen z nejnutnější potřeby. Mezitimní zcizení, která se s vůlí vrchnostenských 

1 

) 
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Zpráva úřadu v Týnci (u Horažďovic) mluví o starém oby· 
čeji, že vdova po sedláku může druhému manželu svému zajistiti 
výměnek, jenž se s přivolením úřadu vrchnostenského vyměří, 
a rovněž tak pozůstalý muž druhé ženě své. Stěžuje si podobně, 
že obyčej ten, jenž sloužil k tomu, aby statek dostal pořádného 
hospodáře nebo hospodyni, novějšími zákony byl obmezen na 
škodu selských živnosti. 

48. Magistraty v Počátkách a ve Vilémově uvádějí, že po· 
slední vůle osoby z vyššího stavu, vlastní rukou psaná, ale svědky 
nepodepsaná za platnou se nepokládá. 48) 

49. Magistrat mostecký a úřad kolozrucký píší, že měšťané 
i sedláci ve smlouvách svatebních činívají také pořízení pro smrt, 
která pak tolikéž nemohou býti bez přivolení druhé strany odvo
lána. Místní soud v Dolním Krušci podotýká, že smlouvy takové 
na soudě interessentům dědickým se prohlašují, a ve všem se s nimi 
jako s řádnými testamenty nakládá. 

50. Panští úřadové v Kosti, Svijanech, na Hrubé Skále, 
v Rohozci a v Semi!ech oznamují, že u měšťanstva měst ven
kovských a II lidu selského podle dávn~ho obyčeje manžel jeden 

úřadů stala, zrušiti a práva nabytá odejmouti že nelze, ale bylo by prohlásiti, 
že mezitímni hospodář nemůže statek zadlužiti, leč když žádá nutná potřeba 
nebo prospěch sirotkův, a úřad vrchnoporučenský svolí, a že má se zdělati 
zevrubný soupis statku, jestliže nebyl zdělán. Po srozumění s direktoriem 
vydán jest dv. dekret ze dne 7. srpna 1795, Č. 247 sb. z. j. Ten připouští, 
aby matka spolu s otčimem hospodářství sirotkovo obstarávali, a otčímovi 

aby ustanovil se výměnek. Praví se: > •••• bestehet ohnehin in Bohmen 
durchaus die in den hauslichen Verhaltnissen des Bauernstandes sehr wohl 
gegriindete Beobachtung, dass nicht nur die Witwen bis zur Volljahrigkeit 
der Erben die Wirtschaft fortfiihren, wenn sie bei unverandertem Witwenstand 
bleiben, sondern auch dass ... dem zweiten Manne ein gemeinschaftUches 
Ausgeding festgesetzt werde, welches der Witwe, wenn der Erbe die Wirt
schaft iibernimmt, angewiesen werde. Auf diese Art hat der zweite Mann 
ein gemeinschaftliches Interesse, und die Kinder, sowie das Bauerngut sind 
solchenfalls allemal weit besser besorgt, als es von irgend einem Pachter zu 
erwarten ware.< (Ve sb. z. j. vytištěno jest znění zkrácené, vz. také Ro'ssler, 
Ausged. str. 91 a násl.) Úřadu vimperskému zůstaly plané pochybnosti, ne
obmezuje·li se hospodářství matčino na dobu jejího vdovství, a nevztahuje-Ii 
se také k muži, jenž se K ní přižení a jako mezitímní hospodář pouhým 
~achtéřem by byl, všeobecné pravidlo, že se pacht vždy 1icitando má sjednati. 
Vz také Ro'ssler ve Wesselyho Themis, N. F. 7 H., str. 123 a násl. 

48) Srv. Gross na u. m. str. 31 a 89. 
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po smrti druhého, nejsou-li tu děti, obdrží celou třetinu, a jsou-li 
tu děti, aspoň stejný podíl, jaký obdrží dítě, a to nejen k užívání, 
ale k plnému právu a volnému nakládání. 49) Obyčej ten, kde 
spoludědicové jsou zletilí, že dosud všeobecně se zachovává, tak 
že manželé zřídka činí poslední pořízení anebo, pořizují-li, na 
manžela svého nepamatují spoléhajíce, že připadne mu podíl 
řečený. Také zpráva vrchního úřadu broumovského udává, že na 
tamějším panství pozůstalému manželu obyčejně dostalo se stej
ného podílu jako dítěti, a úřad i nyní se vynasnažuje, aby strany 
na témž se dohodly. Vrchní úřad v Českém Dubu ve zprávě své 
podotýká, že tam a rovněž asi v jiných krajinách byl obyčej, podle 
kterého manželu, jenž druhého přežil, bez rozdílu, zemřel-Ii tento 
intestatus nebo testatus, a zanechal-li více nebo méně dětí, připadl 
• ein mi" allemal (t. j. nikoli k pouhému požívání) ein gleicher 
Kindesanteil. < Zpráva místního soudu smilkovského vypisuje obyčej, 
jenž -na venkově pozůstává«, .když jmění na př. 50 zl. činí, a je 
tu vdova se čtyřmi dětmi, že se jí podíl na ni vypadající 10 zl. 

ihned k vládnutí jejímu přiřkne ... 
51. U lidu selského udržel se obyčej, že ovdovělému manželu 

dostane se na usedlosti po manželu zemřelém pozůstalé doživotný 
výměnek, třeba svatebními smlouvami nic nebylo vymíněno ani 
posledním pořízením ustanoveno. Svědčí tak místní soudy panství 
buštěhradského, tachlovického, zvoleňoveského a statku Nových 
Dvorů, m. s. panství českodubského, hosp. úřad v Starém Dubu, 
místní soudy panství lemberského, grafensteinského, libereckého 
a novoměstského, magistrat v Náchodě, hosp. úřad v Kumžaku. 

m. s. panství jindřichohradeckého. 
Ve zprávě panství buštěhradského a zpravách souhlasných 

oproti § 24 patentu o dědické posloupnosti zvláště se. připomíná, 
že výměnku pozůstalý manžel neztrácf, když v nový sňatek vstoupL 

Zpráva místníc.o soudu v Dolním Krušci podotýká, že obyčeji 
tomu místo se dává, pokud účastníci se mu podrobí, jinak že plat
nost obdrží patent dědický. V jiných zpravách čte se, že pozůsta
lému manželu výměnek se ustanovuje .vždy« (zpr. buštěhradská 
a zprávy s ní souhlasné), • bez odporu« (zpr. starodubská), »bez 
jakékoli námitky. (zpr. liberecká), odpor že .nikdy proti tomu se 
nevyskytl« (zpr. kumžacká). Ve zprávě úřadu vimperského praví 

") Srv. Pr. měst. C. 42, 43. 48. 
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se, že vdova dostane výměnek, třeba jí ex pacto nebo ex testa
mento nepříslušel, a třeba dědic gruntu byl nezletilý, a že také 
zřídka který pořizovatel zmíní se o výměnku v posledni vůli své, 
že považuje se to za zbytečné, ježto .není příkladu, aby vdova byla 
zůstala bez výměnku«. Zpráva just. úřadu v Týnci (Klat.) podpírá 
obyčej řečený o zákonnou povinnost dětí k výživě svých rodičův. 

52. Podle zprávy vrchního úřadu broumovského . výměnek 
pozůstalého manžela nikde se nečítá do dědického podílu jeho. 

53. Místni soudy panství buštěhradského, tachlovického, zvoleňo
veského a statku novodvorského oznamují, že předpisů patentu 
o posloupnosti ve statky selské ze dne 29. října 1790 (č. 72 sb. z. j.) 
užívá se obyčejem také při posloupnosti po domkářích poddaných, 
taž že domek poddaný ruční robotou stížený připadne podobně 
nejstaršímu synovi a, není-li syna, nejstarší dceři. 

54. Magistrat náchodský a vrchní úřad panství novoměstského 
sdělují, zemře-li jeden z manželův, že lože manželské připadne 
druhému. Magistrat třeboňský praví jen, . že po smrti manželčině 
lože manželské zůstane muži, podotýká, že lože to nepojme se 
ani do inventáře. Podle zprávy magistratu náchodského také prsten 
svatební připadne pozůstalému manželu. 

55. Městská rada ve Vimperku udává, že po smrti rodičů, 
kteří zanechají dům, přísluší všem dětem až do jich oženění 

a provdání nebo jinakého jistého zaopatření svobodné zůstávání 
(.freier Aus- und Eingang«) v témž domě. Stejné právo jako dítě 
že má vdova podržíc až do své smrti bydlení v domě zemřelého 
manžela. Také magistrat v Náchodě a m. s. panství novoměst
ského uvádějí ve zpravách svých, zemře-li chalupnlk bez pořízení, 
že vdova a nedospělé děti obdrží za výměnek vůbec bydlení 
v chalupě. 

56. Podle zprávy místniho soudu v Dolním Krušci praxí 
a obyčejem zavedeno jest, že rodiče nemohou tak svobodně po
řizovati, jak Práva městská E 48 a 51 jim dopouštějí, a dítě, 

kterému tuze malý podíl jest zůstaven, obdrží podíl povinný 
soudcovským vyměřením, jež nyní na základě dvorského dekretu 
ze dne 16. února 1792 děje se podle práva římského. 50) Ve 

50) Srv. Gross, n. u. m., str. 90. Stavové čeští v třetím spisu svých 
desiderií, datovaném dne 27. listopadu 1790, označují nedostatek určitého 
podílu při stavu městském .als ein von altersher bestehendes Gebrechen.< 
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zprávách z Kosti, Hrubé Skály, Svijan, Rohozce a Semil praví se, 
že podle starého obyčeje rodičové z pozůstalosti svého dítěte 

nikdy povinného pOGílu žádati nemohou. 51) 

57. Úřad purkrabský v Chebu oznamuje, že jemu přísluší, 
jako bylo dotud obyčejem, zapečetiti zůstalý statek osoby šlech
tické v okresu chebském zemřelé, kdežto řízení další náleží právu 
zemskému. 

58. Místní soud v Dolním Krušci, místní soud na Stránce 
a magistrat města Mšena sdělují, že osoba ženská nemůže se při
hlásiti k dědictví sine beneficio legis et inventarii, leč když vzdá 
se pořádně dobrodiní, jež Se. Vellejanum jí poskytuje. 52) Místní 
soud v Doubravici uvádí jen, že se na venkově osobám ženským, 
jež mají se přihlásiti k dědictví, vysvětlují následky opomenutého 
zřízení inventáře. 53) 

Podle zprávy hosp. úřadu v Čeminách musí býti na přihláškách 
dědických podaných osobami, jež zdržují se mimo tamní okrsek 

Také stavové moravští na ten nedostatek si stěžovali, a dvorským dekretem 
ze dne 28. dubna 1791 Č. 142 sb. z. j. ustanoveno jest (lit. ml, že do uvedení 
všeobecného zákonníka občanského při pozůstalostech měšťanů na Moravě 
dětinný podíl povinný, vzejde-Ii o to spor, má se vyměřiti dle práva řím
ského. Nejvyšší úřad justiční jednaje potom dne 25. května 1791 o desideriích 
stavů českých usnesl se navrhnouti, aby předpis pro Moravu vydaný rozšířen 
byl na Čechy, což se dvorským dekretem ze dne 16. února 1792 Č. 253 
sb. z. j. (lit. e) také stalo. 

5') Srv. k tomu Stohr, II., str. 350. Návrh nejv. úřadu justičního v po
známce předcházející zmíněný mluvil však pouze o povinném podílu dětin
ném. Srv. také Ofner 1., str. 491 a násl. 

5') Srv. k tomu Donner, Einleitung zur Kenntniss der osterr. Rechte 
II., § 598, III, §§ 873, 876, Ch orz'nsky , Das Notariat und die Verlassen
schaftsabhandlung in Osterreich(1877) str. 68, Preuer, Anleitung zur prak
tischen in den Gerichtshofen der k. k. deutschen Erblander iiblichen Rechts
gelehrsamkeit (1799) II., str. 40. Zpráva dolnokrušecká podobně vysvětluje 
obyčej ten odtud, že dědic, jenž se přihlásí sine b. l. et L, podstupuje 
dluhy zůstavitelovy, třeba převyšovaly aktiva pozůstalcstní, a zaručení osoby 
ženské za dluhy cizí má jen tehdy neodvolatelnou moc právní, když jí dobro
diní senátního snesení vellejanského bylo při pamatováno, a ona dobrovolně 
se ho zřekla. Srv. také Ofner, II., str. 289. 

58) Hospodářským úřadům dv. dekret ze dne 5. září 1788 Č. 887 sb. z. j. 
uložil, aby dědice (bez rozdílu pohlaví) náležitě poučily o následcích těch. 
Srv. k tomu Hofmannsberg, Einleitung in die Verlassenschaftsabhandlungspflege 
fUr das Kgr. Boheim,2. vyd. (1806), str. 69. 
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soudní, a podobně na plnomocenství Jejich a na kvitanci, jež o po
dílu sobě vydaném zřídí, podpis jejich od soudu, v jehož okrsku 
se zdržují, ověřen a obsah listiny potvrzen, jinak l'istina dotčená 

nemá právního účinku. 
59. Místn! soud v Týnci (Klat.) oznamuje, že podle praxe 

venkovské úřadové určujíce stav dluhů po selském zůstaviteli 

likvidnost ze své moci vyšetřují a nepřipouštějí rozepře ani ne
zřizují opatrovníka, nýbrž vyslyší svědky na víru jejich a tak 
passiva upravL 

60. Podíly peněžité, jež dědic statku selského spoludědicům 
svým po lhůtách vyplatiti má (peníze dědické), jsou dle udaje 
úřadu kolozruckého bezúročné. 54) 

61. Místní soud panství litomyšlského hlásí, zemře-li majetník 
gruntu přede žněmi a nezanechá posledního pořízení anebo za
nechá, však nepořídí v něm o úrodě, že musí dědic, jemuž statek 

Ul Právomocnost nejv. purkrabství uvádí ve své zprávě, že sedlák, třeba 
měl více dětí, nerozdrobí ani takového statku, jenž mohl by se rozděliti 
na díly 040 m. (Dv. dk. ze dne 18. května 1786 [Vollst. Sammlung d. Verord. 
u. Ges. Josef II. in chron. Ord. VI., str. 192]). Celý že zůstaví jednomu dítěti 
a druhým určí podíly v penězích. Má-li syna, že nikdy nezůstaví statku svého 
dceři, a zůstala-li by vdova, že ustanoví za dědice a hospodáře syna nej
mladšího, aby vdova déle mohla hospodařiti. (Obyčeje někdejšího, že statek 
ab intestato připadl synu nejmladšímu, zpomínají zprávy magistratu v Jachy
mově a vrchnostenského úřadu v Děčíně. Byl arci mnohem starší, než Ro'ssler, 
Themis n. u. m., str. lOl, pokládá. Vz. Rieger, O poměru českých stavů k re
formám poddanským za Marie Teresie, str. LIl. a LVI. Srv. ostatně dvor. 
dekret ze dne 11. srpna 1789 č. 1043 sb. z. j.) V dřívějších časech, že statek 
přecházel na syna vždy v téže a to velmi mírné ceně, a podle té že otec vy
měřil také podíly dětí ostatních. V poměrech nynějších že otec určuje cenu 
vyšší, ale stále ještě nižší, než jest cena, která by odhadem se zjistila. Ve 
zprávě místního soudu liběchovského a sukoradského čte se, že se v celých 
Čechách statky selské a velké chalupy postupují synům v t. zv. staré ceně 
kupní, v níž svého času otec dotčenou živnost byl převzal, že děje se tak 
jednak z jisté úcty k předkům a jednak ze zbytečných obav. Je li otec 
k ostatním dětem spravedliv, přihodí se prý nezřídka, že dědické podíly 
jejich převýšují 3krát i 4krát cenu přejímací. Není·li spravedliv, může ostatní 
děti tuze zkrátiti, a stal-Ii se postup mezi živými, těžko jim bude pomoci. 
A hospodáři nastouplému že zase, když ocitne se v náhlé potřebě, vrchnost 
nemůže přispěti lacinými penězi sirotčími, poněvadž předepsaná jistota, jakkoli 
by tu byla, bez zvláštního odhadu nemůže býti prokázána. Právomocnost 
purkrabská naopak vyslovuje obavu, že vyšší cenění, tehdejšími poměry vy
nucené, ukáže se škodlivým, ježto ceny pozemků zase klesnou. 
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připadne, spoludědicům vydati každý třetí snop a vůbec třetinu 
vší úrody. Zemře-li hospodář po žních, vyloučí se z úrody sklizené 
jen tolik, koltk. jest potřebí ad instruendum . fundum, a zůstatek 
rozdělí se jako jiný majetek movitý. 

62. Magistrat v Bochově udává za obyčej dřívější, jenž posud 
z dohody stran nejvíce se zachovává, že po smrti manžela jednoho 
manžel pozůstalý s dětmi se nerozdělí, třebas i vstoupil v nové 
manželství, ale podrží ve správě své a v užívání majetek, jejž 
manžel předemřelý zůstavil, až buď za živa děti své odděií anebo 
zemře, kde se pak děti rozdělí o dědictví otcovské i mateřské 
zároveň. 

III. 

Z dopisu presidenta appellačního soudu hraběte Deyma, 55) 
jímž z Lackieho ve Východní Haliči dne 5. prosince 1806 odpo
věděl vicepresidentovi svob. pánu Sterneggovi na jeho zprávy, 
seznáváme, že jest appell. rada ryt. Jordan s prací svou hotov, 
a referát o práci té přikázán app. radovi svob. pánu Kapounovi. 

Komise, která radila se před tím o návrhu obč. zákonníka, 
záležela podle dv. dekretu ze dne 16. ledna 1797 z jednoho rady 
gubernia, z jednoho appellačního rady, z jednoho zástupce od 
stavů zvoleného, z jednoho rady zemského práva a jednoho rady 
pražského magistra tu pod předsednictvím presidenta appellačního 
soudu. Tohoto, kdyby nemohl předsedati, měl zastupovati vice
president anebo president zemského práva, a rovněž ostatní čle

nové komise měli míti své náhradníky. Aby jim souvislost jed':'Jání 
neunikla, měli všichni náhradníci poradám komise nepřetržitě 

obcovati. 
Každý člen komise obdržel výtisk osnovy, a měl se mu ne

chati čas k důkladné přípravě. Žádný člen nesměl zdržovati 
jednáni pod záminkou, že musí se potázati sboru, jejž zastupuje, 
moha si votum curiatum opatřiti prve bez rušeni porad. 56) 

55) President hr. Wallis stal se v lednu 1805 gubernatorem na Moravě, 
nástupce jeho svob. pán Katg z Bebenburgu jmenován již po několika ne
dělích vicepresidentem nejv. úřadu justičního, a po něm následoval, ještě 

r. 1805, hrabě Deym, dotud president appellačního soudu ve Lvově. 
") Již dv. dekret ze dne 30. dubna 1792 tytéž předpisy obsahoval. 
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Takovátéž komise měla se sestoupiti nyní. 

V lednu 1807 sv. p. Kapoun navrhl, aby elaborat ]ordanův 
opsal se po exempláři pro každé kollegium, jež při nastávající 
koncertaci bude zastoupeno. Kollegia ta že budou se moci o něm 
usnésti a zástupce svého instruovati. Nyní že příprava taková ještě 
důležitější jest, než byla předešle, .weil es sich dabei um die 
Abweichungen vom allg. biirgerl. Gesetzbuch, sofort um Aufrecht
haltung jener Landesgewohnheiten han dlet, welche nach der auf 
den Charakter der N ation gegriindeten Landesverfassung zu 
Recht erwachsen sind, von deren Erhaltung die Eigentiimlich
keiten, somit die Selbststandigkeit der Nation abhangt.. Dále 
připomenul, že jsou v jednotlivých diecesích a kapitulách nařízení 
a statuty, jak rozdělí se užitky po úmrtí beneficiatově, a pravidla 
ta že také potřebí pojmouti v statuty provinciální, i navrhl, aby 
české konsistoře a kapituly kathedrální požádány byly za sdělení 
tamějších norem a statutův, pokud vztahují se k projednání po
zůstalosti beneficiatovy. Appel. soud oba návrhy schválil. 

Než vyžádané zprávy se sešly, byl červen. Na začátku čer

vence app. r. ]ordan oznámil, že podle zpráv těch zásady o roz
dělení užitkův ani v jednotlivých diecesích nejsou veskrz stejné, 57) 
a nad to že se pro jednotlivé obročí připouští dúkaz pravidla 
odchylného, on že proto míní, aby provinciální statuty zvlášť otázky 
této se nedotýkaly, a přestalo se na ustanovení tam položeném,. 
že zásada v zákonníku vyslovená, jak rozdělí se plody, když po
žívání dojde, místo má jen potud, pokud se pro tu kterou pří

padnost nedokáže zásada jiná. 

Dne 8. července 1807 appellační soud se usnesl opisy zhoto
vené rozeslati a statutů navržených v předběžnou poradu svou 
nevzíti. Referent navrhoval poradu takovou a snažně se o ni při

mlouval, netroufaje si, jak uvedl, referat svůj v komisi zastupovati 

51) Pravidla arcidiecese pražské (jež obsahují arcibiskupské patentes 
autumnales z r. 1699 [§ 10] a patentes vernales z let 1711 [§ 16], 1722 [§ 16),. 
1729 [§ 7] a 1779 [§ 6]) zůstala pro kraje žatecký, boleslavský, chrudimský 
a čáslavský v platnosti, když přiděleny jsou k diecesím litoměřické a králové
hradecké. Rovněž platila v diecesi budějovické. Pro beneficia v puvodním 
obvodu diecese královéhradecké jiná pravidla ustanovila diecesání norma 
ze dne 3. prosince 1779. V původním obvodu diecese litoměřické byl jiný 
obyčej. 
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bez odhlasování kollegia. President podal zprávu nejv. úřadu 

justičnímu, a tento dekretem ze dne 22. srpna 1807 prohlásil, že 
snesení učiněné jest zcela přiměřené dv. dekretu ze dne 20. září 

r. 1804 a proto se schvaluje. 58) O rozhodnutí tom zpravil appel
lační soud gubernium, zemský výbor, zemské právo i magistrat, 
a předběžná porada nekonala se nikde. 

Do komise, jež měla se sestoupiti, ustanoveni jsou od gubernia 
dvorní rada Vilém Hugo sv. pán Macneven a za jeho náhradníka 
guberniální rada Frant. X. Tvrdý, od appellačního soudu app. rada 
Jos. Albrecht sv. p. Kapoun a za náhradníka app. r. Ignác Hansgirg, 
od stavův app. r. Leopold hr. Spork a za náhradníka app. r. 
Václav sv. p. Ubelli, od zemského práva zemský rada Jan Lexa 
rytíř z Aehrenthalu a za náhradníka z. r. Frant. Zvěřina, od 
magistratu mag. rada Jan Procházka a za náhradníka mag. rada 
Adam Rau. 

Komise sešla se dne 28. prosince 1807. 

Referent svob. pán Kapoun v přednešení velmi obšírném podal 
nejprve přehled po dějinách právních pramenů v král. Českém i uka
zoval, že šlechta a stav městský dávaly sobě zákony s potvrzením panu
jícího krále, potom že Ferdinand II. vydal pro šlechtu, jíž přidružil 
stav duchovní, nové právo soukromé a moc její ve věcech zákono
dárských .učinil závislou na vůli králově«, na Právech městských 
že nezměnil nic, jakkoli výsady a spravedlnosti měst rovně zkrátil. 
Rozdílnost zákonů podle rozdílnosti stavů že vždy zůstávala, toto 
zřízení země že schválil i dobyvatel, král rozdrážděný a uražený. 
Tomuto zřízení děkovati prý jest, že blahobyt obyvatelstva ani 
mnohými válkami nebyl vyvrácen zúplna. Každý stav že plnil svůj 
úkol zvláštní. Šlechta byla leskem trůnu a ohradou státu, z ní vy
cházeli rádcové panovníkovi; měšťané provozovali živnosti policejní 

58) Z Vídně se na rychlé předložení nál"rhu již naléhalo. Dekretem 
dvorské kanceláře ze dne 2. ledna 1807 nařízeno guberniu, aby jej do 3 mě
síců jistě zaslalo, poněvadž vyměřená lhůta šestiměsíční, i když přihlíží se 
k mimořádným okolnostem časovým, dlouho jest překročena, a návrh obč. 
zákonníka, s nímž sbírka provinciálních statutů v nejužším jest spojení, za 
krátko k nejvyššímu schválení má se podati. Když na to gubernium ozná
milo, že zhotovují se opisy, dv. kancelář v dekretu ze dne 16. března 1807 
'vyslovila bezpečné očekávání, že návrh co nejdříve bude předložen, ježto 
zatím opisy nepochybně jsou vyhotoveny, a koncertaci nic dále není v cestě. 

.. 
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a komerciální a svou prací podporovali oběh peněžní; sedláci vzdělá
vali půdu svou a svých vrchností a vyráběli pro sebe i pro oba ostatní 
stavy. Každý stav byl spokojen v oboru, jejž mu toto zřízení vykazo
valo, a pojištěn byl blahobyt pokulení žijícího i budoucího. Politické 
změny, jež od předposledního desítiletí XVIII. věku v rakouských 
státech se udály, že zjevily účinky své i v poměrech života občan
ského. Když smísením stavu selského a městského,59) zrušením řádů 
pro řemesla 60) a pro koupě zemských statků 61) živnosti podle rozdílu 
stavů spořádané staly se svobodnými, a statky nemovité daněmi silněji 
jsou obtíženy než řemesla a kapitály,62) mnozí držitelé statků, zvláště 
menších, hleděli se zhostiti majetku, jenž proměnil se jim za obtíž. 
Na druhé straně válkami zbohatli četní dodavatelé armádní a kupci, 
ve službě bohaté šlechty, jež statky své z části sotva navštivila, 
zbohatli úředníci její, a tito lidé ku stavu městskému příslušní 

kupovali statky takové a vysoko je přepláceli. Ceny statků vyhnány 
jsou o 50, 100 a 200% do výše. Aby docílili důchodu přiměřeného, 
jehož zdražená půda nemohla poskytnouti, zakládali podnikaví ti 

spekulanti sklárny, hamry a jiné závody a - lesy zpustošili. Platy 
a služby k statkům povinné jsou namnoze vykoupeny. Tak že statky 
ty dostaly se z držení stavu k nim privilegovaného a připraveny 
jsou o vnitřní svou hodnotu. Zákonodárství že snažilo se obnovením 
starších zákonův o spůsobilosti k držení statků deskových nápravu 
zjednati, avšak ~ liberalita zásad o jednostejnosti práv, jež mnina 

59) Patentem o zrušení nevolnictví ze dne 1. listopadu 1781. (Sammlng. 
der Ver. u. Ges. Jos. II. in chron. Ord. 1., str. 433) dovoleno poddaným, aby 
dle libosti své učili se řemeslům a uměním a bez výhostu všudy šli za 
obživou svou. 

60) Vz. Rescltauer, Gesch. des Kampfes der Handwerkerziinfte und der 
Kaufmannsgremien mit der ost.Bureaukratie (1882) str. 19 a násl. 

6') Požadavek spůsobilosti k deskám opuštěn jest některými výminkami, 
zejmena pro kupce statků státních a klášterních. (Srv. dv. dkty. ze dne 
12. a 26. srpna 1782 [Luksche, Besondere Rechte der Personen Mahrens und 
Schles. 1814, 1., str. 48] a ze dne 27. listopadu 1786 [Samml. d. Ver. u. Ges . 
Jos. II. in chr. O., VI., str. 535]. Vz. též dv. dkt. ze dne 16. října 1788 [Roth, 
Vollst. Auszug aller fiir d. Kgr. Bohm. unter Jos. II. ergang. Ges. III., 
str. 411]). Kromě toho však zanedbáván jest v praxi a obcházen, jak do
Iičují dkty. dv. kanc. ze dne 29. září 1803 (sb. pol. zák. sv. 20, str. 92) a ze 
dne 3. června 1811 (sb. pol. zák. sv. 36, str. 129). 

.') Srv. Gritnberg, Die Bauernbefreiung in Bohmen, Mahren u. Schl. 
I. (1894), str. 314 a násl. 
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jsou nabytými«, mařila tyto snahy, zřízení zemské, rovnováha stavů 
zůstaly porušeny.63) 

Čechy že byly vždy stát vyrabitelský, nikoliv obchodnický, 
zvláštností země této že jest výroba surovin. Zákony musí zvlášt
nosti té šetřiti a na vyrabitele, jenž zároveň jest spotřebitelem, 
tedy na držitele statku zřetel míti a dbáti o to, aby zachováním 
rozdílu stavův a zaměstnání náležitá rovnováha byla udržena. 
Obyvatelstvo že jest nadané, přičinlivé a poctivé, panujícímu 
domu a formě vládní věrně oddané i zasluhuje, aby netrpělo pro 
příchylnost svou k starým i dobrým formám a normám při každé 

příležitosti osvědčovanou 

Obrátiv se pak k otázce, vyžadují-Ii odchylek zvláštní zařízení 
života občanského, jež nedají se změniti beze škody, mínil referent, 
že uspokojivou odpověď dáti bylo by jen lze, kdyby všeobecný 
obč. zákonník byl zákonník úplný, kdyby upravoval všeliké poměry 
života občanského. Ale návrh jeho že neobsahuje yšeobecných 
zásad práva, odkazuje na mnohých místech jen vůbec k politickým 
nařízením, pomijí rozličné poměry mezi obyvateli státu n. p. poměr 
vrchnosti a poddaných, poměry cechův a pořádkův a korporací 
vůbec, poměry úředníků k představeným jejich, poměry ducho
venstva atd., nejedná o zřízení soudi'lV, o zeměpanských spravedl
nostech veřejných a soukromých. Že jsou o těch věcech nařízení 
zvláštní, nesluší namítati, nebo zákonník zove se všeobecným. 

Jakkoli pro ty země dědičné, jimž sebrání práva soukromého se 
nedostává, navržený zákonník byl by zajisté dílo blahodárné, přece že 
nutno uvážiti toto. Jak jest, mohl by býti zaveden buď za hlavní zákon
ník, buď za podporný. Zavedl-li by se jako zákonník hlavní, byl by 
výsledek asi tento. Římské právo zůstalo by právem podporným: 
zákonnfk vstoupil by na místo posavadnfch zákonův a řádův zem
ských, jež by všecky zrušil. Poněvadž však právo posavadní nemá 
se všecko odstraniti, bylo by potřebí kodexu supplementárního, 
v němž bylo by ustanoveno, co z provinciálních práv a obyčejů 
-zustati má. Tak bylo by celé dílo v kusech. Aby zákonník zaveden 
byl jako podporný, příčilo by se určení jeho. Žádný zákonní k, ať 
sepsán jest sebe všeobecněji, neobstojí bez práva allxiliárního, po
něvadž nemuže postrádati práva rozumového, jež slušností se na-

'B) Srv. cit. dk. dv. kane. ze dne 29. září 1803. 
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zývá. Slušnost však musí býti vymezena, aby nemohla býti zá
stěrou přízně a libovůle, a proto nejlepší jest právem podporným 
zachovati právo římské, jež slyne nejmoudřejšími předpisy slušnosti. 
Zákony, jež v království Českém podle zřízení zemského pozůstá
vají, že dány jsou vzhledem na vlastnost a polohu země i na 
povahu národní a obsahují právo soukromé téměř zúplna, zákonník 
občanský byl by vedle nich jen zákonník podporný. To že by se 
však nesneslo s nejvyšším úmyslem zavésti zákonník všeobecný 
pro všecky země. Proto učinil referent tyto návrhy: 

Nechť zařídí se revise Zřízení zemského s novellami a' re
sk1iptů snešených ve Weingartenovu kodexu i reskriptů pozdějších 
až na časy přítomné a podobná revise Práv městských, Z materialií 
těch, přihlížejíc ku všem t. zv. politickým nařízením, jež zasahují 
v právo soukromé, nechť doplní se titule v osnově zákonníka 
scházející, a pozmění se ustanovení tam položená, na to nechť pří
slušný text a glossy se navrhnou. Tím postupem vypracuje se 
však pouze soukromé právo pro stavy vyšší, duchovní a světský, 

a pro stav městský, i bude jednostejný zákon pro tyto tři stavy 
s tou jedinou výminkou, že spůsobilost k držení statků deskových 
budou míti jen osoby takové, jaké ji mají podle posavadního 
zřízení zemského. 

Pro stav selský nechť sestaví se právo soukromé zvlášť podle 
zákonů starších i novějších se zřetelem na zrušení nevolnictví 
a návrhy k regulování věcí selských, jež appellační soud podal 
za příčinou zřízení soudů krajských, a připojí se v titulech od
dělených. 

K vypracování těchto supplementů k hlavnímu kodexu nechť 
praesidium ustanoví tři rady z nynější komise, již by vypracovali 
každý jeden díl (srovnávající se s jedním dilem všeob. zákonníka) 
a za šest měsíci'l práci sestavenou v této komisi přednesli. 

Nechť vyžádá se tato lhllta, a uvedou se následující důvody. 
Podle dv. dktu ze dne 20. září 1804 dlužno při sebrání práv 
provinciálních hleděti na zvláštní zřízení a přirozenou vlastnost 
a polohu země a povahu obyvatelstva. Zvláštnost zřízení zdejšího 
záleží na rQzdílu stavův, jimž zvláštní práva přísluší. Tato nelze 
pominouti, aniž by celé zřízení nebylo zvráceno. Ona jen některého 
pozměnění vyžadují, jež provede se podle nynější přirozené vlast
nosti a povahy země a nynější povahy obyvatelstva. Ježto podle 
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nejvyšších úmyslů má býti zavedeno co možná právo jednostejné 
a přestati potřeba všeho práva podporného, musí se do tohoto 
kodexu supplementárního pojmouti všeobecné zásady práva a všecky 
zákony a nařízení, jež nazývají se politick)'mi a stanoví právo 
soukromé. Materialie potřebné jsou pohotově. Takovým zpraco
váním kodexu supplementárního docílí se úplnosti, a zákonodárné 
komisi uspoří se hojná vysvětlení a poučení jinak později nezbytná. 
Prospěch ten více váží než krátký odklad u věci tak důležité. 

Návrhy ty většinou hlasů přijaty. Hlasovali pro ně hr. Spork, 
mag. r. Procházka a vicepresident sv. p. Sternegg. 64) Hr. Spork 
jen mínil, že bylo by přiměřenější, aby ti tři radové pracovali 
společně, ježto, bude-li pracovati každý pro sebe, dílo jejich ne
bude jednoho ducha. 

Svob. pán Macneven a ryt. Aehrenthal uznávali, že důvody 

referentovy jsou správné, a návrh jeho byl by prospěšný, ale 
soudili, že návrh ten s úlohou, již dv. dkt ze dne 20. září 1804 
komisi vyměřil, srovnati se nedá, komisi že by náleželo přikročiti 
k deliberaci o vypracování Jordanovu a ustanoviti zvláštnosti a od
chylky, jež pro království České do zákonníka měly by se pojmouti, 
a to tím spíše, že v různých jiných dědičných zemích zákonnfk 
tímto předepsaným spůsobem již byl revidován. 

President hr. Deym prohlásil, že k tomuto mínění přistupuje 
a s usnesením učiněným naprosto nemůže souhlasiti. Po rOlumu 

dv. dktu ze dne 20. září 1804 že měl býti jeden kompilator, a jiný 
rada měl v poradě společné referovati, podle téhož usnesení že 
byli by však tři kompilatoři, kteří by v komisi deliberovali o vlastní 

.') Dv. dekret ze dne 16. ledna 1797 v 1. čl. nařizovaI. že má se usta
viti komise pod předsednictvím presidenta soudu appellačního, jehož, kdyby 
vyskytla se překážka, n:á .supplovati« vicepresident nebo president zem" 
ského práva v místě se nacházející. Ten, aby souvislost znal, že má ku 
každému sezení bý.i přibrán. Čl. 2. ustanovuje, jak komise má býti složena, 
i praví pak: >auch ist jedem Rate so wie dem standischen Deputierten ein 
Substitut sogleich zuzugeben, damit wegen Verhinderung oder Erkrankung 
eines Mitglieds dieser Kommission derselbeo Bearbeitung nicht gehemmet 
werde, und magen die Substituierten, damit sie im Zusammenhange des 
Geschaftes bleiben, der Kommission ebenfalls beiwohnen doch ohne voto, 
solang jener, dem sie substituiert sind, selbst anwesend ist.e Poněvadž jen 
tu se připomíná, že substituti nemají vota, nerozumělo se to i na vice
presidenta. 
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své práci. Dále že komisi nynější bylo pouze dovoleno usnésti se, 
které ze sebraných statutů v a právních obyčejův měly by se za
chovati a jak a kam do zákonníka vřaditi, a z mezí těch že usnesení 
patrně vybočilo. Konečně, že by se podle snesení učiněného mělo 
ustanoviti zvláštní právo provinciální pro vyšší stavy a pro stav 
městský a zvláštní pro stav selský, kdežto nejvyššf vůle k tomu 
se nese, aby zaveden byl zákonník pro všecky stavy. 

Oznámil pak dále, že považuje za povinnost úřadu svého 
předložiti snesení to ke dvoru s návrhem, aby se referentovi komise 
přikázalo především seřaditi statuty a obyčeje app. r. ryt. Jordanem 
sebrané podle tří dílů zákonníka, v tomto spořádání je přednésti 
a vyjádřiti se, které vzhledem k zásadám dv. dktu ze dne 20. září 
1804 měly by se podržeti a které vypustiti, a když většina roz
hodne, i budou statuty a obyčeje, při nichž zůstati má, ustanoveny, 
navrhnouti, do které hlavy a pod které ustanovení zákonníka mají se 
položiti. Jen takovým řádem že bude komisi možná nynější do
mácí statuty náležitě oceniti a se zásadami řečeného dv. dektretu 
srovnati a tak úkol svůj vykonati bez ujmy nejvyššího úmyslu, 
aby vzdělán byl zákonnfk pro všecky stavy. 

Dne 1. února 1808 jednalo se o presidentově zprávě v komisi 
zákonodárné. Referent Zeiller uznával, že přednešení Kapounovo 
• prozrazuje mnohé vědomosti historické a statistické,« ale proti 
jeho návrhům ovšem se obrátil. K dožádání komise vydán jest 
dekret dvorské kanceláře ze dne 27. února 1808, jímž ukládá se 
presidentovi appellačního soudu, aby udělil členům komise násle
dující poučení; 

> Unter den mit unmittelbarer h6chster Begnehmigung schon 
unterm 20. September 1804 erteilten Vorschriften uber die Be
arbeitung des Provinzialrechts kommt ausdrucklich vor, dass diese 
Bearbeitung einzig auf die in das burgerliche Privatrecht geh6rigen 
Bestimmungen einzuschranken, folglich die Bestimmungen, welche 
einen Gegenstand der politischen Verwaltung ausmachen, in die 
Bearbeitung keineswegs einzumengen sein. Damit kann weder der 
von mehreren Stimmen der in Prag zur Beratschlagung uber das 
Provinzialrecht zusammengesetzten Kommission gemachte Antrag, 
das Verhaltnis zwischen den Obrigkeiten und Untertanen, der 
Zunfte und Innungen, der Gewerbe, Kunste und Korporationen 
uberhaupt, der Beamten gegen ihre Vorsteher, der Geistlichkeit etc .. 
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dann die landesfiirstIichen oder Fiskalrechte in das allg. biirgerl. 
Gesetzbuch oder in das besondere Provinzialrecht aufzunehmen, 
no ch auch der weitere Antrag bestehen, dass besondere Provinzial
rechte fiir die h6heren, dann den Biirger- und Bauernstand verfasst 
werden sollen. Nebst dem allg. biirg. Gesetzbuche sollen auch 
kiinftig sowohl die poIitischen, Kameral- und Finanzgesetze, wo
durch die Privatrechte eingeschrankt oder naher bestimmt werden, 
als auch die Handels- und Wechselgesetze, und iiber die von 
Militarpersonen, oder mit ihnen geschlossenen Geschafte erlassenen 
besondern Militargesetze noch ferner in ihrer Wirksamkeit ver
bleiben. c 

Dále se pak nařizuje, aby bez odkladu přistoupílo se k po
radě o vypracovaném návrhu a výsledky její předložily se nej
déle do 3 měsícův. 

IV. 

Komise vykonala nařízenou poradu ve dvou sezeních, dne 22. 
a dne 28. dubna 1808. Sv. pán Kapoun nezúčastnil se jí již. Jak 
president hr. Deym při jejím zahájení oznámil, roznemohl se, když 
den k sezení byl již ustanoven, i musil, aby dalšího odkladu ne
bylo, vstoupiti na jeho místo sám kompilator ryt. Jordan. Také 
zemský rada ryt. Aehrenthal nebyl již v komisi, a nahradil jej 
zem. r. Jan Fridrich sv. pán Lazari. -

Návrh Jordanem vypracovaný, na základě jehož porada se 
děla, bohužel, i s glossami jest ztracen. 65) Jen velmi kuse lze obsah 
jeho seznati z protokolův. 

o.) V archivu c. k. ministeria spravedlnosti ani elaborat Jordanův ani 
protokoly pražské komise se nenacházejí. Ani nejnověji, když archivaIie 
k obč. zákonníku se vztahující pečlivě jsou shledány a spořádány, nic se 
nenalezlo, a nejpodobněji spisy ty již při velikém okradení spisovny nejv. 
úřadu justičního r. 1813 a 1814 přišly .v ztrátu. Ve spisovně c. k. vrchního 
zemského soudu v Praze zachoval se koncept protokolův, avšak elaborat 
Jordanův, jenž byl tu uložen, chybí, patrně již od dávného času, a není 
žádného záznamu, že byl někomu vydán. Opis téhož elaboratu nenalezl se 
ani v archivu místodržitelském, ani v archivu zemském, ani v spisovně zem
ského výboru, ani v spisovně zemského soudu, ani v spisovně pražského 
magistratu. Podle všeho opisy vydané členům komise považovaly se za sou
kromé jejich vlastnictví a do příslušných spisoven se nevrátily. Neopomenul 
jsem pátrati u dědiců po jednotliv)'ch členech komise, pokud jsem mohl 

r 
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Jednání postupovalo dle pořádku gloss, jež byly rozděleny 
jako návrh zákonníka. 66) 

K oběma prvým hlavám dílu prvního nebylo ve vypracováni 
Jordanově nijaké ustanovení navrženo. Sv. pán Lazari navrhl k hlavě 
druhé .0 právích osob« článek tohoto znění: .Die von den Obrig
keiten ihren Untertanen oder Gemeinden zur Bemessung ihrer be
sondern Gerechtsamen vor andern Grunduntertanen zugestandenen 
Begunstigungen sind nicht als Privilegien, sondern als das, was sie 
sind, namlich Handfesten, Gnaden- oder Schenkungsurkunden oder 
Vertrage zu betrachten und zu behandeln und unterliegen . der 
landesfurstlichen Bestatigung, wenn bei jeweiliger Veranderung der 
Landesregierung wegen Bestatigung der Befreiungen ein allgemeines 
Gebot ergeht, bei sonstiger Erl6schung nur dazumal, wenn darin 
solche Begunstigungen zugestanden worden sind, weIche derzeit au s
schliesslich zu den landesfiirstlichen Regalien geh6ren.« Navrhovatel 

o nich zvěděti. Než ačkoli s jedinou výjimkou nalezl jsem všude největší 
ochotu, spisu hledaného jsem se nedopátral. V archivu c. k. ministeria vnitra 
leží opis protokolův. V červenci 1808 dv. kancelář žádala od gubernia zprávu 
o sebrání provinciálních statutův. Gubernium obrátilo se s dotazem k appellač
nímu soudu, a tento poslal mu opis protokolův, jejž ono předložilo kanceláři. 
Avšak opis práce Jordanovy připojen nebyl. Nenajde· li se ještě v majetku 
soukromém, jinde spis ten asi se nenajde. A bylo by velmi žádoucno, aby 
se našel. .Glossy. poskytly by zajisté material velmi cenný. Jordan i sám 
dovolával se svědectví o důkladnosti práce své. V prvé polovici dubna 1808 
konaly se porady o návrhu všeobecného řádu lenního, k němuž tolikéž měly 
se přidati odchylky provinciální. Komise byla podobně složena a větším dílem 
z týchž osob záležela jako komise k poradám o provinciálních statutech. 
Jordan byl referentem, ale návrhu k provinciálnímu pdvu lennímu nepodal. 
Prohlásil, že studium a cesty k tomu účelu na vlastní útraty podniknuté ne
zjednaly mu potřebných všestranných vědomostí. Každý téměř manský statek 
zdejší že má jiné právo, a bylo by potřebí všecky jednotlivé lenní listy 
a výsady seznati a porovnati, k čemuž čas a prostředky jeho nestačily. Na 
důkaz, že vůle se mu nenedostávalo, nejen že odvolává se k zmíněnému 
usilování svému, ale prosí též >um Erwagung der Genauigkeit, mit der er 
die Provinzialstatuten und Landesgewohnheiten in Beziehung auf das biirger
liche Recht zu entwerfen •.• befiissen war.C 

66) V témž pořádku následovaly za sebou články navržených provinci
álních statutův. Prohlášení presidenta hr. Deyma, o němž svrchu na str. 49 
se vypravuje, nebylo teprve podnětem k takovému spořádání. Jordan již ve 
vyjádření na str. 43 zmíněném odkazuje na .čl. XL c svého návrhu (níže 
str. 65) a .první odstavec gloss k 19. hl. dílu II1.c . Podobá se, že hr. Deym 
elaboratu Jordanova tehdy, aspoň zevrubněji, neznal. 

4* 
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souhlasil s referentem, že milosti a výsady vrchnostmi propůjčené 
nenáleží počítati mezi vlastní privilegia, nýbrž že k nim hleděti jest 
jako k smlouvám, ale mínil, že ustanovení to nebylo by zbytečné, 
poněvadž mnohé výsady takové pocházejí ještě z dob, kdy vrch
nosti vykonávaly práva, která patří nyní výhradně k zeměpanským 
regaliím, a měl by se podle toho činiti rozdíl. Většina však návrh 
ten zamítla, poněvadž v osnově zákonníka řeč jest o privilegiích 
jako o výminkách ze zákonů všeobecných, jež povoluje zeměpán. 

K hlavě třetí ~O právích manželův« vztahoval se čl. 1. návrhu 
Jordanova. V prvním odstavci právomocnost u věcech manželských 
příslušející podle návrhu zákonníka zemskému právu (§§ 93, 95) 
přikazovala se pro okres ašský vzhledem na temperamentní puncta 
z r. 1775 67) soudu ašskému. V odstavci druhém praviIo se: »Bei 
Ehevertragen der Militarpersonen hingegen tritt das judicium deleg. 
mil. mixtum der Provinz an die Stelle des Landrechtes<. Odstavec 
první většinou hlasů jest přijat, kdežto menšina neviděla příčiny 
dostatečné, aby se pro okres ašský výminka z pravidla povolila, 
poněvadž o sobě jedno je~t a blahobytu Čech na úkor nebude, 
potáhnou-Ii se spory manželské v ašském okresu před právo zemské. 
Odstavec druhý většina zamítla, ježto neobsahuje žádného statutu 
pro Čechy, nýbrž ustanovení platné všeobecně. 

Čl. II. návrhu J ordanova náležel k hlavě čtvrté »0 právfch 
mezi rodiči a dětmi«. Jak z jednání protokolovaného vychází, před
pisoval, že dědic selské usedlosti povinen jest nezletilé děti zůsta
vitelovy, jichž příjmy nestačí na živobytí jejich, vyživovati a vycho
vávati, pokud nemohou samy chleba si vydělati. Jest přijat většinou 
hlasů. Hr. Spork připomenul, že obyčej takový zachovává se u lidu 
venkovského všeobecně a od nepamětných časův. Sv. p. Lazari 
mínil, že předpis onen jest chvalný a slušný, pokud usedlost do
stane se témuž dědici v ceně takové, že užije jisté výhody, i ukázal 
na dv. dkt ze dne 8. února 1803, jenž prý naproti pochybnostem, 
nemá-li se usedlost odevzdati přejímateli podle odhadu soudního, 
návrh takový zamítl a rozhodl, že má se mu počítati v ceně vy
šetřené podle zásad rektifikačních, aby byl odškodněn za chOVání 
a vyživování ostatních členů rodiny. 68) Přimlouval se za dodatek 

6') Haimerl, Deutsche Lehenhauptmannschaft, str. 107 a násl. 
68) Není tomu tak. Žatecký krajský úřad podávaje zprávu o objíždce 

r. 1795 vykonané připomenul, že placení dědických peněz ze statků selských 
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téhož obsahu. Mag. r. Procházka chtěl, aby se připojilo ustanovení, 
že dědic usedlosti povinen jest sourozence své k přiměřenému a 
užitečnému zaměstnání přidržovati. 

mělo by se určitými předpisy upraviti. Bud' aby statky selské přejímaly se 
za hotové, a posloupné splácení na podíly ostatních dědiců minulo docela, 
nebo aby podíly ty musily se splatiti nejdéle v 10 letech, splátky byly tak 
veliké, že by za kvitanci stály, a bez kvitancí se nic neodepsalo. Bezúročné 
že by peníze dědičné neměly býti déle 4 let a jen, když dědic statku 
vezme na se výživu a vychování mladších sourozencův, dobu delší, nikoli 
však přes 10 let. Gubernium vyžádalo si zdání appellačního soudu a výboru 
zemského. Appellační soud vyslovil se, že sice .der Bauernstand nach auf· 
gehobener Leibeigenschaft riicksichtlich der Civil-Gesetze in die Kathegorie 
des Biirgerstandes ,eingetreten und daher bei der Beurteilung der Civil
Prozessen nach denen mr den Biirgerstand schon lange erflossenen und 
bisher nicht ganz abgeanderten kgl. Stadt-Rechten, so wie andern inzwischen 
ergangenen biirgerl. Gesetzen ..• behandlet wird,. ale strany vyplacení po
dílů dědických na statku selském že zákonů těch nelze zhola užiti. Dědic 

statku selského že nikdy se nedodělá prospěchův, jakých dědic živnosti 
městské může se dodělati, a zachování sedláka ve stavu poplatném jest důle
žito pro stát. Sedlák by se neudržel, kdyby měl vyplatiti podíly ostatních 
dědiců hned nebo v krátké době a je zúrokovati. Není možná ustanoviti pro 
celou zemi lhůtu jistou, ve které dědické peníze měly by se splatiti, a není 
jí potřebí, poněvadž úřad vrchnoporučenský musí o to pečovati, aby jmění 
sirotků se neztenčilo a, pokud možná, neslo užitek. Na velkém díle však že 
úřadové hospodářští odevzdávajíce statek selský zákonnému dědici nedrží 
se § 7 pat. ze dne 26. května 1791 a počítají statek takový za cenu v starších 
zápisech udanou nebo jinou libovolnou. V tom že vlastně záleží zkracování 
ostatních dědicův, i mělo by se hosp. úřadům přikázati, aby přísně dbaly 
zákona a kromě dohody dědiců vyšetřily nynější cenu statku řádným od· 
hadem. Zemský výbor předložil věc pro důležitost její sněmu zemskému, 
jenž rokovalo ní dne 31. ledna 1798 a dne 16. března 1801. V tOl!'! byla 
shoda, jsou· Ji spoludědicové nezletilí, nebo žádají-li spoludědicové zletilí, že 
cena statku má se ustanoviti odhadem, že" nemůže se počítati dle hrubého 
výnosu, jenž byl vyšetřen při regulování daně pozemkové, poněvadž cena 
tak vyšetřená značně se různí od ceny, za niž vskutku se kupuje a prodává. 
Jednalo se jen o pravidlech, podle nichž odhad měl by se konati Příčinou 

podílů dědických sesílený zemský výbor mínil, aby zůstaly do zletilosti dotče
ného dědice na statku a zúrokovaly se dle míry v zemi obvyklé, ale pokud 
by týž dědic byl na výživě a vychování dědice, jenž převzal statek, aby byly 
bezúrQčné. Sněmovní komise pro revisi zákonů pokládala, že nic nelze přede
psati, že potřebí zůstaviti vše moudrému uvážení vrchního poručenstva. 
Sněm přijal návrh, aby dědičné peníze byly splatné v 20 ročních lhůtách 
a bezúročné, ale dědic statku aby byl povinen nezletilé spoludědice u sebe 
chovati a živiti. Ve zprávě podané dvorské kanceláři gubernium rovněž uznalo 
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Při hlavě páté návrhu nebylo. K šesté hlavě .0 právech a po
vinnostech mezi panstvem a čeledí. navrženy byly a az důvodův 
uvedených v glossách« jednohlasně jsou přijaty dva články, 

III. a IV., jichž obsahu protokol blíže se nedotýká. 
K prvé hlavě dílu druhého, .0 věcech a jich právním roz

dělení«, sv. p. Lazari navrhl tento článek: »Der 18. § ist auf 

potřebu odhadův i vytklo pravidla. jež měla by se pro ně předepsati. Co se 
tkne podílů dědických, srovnávalo se se zásadou, již sesílený zemský výbor 
doporučil. Ale považovalo, udal-Ii zůstavitel cenu, ve které grunt má se pře
vzíti, a lhůty, ve kterých podíly dědické mají se splatiti, že má to míti plat
nost, poněvadž vždy bude dobře zamýšleno. A dále, že potřebi bude hle
děti na poměry majetkové v té které případnosti. Nejsou-Ii tu dluhy, slušno, 
aby podíly ostatních spoludědiců nezůstaly bez užitku. Jsou-Ii, bylo by na 
pováženou měniti způsob dosavadní, a ztěží by se našla pravidla vhodná pro 
všeliké případnosti. Dosud u poddaných zámožnějších, jako jsou zejména 
v krajinách německých, žádalo se od přejímatele statku, aby, podle majetnosti, 
třetinu nebo čtvrtinu ceny přejímací složil ihned, a ta se užitečně uložila. 
U poddaných méně zámožných, jako jsou zvlástě v krajinách českých, bývala 
první splátka menší, a splátky další protáhly se déle. Kdyby nyní předepsaly 
se splátky stejné, a peníze dědické měly se zúrokovati, jistě by to vedlo ke 
zkáze poddaných. Nejv. úřad justiční, s nímž správa gubernia byla sdělena, 
prohlásil se proti novému zpořádání. Musilo by se vztahovati ku všem zemím, 
nejen k Čechám. Lhůtové placení peněz dědických a cenění selských statků 
jest od let nepamětných v každé jednotlivé zemi, namnoze i v jednotlivých 
krajích rozdílné, .toto jus consuetudinarium přešlo již jaksi v smlouvu mlčecí., 
a každá změna zrodila by jen nesčíslné sváry a ne'lpokojenost. A stížností 
na způsob dosavadní ještě nebylo. Úlevám, jichž lid selský požívá .strany 
podílů spoludědických., připsati jest, že statky jsou opatřeny zdatnými hospo
dáři, a dávky zeměpanské mohou se scházeti. Kdyby na místo jejich nastoupil 
rigor juris, není téměř pochybnosti, že držitelé statků měnili by se ustavičně, 
čehož z ohledů politických není si přáti. Referent dvorské kanceláře sou
hlasil docela s míněním nejv. úřadu justičního. Připomenul, že již podle 
starších předpisův od dřívější ceny knihovní bylo se odchýliti a odhad 
předsevzíti pouze tenkrát, když poslední držitel znamenitě statek zlepšil nebo 
zhoršil. Předpisy ty čelily k tomu, aby nastupující držitel mohl obstáti. Od těch 
čas blahobyt rolníka ovšem se povznesl, a vyšly některé předpisy nové, ale 
pro nestejnost poměrů nicméně k všeobecnému zpořádání nelze přistoupiti. 
Selský lid pro svoje zachováni nedá si své obyčejové právo vzíti. Podle 
učiněného snesení vydán jest dekret dvorské kanceláře ze dne 8. února 1803 
(č. 6646), jímž se guberniu na jeho zprávu >liber Modalitaten zur Verbesserung 
der untertanigen s. g. Erb- oder Fristgelderzahlungen und Abschatzung der 
Grunde. odpovídá, ,dass von den diesfalIigen VorschHi,gen aus wesentlichen 
dagegen eintretenden Rucksichten kein Gebrauch zu machen, sondern es noch 
lediglich bei der bisherigen Ůbung zu belassen sei.. 
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Bohmen nicht anwendbar, indem die auf einer RealiUit sicher· 
gestellten Forderungen so wie bisher unter die unbeweglichen 
Sachen zu úihlen sind. c Uvedl, že pravidlo vyslovené v Zřízení 
zemském O 28 projitím tak dlouhé doby zakořenilo se v názorech 
obyvatelstva, i není radno zvrátiti je bez zvláštní potřeby a obrátiti 
v opak. Dovození v glossách, že pohledávka, ať není pojištěna nebo 
jest, představuje peníze a nikoli nemovitost, naprosto správné že 
není. Veškerost pohledávek na nemovitosti zjištěných že v mnohé 
příčině nemovitost tu představuje. Jestliže břemeno dluhů dosahuje 
ceny knihovní, souhrn těch pohledávek jest surrogat té nemo
vitosti. Držení knihovních pohledávek nenabude se odevzdáním 
dlužního úpisu, nýbrž jako držení nemovitosti knihovním vkladem 
listiny, ve kteréž odevzdání jest obsaženo. Nabytí a zavazeni jako 
při nemovitostech jde před se. Jsou-li v pozůstalosti kapitály 
knihovně pojištěné, testamenty a přihlášky dědické rovněž se vklá
dají do knih, jak učí každodenní praxis soudní. 69) Ostatní členové 
komise byli však z .dúvodův obsažených glossách c pro to, aby 
§ 18 nezkrácenou obdržel platnost, jenom přáli si Macneven a 
Sternegg, aby v důvodech neděla se zmínka o zákonech cizích, 
nýbrž ukázalo se pouze k právu římskému, z něhož také ti cizí 
státové vážili pro zákony své. 70) 

K hlavě druhé .0 držení« referent rovně nenavrhl ustano
vení odchylného. Sv. pán Lazari připomenul, že podle § 45 v po
chybnosti slušelo by pokládati každý selský statek za zakoupený, 
což vzhledem k zemskému zřízení nesrovnávalo by se s pravdou, 
ježto dlužno míti za to, že všecky selské statky původně byly 
vrchnostenské a jen dary a odprodeji dostaly se ve vlastnictví 
sedlákův. Že mohla by se tedy ustanoviti výminka z § 45. Kdyby 
prostě zůstalo při tom, co praví Zřízení zemské P 29,71) mohlo 
by se poddaným ublížiti, ježto velmi často starší gruntovní knihy 
ohněm a jinými nehodami vzaly zkázu či nedbalostí úředníků jsou 

69) Srv. k tomu § 39 pat desko ze dne 22. dubna 1794. 
'0) Také komise, jež radila se o návrhu zákonníka, nepřipomenula 

k témuž paragrafu ničeho. V přípravné poradě appellačního soudu r. 1797 
byl učiněn návrh, aby se § 18. vynechal, poněvadž od zrušení .prastaré 
zákonné observance země této« jest se obávati nepořádku a zmatkův. Ale 
již tu návrh ten neprošel. 

") V poradách o návrhu zákonníka zástupce stavovský z usnesení sně
movního žádal, aby ustanovení to bylo zachováno. 
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uvedeny v nepořádek, a poddaný nemohl by dokázati držebni 
titule svých předchůdců. Aby se tedy pravidlo to pozměnilo pro 
ty případnosti, kde vrchnost dopustila prodeje nebo změny ne
zakoupeného gruntu a jednání to knihami gruntovními utvrdila. 
Nebo tu na ni jest vina, a křivda se jí nestane, ona se tím práva 
svého vzdala. Přistoupením zástupce gubernia, zástupce stavovského 
a vicepraesidenta sv. p. Sternegga stalo se po návrhu Lazariho 
usnesení položiti do návrhu statutův následující ustanovení k § 45 
se vztahující: , Eine Ausnahme davon machen jedoch die Bauern
giiter in B6hmen, bei welchen jederzeit der Besitzer oder lnhaber 
zum Ausweis des Besitztitels verbunden bleibt, und der ohne einer 
urspriinglichen Verschreibung inhabende Grund wider den Grund
herrn nur dann verja.hren kann, wenn die von ihm oder seinen 
Vorfahren dariiber errichteten Kauf- oder Tauschvertrage grund
biicherlich befestiget worden sind, und er oder seine Vorfahren 
sich in dem ungest6rten biicherlichen Besitze befinden.« 

Podle dovození gloss ani k hláVě třetí .0 právu vlastnickém« 
nebylo odchylky potřebí. Sv. p. Macneven navrhl tento článek: 
»ln B6hmen iibergehet durch den zwischen einem Grundherrn und 
seinem Untertan errichtet werdenden Kauf- und Verkaufskontrakt 
eines Rustikal- oder Dominikalgrundes der bestehenden Landes
verfassung zufolge an den einkaufenden Untertan nur das in seinen 
Wirkungen durch die politischen Gesetze bemessene Nutzeigentum 
(dominium utile), das Grundeigentum hingegen (dominium direct\lm) 
verbleibt jederzeit bei der Obrigkeit.« Pravil, že dlužno trvati na 
připomenutí, jež při poradách o návrhu zákonníka komise pražská 
r. 1800 učinila. Dějinami Čech, jich zřízení a státního práva nade 
vši pochybnost jest postaveno, že prvotní vlastnictví veškeré půdy 
příslušelo pánům. Dilem jí nabyli okupací, dílem obdařením od 
knížete. Služebný a zbrojhý lid jejich byli nevolníci, a nevolnictví 
jeho mělo všecky znakyřfmské servitus plena, mezi nimiž ne
spůsobilost nabýti vlastnictví jest jeden z nejvýznačnějších. To že 
dokazují souhlasně »veškery zásady státní pro Čechy od zákono
dárců jejich vydané a veškerá zřízení zemská od zřízení krále 
Vladislava až do zřízení císaře Ferdinanda II.« 72) Poddaní čeští že 
tedy původně žádného vlastnictví neměli a nemohli ani později -

10) Srv. také (anonym.) Uber das Eigentumsrecht der bohmischen 
Obrigkeiten auf die Grunde ihrer Untertanen (1788), str. 13 a nás\. Srv. 

vedle výslovného ustane 
promlčením let, každé r 
nebo jiné smlouvě. Pc 
darem obdrželi, nabyli j 
nemůže se zadlužiti př 

pro pouhé větší zadlužť 
může i zákonného děd 
dosaditi. 74) Že pak toto 
a zákupníci mají pouhé 
že ve všech smlouvách 
nictví gruntu (dominiun 
by tu nebo tam nebylo· 
že každý zakoupený ~ 

vádění ročního úroku, jť 
dominii directi. Také 
může grunt zakoupený 
zákupu ustanovená ni~ 
pozemkové, i nemohli I 

jehož neodplatili, nýbd 
mohli ho nabyti také I 
entit deskových, v jichž 
přešly v úplné vlastnictv 
k čemuž není schopen., 

S tím souhlasil hr, 
že mohou s jednotlivý: 

i Grunberg, BauernbefreiuJ 
der Untertanigkeit und Lei 

78) Pkt. 2. patentu ze 
Jos. II. in chron. Ord. 1., s 

74) § 5 patentu ze d~ 
75) Srv. Uber das Ei~ 
76) V poradách r. 18( 

škrtl výrok závěrečný, dm 
nictví gruntů zakoupených 
že jejich vlastnictví jest úl 
zástupce appellačního SOU( 

zakoupeného statku selské 
podle patentu ze dne 1. lis 
ten po zdání svém prodati 
předkupní. Kdyby držitel g 



lhl by dokázati držebnf 
'avidlo to pozměnilo pro 
prodeje nebo změny ne
ni gruntovními utvrdila. 
lestane, ona se tím práva 
nia, zástupce stavovského 

se po návrhu Lazariho 
:!dující ustanovení k § 45 
Lchen jedoch die Bauern
ler Besitzer oder Inhaber 
leibt, und der ohne einer 
Grund wider den Grund
die von ihm oder seinen 
r Tauschvertrage grund
er oder seine V orfahren 
sitze befinden.« 
tf .0 právu vlastnickém« 
ren navrhl tento článek: 
:n einem Grundherrn und 
lf- und Verkaufskontrakt 
ler bestehenden Landes
ntertan nur das in seinen 
bemessene Nutzeigentum 
gen (dominium directhlm) 
'avil, že dlužno trvati na 
ikonníka komise pražská 
nf a státního práva nade 
vlastnictví veškeré půdy 

tcí, dílem obdařením od 
i nevolníci, a nevolnictví 

plena, mezi nimiž ne
nejvýznačnějších. To že 
í pro Čechy od zákono
emská od zřízení krále 
L 11.« 72) Poddaní čeští že 
a nemohli ani později -

tumsrecht der bohmischen 
(1788), str. 13 a násl. Srv. 
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vedle výslovného ustanovení zemských řádů - nabýti ho pouhým 
promlčením let, každé nabyti jejich musilo se zakládati na darování 
nebo jiné smlouvě. Poddaní, kteří grunty sobě zakoupili nebo 
darem obdrželi, nabyli jen obmezeného vlastnictví. Poddaný takový 
nemůže se zadlužiti přes dvě třetiny nemovitého majetku svého, 
pro pouhé větší zadlužení vrchnost může jej odsaditi, 73) vrchnost ' 
může i zákonného dědice vyloučiti a některého sourozence jeho 
dosaditi. 74) Že pak toto vlastnictví obmezené jest vlastnictví dělené, 
a zákupníci mají pouhé vlastnictví požitkové, na jevo jde z toho, 
že ve všech smlouvách o grunty poddané výslovně bývá .vlast
nictví gruntu (dominium directum)< vrchnosti vyhraženo, a pokud 
by tu nebo tam nebylo výslovné výhrady takové, jde na jevo z toho, 
že každý zakoupený grunt poddaný stížen jest závazkem k od
vádění ročního úroku, jenž zapravuje se jako canon in recognitionem 
dominii directi. Také poddaný jen s vrchnostenským povolením 
může grunt zakoupený dále prodati. Kromě toho cena při prvním 
zákupu ustanovená nikdy se nesrovnávala s hodnotou podstaty 
pozemkové, i nemohli tedy poddaní nabýti vlastnictví podstaty té, 
jehož neodplatili, nýbrž jedině dědičného práva užívacího. 75) Ne
mohli ho nabyti také proto, že grunty poddané tvoří nedílné části 
entit deskových, v jichž odhadní ceně jsou tolikéž oceněny, a kdyby 
přešly v úplné vlastnictví poddaného, nabyl by tento reality deskové, 
k čemuž není schopen. 76) 

S tím souhlasil hr. Spork. Z § 78, mínil, sedláci by vyváděli, 
že mohou s jednotlivými částěmi podstaty svobodně nakládati, 

i Grunberg, Bauernbefreiung, II. str. 318 a násl. a (J;Vokaun), Hist. Abh. von 
der UnterUinigkeit und Leibeigenschaft im Kgr. Bohmen (1775) str. 12 a násl. 

78) Pkt. 2. patentu ze dne 1. listopadu 1781 (Samml. d. Ver, \J. Ges. 
Jos. II. in chron. Ord. I., str. 422.). 

74) § 5 patentu ze dne 26. května 1791 č. 152 sb. z. j. 
75) Srv. Ůber das Eigentumsrecht der bohm. Obrigkeiten, str. 24, p. *. 
76) V poradách r. 1800 (týž) zástupce guberniální navrhl, aby se v § 78 

škrtl výrok závěrečný, dovozuje podobně, že poddaní nemají úplného vlast
nictví gruntft zakoupených a takovým zněním zákona byli by uvedeni v blud, 
že jejich vlastnictví jest úplné a nerozdělené. A návrh ten byl přijat. Toliko 
zástupce appellačnÍho soudu app. r. Krtička vyslovil se proti němu. Držitel 
zakoupeného statku selského že za emfyteutu nemftže býti pokládán. Jemu 
podle patentu ze dne 1. listopadu 1781 (svrchu pozn. 73) příslušÍ právo grunt 
ten po zdání svém prodati, kdežto při emfyteusi dominus directus má právo 
předkupní. Kdyby držitel gruntu zakoupeného dávek poddanských neodváděl, 
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kdežto podle platného zřízení zemského i zákonů novějších dělení 
gruntů připouští se jen s vyšším povolením a jen tak, aby nepo
vstaly usedlosti, které by neměly aspoň 40 měr. Mimo to se nelze 
domnívati, aby odúmrtná práva vrchností, jež zakládají se na zří
zení zemském a na povaze smluv s poddanými učiněných, navždy 
měla býti zrušena ojedinělým zákonem ze dne 7. září 1789, 77) 
vydaným bez srozumění s českými stavy. Tito mohou tím spíše 
doufati od spravedlnosti svého zeměpána, že v přepracovaných zá
konech původní práva jejich dojdou zase povšimnutí, ježto práva 
ta jsou i obecně užitečná. Vrchnost rychleji a jistěji dosadí jiného 
držitele a dosadí přičinlivého rolníka třeba nemajetného ponechajíc 
mu grunt na snesitelné splátky. Naproti tomu stát prodává jen 
dražbou a za hotové a tudy jen majetným. 78) 

Sv. pán Lazari dovozoval, že se vlastnictví gruntů zakoupených 
přesně nedá vpraviti ani pod pojem vlastnictví úplného ani pod 
pojem vlastnictví požitkového. Poddaný vykonává strany gruntu 
takového z většího dílu práva úplného vlastníka, ale vrchnost vy
konává práva, jež protiví se pojmu úplného vlastnictví, tak především 
právo k odsazení poddaného. Toto může býti vykonáno nejen pro 
přečinění poddaného, než i pro zadlužení gruňtu přes dvě třetiny. 79) 
Podobného práva proti vlastníku úplnému ani stát užíti nemůže. 
Lazari navrhl článek tohoto znění: .Die in dem § 78 vorkommende 
Anordnung ist jedoch in Ansehung der b6hmischen eingekauften 
Bauernguter nicht unbedingt geltend, zumal es diesfalls bei den 
bestehenden po1itischen das Eigentum der U ntertanen in etwas 
beschrankenden Verordnungen als z. B. in Hinsicht der Abstiftung, 
Zuruckstossung das zum Gutserben berufenen erstgebornen Sohnes 

mohla by vrchnost u politického úřadu žádati za exekuci, sekvestraci ne b 
odhad a dražbu; nezaplatí-Ii však emfyteuta kanonu do 6 let a 18 neděl, 
může mu dominus directus beze všeho pozemek emfyteutický odejmouti. 
(Srv. 'Jordan, II. 1., str. 297, pozn. * a str. 300.) 

") Viz Grunberg, II., str. 411 a násl. 
U) Pro Moravu a Slezsko dekret dv. kane. ze dne 26. června 1792 

(sb. z. pol. sv. 1., str. 110) zrušil dekrety ze dne 7. září 1789 a ze dne 
24. června 1790 (sb. pol. zák. sv. 1., str. 52) a ustanovil, že grunt odumřelý 
spadne na vrchnost, jež bude povinna znovu jej osaditi. V Rakousíeh nad 
a pod Enží stalo se tak již patentem ze dne 20. prosince 1790 (sb. pot zák 

sv. 1., str. 149). 
'9) Viz Kostetzky, III. str. 58 a nás1., Grunberg, I, str. 270 a násl. 

1 
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návrhu Jordanova (XI 
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mit dem Ertrage der 1 
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die jahrlichen damals 
entgeltet hat, so wi: 
Pachtgut, sondern als 
entweder der N utzeig~ 
in der uber die Teilun~ 
errichteten U rkunde el 
oder als Erbzinsgut u~ 

80) V textu navržen 
Verhaltnis mit dem Ertral 
Iichen Nutzungen entgelt~ 
hota plodin a výrobků a' 
podnět ku sporům. Srv. 1 
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u. dergl. sein unabanderliches Verbleiben hat.e Přistoupením zástupce 
magistra tu a vicepresidenta bar. Sternegga přijat jest článek tento. 

K hlavě čtvrté .0 nabývání vlastnictví přivlastněnlm c Jordan 
navrhoval šest článkuv, čtyři (V.-VIII.) o právu myslivosti, jeden 
(IX.) o čižbě a jeden (X.) o dělání hor. Jsou přijaty jednohlasně, 

jenom v prvém z nich jmenován i statek manský, ježto držitel 
léna totéž právo má jako .držitel stavovský«, totiž .bezpodmí
nečné vlastnictví statku«. Článek ten zněl potom tak: »Das J agd
recht stehet jeder Obrigkeit in dem ganzen Bezirke ihres stan
dischen oder Lehengutes dergestalt zu, dass sie auch auf al1en 
innerhalb des Bezirkes ihres Gutes befindJichen ihren Untertanen 
oder andern Personen geh6rigen Grunden zu jagen befugt ist, 
und der Eigentumer des untertanigen oder aber freien Grundes 
nicht nur solches nicht wehren, sondern au ch sich selbst keine 
Art von Jagd anmassen darf.. Zevrubnější obsah článkuv ostat
ních z protokolu nevysvítá. Zapsáno jest dále, že stalo se usne
sení nečiniti strany lovení ryb a chytání rakuv žádné připomínky, 
poněvadž obojí přísluší tomu, kdo jest vlastník vody. 

K hlavám páté a šesté nenavrženo nic »Z duvoduv uvedených 
v glossách«. 

K hlavě sedmé .0 dělení vlastnictví« vztahovaly se tři články 

návrhu Jordanova (XL-XII!.). První přijat ve znění následujícím: 
»Wenn der Betrag der jahrJichen Abgabe, die ein Nutzeigentumer 
dem Grundeigentiimer zu leisten hat, auch wirklich im Verhaltnisse 
mit dem Ertrage der Realitat zu der Zeit, wo sie an den N utzungs· 
eigentumer iiberlassen wurde, gestanden ist, und solchergestalt 
die jahrlichen damals von dem Grundherrn bezogenen Nutzl1ngen 
entgeltet hat, so wird dennoch das Nutzeigentum nicht als 
Pachtgut, sondern als Erbzinsgut in jenen FaIlen angesehen, wenn 
entweder der Nutzeigentumer einen KaufschilIing bezahlt hat, oder 
in der uber die Teilung des Grundeigentums von dem Nutzeigentum 
errichteten U rkunde es ausgedriickt ist, dass das Gut emphiteutisch 
oder als Erbzinsgut iiberlassen worden sei.« 80) Druhý článek obsa-

80) V textu navrženém byla počátečná věta v čase přítomném: .im 
Verh1iltnis mít dem Ertrage der Realit1it stehet und soIchergestalt die j1ihr
iichen Nutzungen entgeltet •. Většina usnesla se na změně, ježto nastalá dra
hota plodin a výrobků a způsobené tím stoupnutí výnosu mohly by dáti 
podnět ku sporům. Srv. k tomu Ofner, II., str. 320. 
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hovaJ, jak patrno z řeči hr. Sporka, ustanovení, že požiteční vlast
níci povstalí t. zv. Raabisováním statkův 81) mají právo prodeje, 
jestliže platili cenu trhovou anebo ve smlouvě, kterou nabyli po
žitečného vlastnictví, jmenují se emfyteuty. Spork mínil, aby se usta
novení to vypustilo, poněvadž ve smlouvách sepsaných anebo 
v protokolech komisí rozdělovacích emfyteutům těm, jak se tehdy 
nazývali, skoro vesměs propuštěno jest, že s přivolením vrchnosti 
požitečné vlastnictví své mohou zcizovati, jim tedy ze smlouvy 
právo k prodeji přísluší, a není potřebí propůjčiti jim zákonem 
něco více. Nebylo-li jim smlouvou právo k prodeji poskytnuto, 
dlužno k nim přihlížeti podle základních pojmův o pachtu, jež při 
pachtech dědičných nepřipouštějí zcizení mimo rodinu k pachtu 
dotčenému povolanou. Mělo-li by se dědičnému pachtéři poskytnouti 
právo k prodeji zákonem, pak ať se obmezí na prodej s přivolením 
propachtovatelovým, poněvadž tomuto bývá pohnutkou zřetel na 
osobu dědičného pachtéře a jeho rodinu, jinému on by snad ne
movitosti své za pouhý dědičný úrok nepustil. Hlasy Sporkovým, 
Macnevenovým a Sterneggovým a rozhodujícím hlasem presiden
tovým ustanoven text následující: ,Auch ein Erbpachter kann 
sein Nutzeigentum unter EinwiIIigung des Erbpachtgebers auf 
jene Zeit verkaufen, als er und seine Erben zu dem Erbpachte 
berechtiget sind.« Článek třetí týkal se vyžádání listu zápisného, 
když nový vlastník požitků nastupuje. Podle mínění zástupců 

gubernia, stavův a zemského práva a vicepresidenta bar. Sternegga 
vynechán jest, poněvadž § 217 bez toho již ustanovení to v sobě 
zavírá. 

Jediný (XIV.) článek návrhu Jordanova vztahující se k hlavě 
osmé .0 právu zástavnímc přijat jest všemi hlasy z .dŮvodův uve
dených v glossách c. V protokolu jest zaznamenáno toliko připo
menutí zástupce stavovského při tom učiněné, že nyní, kdy nemo
vitosti dosáhly ceny podstatnější, bylo by si přáti, aby cestou 
v novém zákonní ku vyměřenou mohla se i proti vůli věřitelově 

zrušiti přílišná práva zástavní za časů dřívějších, kdy pozemky 
měly cenu menší, zápisem si mul táních hypothék nepředloženě zří
zená. Ježto však při poradách r. 1800 konaných stavové nepro
jevili přání, aby zůstalo při dotčeném ustanovení, že nemohou 

8') Viz Grunberg, 1., str. 302 a násl., II., str. 338 a násl. 

nyní, kdy jedná se po 
zmenšení hypothék nic . 
§ 239 II. dílu neměl v 
kolu o sezení zákonodá 
vycháti najev~ žejedn~ 
české zemské komisi, Žť 

pod záminkou omylu I 
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K hlavě deváté > ( 
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ten se vynechal, poněvac 

k užitku a všeobecný úvěr 1 

když poskytne se mu zást: 
8') Sborník věd právl 
84) Také ve své ,Syl 

im Kgr. Bohmen< Jordan o 
zásad těchto. Praví (1., str. 
Gebaude beziehn, so wird 
Bauen vorauszuschicken ll' 

satze vom Rechte zum Ba 
nehmung eines Baues und 
keiten zu erortern.' 

.') Z místa škrtnutét 
obsahoval v odstavci třel 
vých. Komise jednomysln~ 
dekretem v té příčině vyc 
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nyní, kdy jedná se pouze o zachování dosavadního práva, pro 
zmenšení hypothék nic již učiniti. Patrně tedy podle článku tohoto 
§ 239 II. dílu neměl v Čechách míti platnost. 82) Také z proto
kolu o sezení zákonodárné komise konaném dne 22. ledna 1810 
vychází na jevo, že jednalo se o paragrafu tom. Referent přisvědčuje 
české zemské komisi, že podrývalo by úvěr reelní, kdyby dlužník 
pod záminkou omylu nebo přenáhlení mohl dáti zástavu jinou, 
než bylo umluveno. 83) 

K hlavě deváté • O služebnostech« J ordan navrhl šestnácte 
článkův, Šest prvních, XV.-Xx., vztahovaly se »auf die Grund
satze uber das Baubefugnis in Stadten.«84) Články ty beze změny 
jsou přijaty. Při čl. XVII. navrhl sv. p. Macneven, aby dodalo 
se, že >stavebník má při tom ostatně všecky zákony policejní 
příčinou tou dané zachovati, c poněvadž • strany skládání staviva 
a rumu na veřejné ulici« jsou ještě mnohé jiné zákony poli
cejní, na př. že se má vztýčiti kůl s lucernou. Nepochybně 

tedy článek ten obsahoval ustanovení Práv městských K 34. 
Přidatek navržený nebyl přijat, že se rozumí sám sebou. Ná
sledující čtyři články, XXI.-XXIV., jednaly o vodění vody a 
další dva, XXV. a XXV!., o stezce a cestě vozové k studnici. 
Všecky jsou přijaty jednohlasně. Potom následovaly tři články, 

XXVII.-XXIX., jež týkaly se práva vystavěti hospodu a nápoje 
čepovati. První a třetí jsou přijaty, 85) druhý byl vynechán. 86) Po-

.') R. 1800 komise k návrhu zemského práva se usnesla, aby paragraf 
ten se vynechal, poněvadž ustanovení jeho spíše bylo by ku škodě než 
k užitku a všeobecný úvěr by oslabilo. Mnohý věřitel že odhodlá se k uvěření, 
když poskytne se mu zástava simultání a jistota větší. 

8') Sborník věd právních a státních, I., str. 472. 
84) Také ve své .Systematische Darstellung des burgerlichen Rechts 

im Kgr. Bohmen< Jordan oddíl o služebnostech domovních zahajuje výkladem 
zásad těchto. Praví (1., str. 172): .Da sich die Stadtdienstbarkeiten blos auf 
Gebaude beziehn, so wird es zweckmassig sein, hierorts das notige uber das 
Bauen vorauszuschicken und in dieser Riicksicht l ten , die a\Igemeinen Grund
satze vom Rechte zum Bauen, 2tens das einzuleitende Verfahren bei Vor
nehmung eines Baues und 3tens das gerchtliche Benehmen bei Baustreitig
keiten zu erortern.< 

SS) Z místa škrtnutého v konceptu protokolu vychází, že článek první 
obsahoval v odstavci třetím ustanovení o zřizování hospod v osadách no
vých. Komise jednomyslně se usnesla uvésti odstavec ten v sr6vnalost s dv. 
dekretem v té příčině vydaným (patrně dv. dekretem ze dne 5. dubna 1784 
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slední článek, XXX., jenž taktéž schválen všemi hlasy, táhl se 
k § 313. Patrně stanovil, že služebnosti mohou vzejíti také bez 
vkladu do knih veřejných, položením a dávným užíváním a trpěním. 87) 
Podle citovaného protokolu zákonodárské komise ze dne 22. ledna 
1810 referent souhlasil s návrhem komise zemské, aby věcná práva 
služebností na věcech nemovitých mohla se i bez vkladu do knih 
veřejných nabývati. Nebo že ku . př. podle položení musí grunt 
nižší vodu s gruntu hořejšího přejímati, a služebnosti promlčením 
uvozené že v Čechách naveskrz bez knihovního zápisu pozůstávají. 88) 

Kromě toho jednalo se o tom, nemají-li, co se tkne služebností, 
promlčecí lhůty ustanovené v Právech městských K 47 § 2 a K 50 
zůstati za právo statutární. Hlasy se rozdvojily. Referent, sv. pán 
Lazad a mag. rada Procházka dávali přednost lhůtám v novém 
zákonníku vyměřeným jelikož prospěšnějším pro pokoj veřejný. 

Sv. p. Macneven, hr. Spork a vicepresident bar. Sternegg neviděli, 
proč odstupovati od zákonů zemských. President hr. Deym rozhodl 
pro návrh referentův. 89) 

K hlavě desáté návrhu nebylo. K hlavě jedenácté »0 po
sledních nařizeníchc táhly se dva články elaboratu Jordanova, 
XXXI. a XXXI!., a k hlavě dvanácté .0 poddědicích a fidej
komisechc také dva, XXXIII. a XXXIV. Čl. XXXIII. přijat s malou 
změnou, ostatní beze změny. Protokol uvádí jen přijaté znění 

článku onoho: »Jeder Fidéikommissbesitzer ist schuldig, das Fidei
kommiss in eben so guten Zllstande und mit jenem Beilasse oder 
sogenannten fundus instructus, als er es empfieng, durchgehends 

[Ver. ll. Ges. Jos. II. in chron. Ord., IV., str. 204]), jenž nebyl po ruce. Vice
president bar. Sternegg navrhl, aby článek ten rozšířen byl také na mlýny, 
poněvadž, když jde o založení nového mlýna, táž pravidla a táž obmezení 
zachovávána bývají, jako když jde o založení hospody. Ostatní votanti však 
s návrhem tím se nesrovnávali, poněvadž o právu mlýnském nejsou .statuty 
ani obyčeje zemské, ba ani zákony zemské •. 

S6) Jeho znění v protokolu jest uvedeno. Bylo následující: .ln Stiidten, 
deren Gemeinden oder einzelne Biirger mit dem Braurechte durch das ganze 
Jahr versehen sind, wird das Recht der Wirtshiiuser als ein biirgerliches 
Gewerbe angesehen, woriiber der Magistrat nach den politischen Anordnungen 
zu entscheiden hat.. 

S') Srv. Jordan, 1., str. 167. 
8") Sborník v. pro a str. I., str. 493. 
89) Tím skončila porada dne 22. dubna 1808. 
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zu' hinterlassen und daher den schlechtern Zustand zu verguten. 
Dahingegen bleiben al!e den fideikommissarischen Beilass uber· 
steigenden Vorrate und Viehgattungen, alle zugekaufte Grunde 
und alle sonst nicht bestandene erkaufte Gebaude sein freies 
Eigentum. Die ubrigen zur Verbesserung des Fideikommisses selbst 
verwendeten Kosten werden von dem Nachfolger nicht ersetzet.. 90) 

Čl. XXXV. návrhu Jordanova zasáhal do hlavy třinácté 
.0 odkazfch«, čl. XXXVI. do hlavy následující »0 obmezení a 
zrušení poslední vůle.« Oba jednohlasně jsou přijaty. Ale proti 
návrhu v glossách obsaženému a zdůvodněnému, aby k § 489 nic 
se nepřipomínalo, většina se vyslovila. Podle práva českého že 
povinnost platiti vdově důchod její vdovský přestane jen smrtí 
její nebo provdáním, a při tomto zřízení že by mělo zůstati také 
příště. Řečený § 489 a § 339 dílu III. směřují k potlačení ne
mravnosti a povznešeni ctnosti, ale účinek jejich byl by jiný. Oby
čejně bývají blízcí příbuzní, nejvíce vlastní děti, zavázáni vdově 
platiti. Zištnost a sobectví svedly by mnohé k obžalobě proti 
matce nebo příbuzné, která jim byla jako matka. I kde rodičové 
mají chyby, dětem sluší spíše zbožnou rukou je zakrývati. Ale 
mnohé by mohly naopak zdánlivé třeba slabosti matčiny zveličo
vati na neřesti, a tak na jiné straně zákon mravnosti by se pod
vracel. To ať raději sto vdov oddává se životu pohoršlivému, než 
aby jedno dítě svedeno bylo k žalobě na matku. K tomu ještě na 
pováženou jest, že mnohá vdova, odejme·li se jí důchod vdovský, 
buď žebrotou bude státu na obtíž anebo nouzí bude dohnána 
k dalšímu nemravnému životu. Aby zabránilo se nebezpečenství 
takovému, ale nevzbudilo se zdání, že statuty odporují zákonníku 
a nectnost berou v ochranu, přijala většina článek další tohoto 
znění: »Sol!te eine Witwe sich eines argerlichen Lebenswandels 
dermassen schuldig machen, dass eine zur Aufsicht uber Sittlich-

00) V textu navrženém položeno bylo: » ••• nicht bestandene, sondern 
entweder erbaute oder erkaufte ... c Většině vidělo se potřebí změniti jej, 
ježto má tu platnost zásada, že >cedit solo, quod solo inaedificatum estc, 
a nastávající majetník fideikomisu přišel by o pozemek dotčený. Zástupce 
stavovský souhlasil však s textem navrženým, poněvadž nové budovy jsou 
často na obtíž a nikoli k užitku, nástupce ve fideikomis žádati může odstra
nění budovy nebo náhradu za pozemek, a dosud při separacích fideikomisu 
a jmění zpupného budovy nově založené, právě tak jako budovy koupené 
nikdy nepokládaly se za fideikomis. 
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keit und Zucht aufgestellte :8ehorde sie deshalb von Amtswegen 
anzuklagen fande, und die Anklage erwiesen werden, so solI die 
Witwe der ihr mr den Witwenstand zugewiesenen Rechte verlustigt 
durch richterlichen Spruch erkannt werden.« 

K hlavě patnácté nebylo návrhu. 

Při hlavě šestnácté ,0 zákonné posloupnosti dědické« zá
stupce stavovský odpíral návrhu v glossách obsaženému, aby ne
stejné právo dědické synův a dcer vyššího stavu nebylo ustanoveno. 
Dával na uváženou, že státní poddaní čeští podle různosti stavů 
měli různé právo dědické, a není absolutní potřebou, aby zákonník 
občanský přihlížel ku všem poddaným stejně nedbaje rozdílu stavo· 
vých. Nespravedlivé že by nebylo, aby synové vyššího stavu při 

rozděleni dědictví před sestrami požívali přednosti, neboť oni jsou 
v obživě své obmezeni nemohouce provozovati živnosti měšťanské, 
a služby vojenské a civilní, na něž jsou odkázáni, spojeny jsou 
s nákladem peněžitým. Prospěla by tedy žádaná přednost synův 
i službě státní. Tvrdí-li referent, že za 20 let, co stejné právo dě
dické jest zavedeno, šlechta nesešla, vyvrací se to faktem, že četné 
statky dostaly se z rukou osob stavovských v držení osob stavu 
městského i selského, a synové rodičů, jimž statky ty prve náležely, 
zastávají nepatrné úřady v mýtních, tabáčních a jiných kancelářích, 
o které v ochuzení svém musili se ucházeti. Ale většina přistou

pila k mínění referentovu. Oba články návrhu Jordanova k hlavě 
této náležející, XXXVII. a XXXVIII., jsou přijaty. Podle protokolu 
vztahovaly se k §§ 535 a 536, a při čl. XXXVIII. zástupce guber
niální minii, aby se v odstavci o sedlácích a usedlých měšťanech 
na venkově nepředpisovalo, že výživa záležeti má z otápěné svět

nice a potřebných plodin, ježto výměnek na venkově v každém 
místě jest jiný, a předpis onen mohl by býti podnětem ke sporům, 
raději aby se řeklo: »bei dem Bauernstande und bei ansassigen 
Biirgern auf dem Lande hat es bei dem bisherigen Ausgeding 
sein Bewenden.c Zdá se tedy, že jednalo se tu o výměnku, jenž 
pozůstalému manželu ex lege přísluší; ale souvislost s citovanými 
paragrafy byla by pak těžko srozumitelná, nemá-li snad místo 
§ 536 státi § 556. 

Při hlavě následující.O povinném podílu« sv. p. Macneven 
a hr. Spork zasazovali se, aby obnoveno bylo připomenuti strany 
povinného podílu osob z vyššího stavu, jež při poradách r: 1800 
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k § 566 bylo učiněno,91) a pojalo se do statutův příslušné ustanovení. 
Ale komise většinou se usnesla z »důvodů vyložených v glossách« 
nyní nepřipomenouti nic. Čl. XXXIX. návrhu Jordanova k § 569 
hledící schválen všemi hlasy. 

K hlavě osmnácté návrhů nebylo. 
Hlavy devatenácté »0 společenství práva vlastnického a jiných 

práv věcnýche týkalo se šest článků návrhu Jordanova, XL.-XLV. 
Protokol uvádí přijaté znění člův. XL. a XLIII. Onen zní: .Der 
von dem Gesetze aufgestellte Grundsatz uber die Teilung der 
Fruchte des letzten Jahres nach Erl6schung eines Fruchtgenusses 
ist nur damals zu beobachten, wenn hieruber nicht in dem sonder
heitJichen Falle der Bestand eines andern giJtigen Absonderungs
massstabes erweislich ist .• Tento: • Grenzbaume, Grenzsteine, Grenz
haufen und Grenzpfahle geh6ren in der Regel und in so fern nicht 
die Grenzbeschreibungsurkunde es anders ausweiset, den Grenz
nachbaren gemeinschaftlich. c V článku onom předsevzata jen změna 
stilistická, text navržený končil slovy: »eiu anderer Grundsatz der 
vorzunehmenden TeiIung erweislich ist.e Do článku tohoto vložen 
passus »in der Regel und in so fern nicht die Grenzbeschreibungs· 
urkunde es anders ausweiset,« poněvadž jsou případnosti, kde podle 
popisu hranic takové objekty pomezní náležejí jednomu sousedovi. 
Články ostatní přijaty jsou ve znění navrženém . 

91) Zástupce stavovský navrhl text takto změněný: .Als Ptlichtteil be
stimmt das Gesetz bei dem hoheren Stande die Halľte des freivererblichen 
beweglichen und unbeweglichen Vermogens samtlichen Kindern nach der 
Zahl in gleiche Teile. Von der zweiten Halfte miissen Eltern fUnf Teile ihren 
Kindern beiderlei Geschlechts in Ansehung des Eigentums (quoad proprie
tatem) nach eigener WiIlkiir entweder einem oder mehreren Kindern hinter· 
lassen j jedoch konnen sie in Riicksicht dieser fUnf Teile den Nutzgenuss 
der Ehegattin oder Fremden in der Ganze oder zum Teil nach Gutbefund 
verschaffen. Von dem einen Sechstel dieser zweiten lialfte konnen sie auch 
andern Personen das unbedingte Eigentum zuwenden. In Ansehung de~ 
Biirgerstandes aber hat die Halfte des gesamten unbeweglichen und beweg
Iichen Vermogens als Ptlichtteil unter samtliche Kinder ohne Unterschied 

·des Geschlechtes zu gelten. • (Srv. Obn. zř. z. O 21 a nov. decI. Ii 11, 23 
a násl.) Ale komise nepřijala textu toho, nýbrž text následující: .Als Ptlicht
. teil bestimmt das Gesetz jedem Kinde ohne Unterschied des Alters und 
Geschlechts die Halfte, wenn vier oder weniger sind, wenn aber fiinf oder 
mehrere vorhanden waren, zwei Drittel des hinterlassenen Vermogens, was 
demselben in Ermangelung eines Testamentes nach der gesetzlichen Erbfolge 
zugetlossen ware. c 

5 
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Při dílu třetím jednalo se již pouze o článcích návrhu Jorda
nova, jiné návrhy podány nebyly. 

K první hlavě navržen byl čl. XLVI. Článku toho komise 
nepřijala a usnesla se, že má zůstati při § 23 v návrhu zákonníka, 
poněvadž o statut český tu nejde. Sv. p. Macneven souhlasil s re
ferentem a jenom mínil, že měli by se od koupě procesu vylou
čiti advokaté, kteří proces ten vedli, aby nebylo pro ně podnětu 
rozepři zaplésti a znesnadniti. Patrně tedy podle článku navrže
ného, nemělo v Čechách obdržeti průchod, co stanovil § 23 
pod Č. 4. 

Čl. XL VII. náležel k hlavě druhé .0 darováních« a zacho
val v platnosti »český zákon provinciální, že darování mezi živými 
dlužno provésti za živnosti dárcovy,« 92) a »darování pro smrt pro
hlásiti přede svědky.« 98) Článek ten přijat všemi hlasy. Rovněž 
tak přijat čl. XL VIII. Z protokolu je zřejmo toliko, že náležel 
k hlavě čtvrté ,0 smlouvách odporoučecích a schovacích.« Pět 

následujících článkův XLlX.-LllI., vztahovaly se k hlavě šesté 
.0 koupi a prodeji.. Všecky jsou jednohlasně přijaty, ale při 

čl. LIlI. sv. p. Macneven, sv. p. Lazari a mag. r. Procházka měli 
za to, že bylo by přiměřenější, aby o právu zástavním pro peníz 
trhový totéž platilo při statcích deskových jako při statcích měšťan
ských, a většinou hlasů připojen k témuž článku tento výrok zá
věrečný: »V on Kundmachung des gegenwartigen Gesetzes an wirkt 
au ch bei landtiiflichen Gutern die V ormerkung des Kaufkontrakts 
sogleich das Pfandrecht des Kaufschillings.« 

Čl. LIV., jednohlasně schválený, týkal se podle protokolu 
soudního vyměření věna (§ 317).94) O čl. LV. praví se, že přijat 
byl většinou hlasů, zástupci gubernia že ustanovení jeho zdálo 
se býti na pováženou. Jednak že v Čechách jest mnoho šperku 

") Obn. zř. z. O 16. Pro městská H 48, § 2. 
98) Obn. zř. z. O 6. 
.') V komisi r. 1800 přijat k § 317 per majora návrh stavovský, že má 

soud ustanoviti za věno aspoň tolik, .als zur ersten standesmassigen Aus
stattung notig ist.< Zástupce appellačního soudu pokládal i tolik za břemeno 
tuze těžké a mínil, aby se řeklo, že má se ustanoviti něco silám rodičů při
měřené, anebo, .als ihnen die Halbscheit des ferneren Unterhalts der ledigen 
Tochter kosten wiirde.< (Protokol otištěný u Ofnera, II , str. 134, nevyjadřuje 
se přesně.) 

majorátního, a takový by tudy \ 
byly hned po ruce, vdova získal 
nepanuje u všech tříd obyvatelsl 
se šperky a drahokamy k věce 
dině. Ustanovení zákonníka že t 

pojmy právními, ježto v pochyb 
věci drahé daruje, ale spíše že 
trně tedy článek ten hleděl k 
vykladací. Vzhledem na § 339 
něnému při § 489 dilu II. 

Čl. LVI.-L VIII. spadaly 
První a třetí přijaty jsou jedn< 
hr. Spork tu mínil, aby se mí 
šetřiti má, položilo ,Ortsrichl 
škody začasté je tuze vzdáler 
zájem vykonán bude na poze: 
škodu vyšetřovati vrchnost, n: 
nejbližší, ježto byla by tu vrc 
visel tedy článek ten očitě s ~ 

O čl. LIX. jednalo se pf 
nostech skrze osoby vedlejší 
byl schválen, jenom mínil m 
vyřklo, že věřitel, když mu dl 
sobě úroky z nich počítati. 

Poslední tři články, LX.
• J ak věci se vydrží a prom1 
všemi hlasy. Text čl. LXII. ' 
vyjádřilo se, že vyzvanému p 
stoupiti, poněvadž častěji se 
dickou legitimaci k dotčené 
konné, podle něhož on vlast 
sunul onus zažalování na v~ 
» W enn eine Haftung uber E 
und nicht einem moralischl 

.0) K úkolu .hodnověrnýc 

tím dobytkem škoda se stala< « 
volána jest .Ortsobrigkeit<, sna' 



již pouze o článcích návrhUJorda_ 
Vly. 

yl čl. XL VI. Článku toho komise 
:ůstati při § 23 v návrhu zákonníka , 
de. Sv. p. Macneven souhlasil s re-
j by se od koupě procesu vylou
vedli, aby nebylo pro ně podnětu 
Patrně tedy podle článku navrže
ržeti průchod, co stanovil § 23 

\ druhé »0 darováních. a zacho
winciální, že darování mezi živými 
)vy,« 92) a »darování pro smrt pro
k: ten přijat všemi hlasy. Rovněž 
:olu je zřejmo toliko, že náležel 
dporoučecích a schovacích.« Pět 
.III., vztahovaly se k hlavě šesté 
IOU jednohlasně přijaty, ale při 
Lazari a mag. r. Procházka měli 
by o právu zástavním pro peníz 
ikových jako při statcích měšťan
k témuž článku tento výrok zá
gegenwii.rtigen Gesetzes an wirkt 
Vormerkung des Kaufkontrakts 

chi1Iings. « 

ený, týkal se podle protokolu 
) O čl. LV. praví se, že přijat 
:rni~ že ustanovení jeho zdálo 
v Cechách jest mnoho šperku 

[ 48, § 2. 

per majora návrh stavovský, že má 
:ls zur ersten standesmassigen Aus
I soudu pokládal i tolik za břemeno 
ie ustanoviti něco silám rodičů při
des ferneren Unterhalts der ledigen 
Ý u Ofnera, II, str. 134, nevyjadřuje 
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majorátního, a takový by tudy v pochybnosti, kde by důkazy ne
byly hned po ruce, vdova získala za vlastní, jednak že pravidlo to 
nepanuje u všech tříd obyvatelstva, naopak u nižšich tříd počítají 
se šperky a drahokamy k věcem domácím, jež zůstanou při ro
dině. Ustanovení zákonníka že také lépe se srovnává s přirozenými 
pojmy právními, ježto v pochybnosti nelze se domnívati, že někdo 
věci drahé daruje, ale spíše že je svěřuje k pouhému užívání. Pa
trně tedy článek ten hleděl k § 341 ustanovuje opačné pravidlo 
vykladací. Vzhledem na § 339 odkázala komise k usnesení uči
něnému při § 489 dílu II. 

Čl. LVI.-LVIII. spadaly do hlavy třinácté .0 zaviněnÍc. 
První a třetí přijaty jsou jednohlasně. Čl. LVII. většinou hlasuv; 
hr. Spork tu mínil, aby se místo »Ortsobrigkeitc, jež škodu vy
šetřiti má, položilo »Ortsrichter c , poněvadž vrchnost od místa 
škody začasté je tuze vzdálena, a sv. p. Lazari měl za to, když 
zájem vykonán bude na pozemcích vrchnostenských., že nemUže 
škodu vyšetřovati vrchnost, nýbrž má tu nastoupiti místní soud 
nejbližší, ježto byla by tu vrchnost soudcem u věci vlastní. Sou
visel tedy článek ten očitě s § 458 a jednal o vyšetření škody. 95) 

O čl. LIX. jednalo se při hlavě čtrnácté .0 právech a povin
nostech skrze osoby vedlejší a na příslušnosti vedlejší.« Clánek 
byl schválen, jenom mínil mag. r. Procházka, aby se tu zároveň 
vyřklo, že věřitel, když mu dlužník přes rok úroku nezaplatí, může 
sobě úroky z nich počítati. 

Poslední tři články, LX.-LXII., patřily ku hlavě předposlední 
• Jak věci se vydrží a promlčf.« Čl. LX. a LXI. schváleny jsou 
všemi hlasy. Text čl. LXII. většinou hlasův upraven jest tak, aby 
vyjádřilo se, že vyzvanému přileží dukaz vésti a jako žalobce vy
stoupiti, poněvadž častěji se přihodilo, že vyzvaný předloživ dě
dickou legitimaci k dotčené knihovní závadě obešel pravidlo zá
konné, podle něhož on vlastně jako žalobce nastupovati má, a pře
sunul onus zažalování na výzevce. Znění přijaté jest následující; 
» W enn eine Haftung iiber 50 J ahre in den Biichern vorgemerket 
und nicht einem moralischen K6rper, sondern einer bestimmten 

'5) K úkolu .hodnověrných přísežných lidí<, aby >rozeznali, jaká by 
tím dobytkem škoda se stala« (Obn. zř. z. Q 32, Pro měst. R 25), patrně po
volána jest .Ortsobrigkeit<, snad ve smyslu .úřadu místního •. 

5* 
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Person vorgeschrieben ist, iiberdies aber anch seit 50 Jahren 96) 
keine Besitzvedinderung, Ableitung oder Neuerung bei dieser Post 
in den Biichern erscheinet, so kann der Eigentiimer des belasteten 
Gutes jene durch Edikt vorrufen lassen, weIche hierauf einen An
spruch haben. Wenn sich dann innerhalb einem Jahre und 6 Wochen 
niemand gemeldet und der sich meldende seinen Anspruch gegen 
den Aufforderenden im Rechtswege nicht behauptet hat, so kann 
der Schuldner die Loschung dieser proklamierten Haftung ver
langen.« 

Návrh z komise vyšlý obsahoval tedy 62 články. 97) Jen 10 jich 
poznáváme z protokolů v úplném znění, a stejný asI počet dle 
podstatného obsahu. O článcích ostatních dovídáme se jen, čehož 
ustanoveni jejich se týká. 98) 

.a) Psáno jest obékrát 30, ale patrným omylem, na zřeteli byl očitě 

dv. dekret ze dne 15. března 1784 č. 262, sb. z. j . 
• ') Tři články ]ordanovy neprošly, tři jiné komise v návrh jeho při

pojila. 
98) Následující přehled nebude snad od místa. Čl. I. : V okresu ašském 

přísluší právomoc u věcech manželských sO\.idu ašskému. Čl. II.: Dědic 
selského statku povinen jest k výživě a vychování ostatních dětí. Čl. III. a IV. 
týkají se poměru čeledního. Čl. V.: Držitel selského statku vždy musí titul 
svůj držební dokázati a k vydržení může se táhnouti jen, když smlouvy, 
jimiž statek se převáděl, vkládaly se do knih. (Text na str. 55.) Čl. VI.: 
Strany zakoupených statků selských zůstává při politických nařízeních pod
daného vlastníKa obmezujících, zejména co se tkne odsazení, vyloučení syna 
povolaného za dědice statku a pod. (Text na str. 58.) Čl. VIL: Vrchnosti 
přísluší v celém obvodu jejího statku, i na půdě náležející poddaným a jiným 
osobám, právo honební výhradně. (Text na str. 59.) Čl. VlIl.-X. týkají se 
rovněž práva honebního. Čl. XI. ustanovuje o čižbě, čl. XII. o dělání hor 
Čl. XIII.: Třeba roční povinnost požitečného vlastníka byla v srovnalosti 
s výnosem statku, pokládá se, že statek dán jest pod úrok dědičný, jestliže 
požitečný vlastník platil cenu trhovou nebo v smlouvě jest řečeno, že statek 
pouští se emfyteuticky neboli pod úrok dědičný. (Text na str. 59.) Čl. XIV.: 
S přivolením propachtovatele dědičného může dědičný pachtéř požitečné vlast
nictví prodati na čas, na kterýž on a dědicové jeho právo mají. (Text na 
str. 60.) Čl. XV. vylučuje § 239 II. návrhu zákonníka. Čl. XVI.-XXI. obsahují 
zásady o právu stavěti v městech, čl. XVIII. ustanovení Práv měst K 34. Čl. 
XXII.-XXV. ustanovují o vodění vody, čl. XXVI. a XXVII. o stezce a cestě 
vozové k studnici, čl. XXVIII. a XXIX. o právu vystavěti hospodu a čepovati 
nápoje. Čl. XXX.: Služebností lze nabýti také bez knihovního vkladu. Čl. XXXI. 
a XXXII. týkají se posledního pořízení. Čl. XXXIII.: Majetník fideikomisu za
nechej statek i fundus instructus v témž stavu, jak je převzal. Za zhoršení jest 

Také z jiných zemí n 
se zdržely přes ustanoven< 
se skončila, a zprávy jedn 
ještě nebyly ani došly. 
nemusilo se odkládati, kd 
hotova, Zeiller v sezení 
since 1807 odbývaném n 
dřívější § 22 dílu prvéh~ 

vinzialstatuten haben kiinfl 
von dem Landesfiirsten 
V patentu vyhlašovacím ; 
provinciálním statutům Iz 
řízená sbírka provincjální~ 

práv. Zásoby jiné a při koupené 
nictvím. Jinaké zlepšení fideik j 
na str. 62.) Čl. XXXIV. vztahl1 
čl. XXXV. k hl. o odkazichi 
slední vůle. Čl. XXXVII.: V 
rokem soudním práva pro vd 
nad mravností a kázní ji prol 
(Text na str. 63.) Čl. XXXV] 
čl. XXXIX. ustanovuje o výru 
se k § 569 II. návrhu zákontj 
čeném požívání plody posled 
nedokáže se pravidlo jiné. (; 
k téže hl. o společenství prá! 
stromy, kameny, hromady a 
na str. 65), v ostatních článc~ 
bylo ustanoveno. Čl. XLVII.: 
dárce, darování pro smrt rt1 
k hl. o smlouvách odporoučeq 
a prodeje, čl. LIlI. ustanovuj 
zástavního práva pro nezaplaQ 
vyměření věna. Čl. LV. vylu, 
Čl. LVI.-LVIII. vztahují se , 
dobytkem způsobené. Čl. LI~ 
řadí se k hl. o vydržení a I 

hypotekární, zapsané pro osi 
nikdo se nehlásí, anebo ten, 
proti výzevci nedovede, vyrr 



ler auch seit 50 Jahren 96) 
r Neuerung bei dieser Post 
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, welche hierauf einen An
einem Jahre und 6 W ochen 
lde seinen Anspruch gegen 
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roklamierten Haftung ver-

.y 62 články. 97) Jen 10 jich 
í, a stejný asI počet dle 
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místa. Čl. 1.: V okresu ašském 
oudu ašskému. Čl. 11.: Dědic 
vání ostatních dětí. Čl. III. a IV. 
elského statku vždy musí titul 
e táhnouti jen, když smlouvy, 
ih. (Text na str. 55.) Čl. VI.: 
při politických nařízeních pod-

tkne odsazení, vyloučení syna 
'l str. 58.) Čl. Vll.: Vrchnosti 
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o vlastníka byla v srovnalosti 
jest pod úrok dědičný, jestliže 
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ný. (Text na str. 59.) Čl. XIV.: 
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:z knihovního vkladu. Čl. XXXI. 
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V. 

Také z jiných zemí návrhy k provinciálním statutům dlouho 
se zdržely přes ustanovenou lhůtu. Revise občanského zákonníka 
se skončila, a zprávy jednotlivých zemských komisí větším dílem 
ještě nebyly ani došly. Aby předložení a vyhlášení zákonníka 
nemusilo se odkládati, když sbírka provinciálních statutů nebude 
hotova, ZeilIer v sezení zákonodárské komise dne 28. pro
since 1807 odbývaném navrhl pro § 11 osnovy revidované -
dřívější § 22 dílu prvého - toto jiné znění: ~ Aus den Pro
vinzialstatuten haben kiinftig nur diejenigen Gesetzeskraft, welche 
von dem Landesfiirsten ausdriicklich bestatiget worden sind.« 
V patentu vyhlašovacím mělo se pak říci, že k pozůstávajícím 

provinciálním statutům lze se odvolávati do té doby, kdy na
řízená sbírka provinciálních práv bude uvedena v známost. Většina 

práv. Zásoby jiné a při koupené budovy a pozemky zůstanou volným jeho vla&t
nictvím. Jinaké zlepšení fideikomisu nástupce není povinen nahraditi. (Text 
na str. 62.) Čl. XXXIV. vztahuje se k téže hl. o poddědicích a fideikomisech, 
čl. XXXV. k hl. o odkazích, čl. XXXVI. k hl. o obmezení a zrušení po
slední vůle. Čl. XXXVII.: Vdově vedoucí život pohoršlivý odejmou se vý
rokem soudním práva pro vdovství poskytnutá, jestliže úřad zřízený k dozoru 
nad mravností a kázní ji proto obžaluje, a žaloba důvodnou shledána bude. 
(Text na str. 63.) Čl. XXXVIII.-XL. náležejí k hl. o zákonné posloupnosti, 
čl. XXXIX. ustanovuje o výměnku, jenž přísluší ze zákona, čl. XL. vztahuje 
se k § 569 II. návrhu zákonníka. Čl. XLI.: Pravidlo, jak rozdělí se po skon
čeném požívání plody posledního roku, platí, pokud pro jednotlivý případ 
nedokáže se pravidlo jiné. (Text na str. 65.) Čl. XLII.-XL VI. vztahují se 
k téže hl. o společenství práva vlastnického, čl. XLIV. vyslovuje, že pomezní 
stromy, kameny, hromady a kůly zpravidla náležejí sousedům vespolek (text 
na str. 65), v ostatních článcích pravděpodobně tolikéž o mezích a příhradách 
bylo ustanoveno. Čl. XLVII.: Darování mezi živými provésti se musí za živa 
dárce, darování pro smrt musí se státi před svědky. Čl. XLVIII. táhne se 
k hl. o smlouvách odporoučecích a schovacích. Čl. XLIX.-LII. týkají se koupě 
a prodeje, čl. LIII. ustanovuje, že vkladem smlouvy trhové nabude prodatel 
zástavního práva pro nezaplacenou cenu trhovou. Čl. LIV. předpisuje o soudním 
vyměření věna. Čl. LV. vylučuje pravidlo v § 341 III. návrhu zák. vyřčené. 
Čl. L VI.-LVIII. vztahují se hl. o provinění, čl. LVII. jedná o vyšetření škody 
dobytkem způsobené. Čl. LIX. ustanovuje o příslušnosti vedlejší. Čl. LX-LXII. 
řadí se k hl. o vydržení a promlčení, čl. LXII. připouští, že staré závady 
hypotekární, zapsané pro osobu fysickou, mohou se proklamovati a, jestliže 
nikdo se nehlásí, anebo ten, jenž se přihlásí, nároku svého pořadem práva 
proti výzevci nedovede, vymazati (text na str. 67). 
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komise k návrhům těm přistoupila. Nesouhlasili jen Pratobevera 
a předsedající vicepresident Haan. Pratobevera mínil, že jest velmi 
povážlivé zachovati vedle zákonníka provinciální statuty, jež nejsou 
všeobecně a ten čas ani samu zákonodárství známy. Haan pro
hlásil se opětně proti každému provinciálnímu právu soukromému. 99) 

Vskutku však návrh vyhlašovacího patentu, jejž komise nejp. 
přednešením ze dne 10. ledna 1808 spolu s návrhem zákonníka 
podala císaři, žádného ustanovení o provinciálních statutech ne
obsahuje. IOO) A také v návrhu zákonníka § 11 zní těmito slovy: 
.Aus den Statuten einzelner Provinzen und Landesbezirke haben 
nur diejenigen Gesetzkraft, welche nach der Kundmachung dieses 
Gesetzbuches von dem LandesfUrsten ausdriicklich bestatiget worden 
sind.«IOI) 

Naproti tomu president hr. Rottenhann považoval, že připu
štění provinciálních statutů přesně neudaných plodilo by zmatky, 
kdežto sebrání jejich mohlo by do vyhlášení zákonníka býti hotovo, 
poněvadž země nežádají mnoho. V návrhu vyhlašovacího patentu, 
jejž on dne 29. února 1808 císaři předložil, čte se, že to, co ze 
starších statutů v a obyčejů pro blaho jednotlivých zemí bylo radno 
zachovati, sestaveno jest ve zvláštní sbírce, jíž zároveň moc zákona 
se uděluje, a všeobecného obč. zákonníka že užívati jest na pří

padnosti provinciálním právem nerozhodnuté. I02) 
Porady o provinciálních statutech začaly však teprve dne 

6. března 1809, a to ještě scházely některé zprávy.I03) 
Krátce před tím, dne 14. února, hr. Rottenhann zemřel. Presi

dentem zákonodárské komise jmenován jest dne 11. března vice
president v. Haan. Rozhodný odpůrce vší nestejnosti stál nyní v čele 
této komise. A přísedící, již ušetření jistých zvláštností zemských 
považovali za potřebné, v mínění tom sotva se byli utvrdili. Dlouhé 
průtahy mnohých zemských komisí nesvědčily o živém na věci zá-

DD) Ofner, U, str. 454, 333. 
tOO) Ofner, II., str. 456, p. 1. 

tOt) Slovo .kiinftig< bylo zbytečné a nejspíše proto vynecháno. Tendence 
(Pfaff a Hofmann, Co mm. I., str. 229) v tom nebyla. V poznámce pokraj~vé, 
již Ofne,., II., na str. 454 otiskl, a již Zeiller patrně po sezení dne 12. c~r
vence 1810 konaném (viz níže str. 77) a z paměti připsal, .kiinftig< obJe
vuje se zas. 

,.,) Pfa!f a Hofmann, Comm. I., str. 29. Ofner , 11., str. 456, p . 1. 

,.') Ofner, 11., str. 594. 

jmu. Některé zprávy žádal: 
a soud appellační pro M 
z práva posavadního mělo 2i 

centrického«, přímo se nav 

V sezení dne 6. bl 
17. dubna a dne 1. květn 
tutův pro Moravu a Slez! 
Krajinu a Terst. Uznalol 
připomínky zemských koni 
textu zákonníka. N ěkte ri 

hrnul. Obyčeje některé pl 
ským zákonnfkem anebo 
nosti neměly. Proti někte 
komise vyslovily. Dvou ~ 
míry úrokové pro Terst 
since 1803, Č. 640 sb. ~ 

Bukovinu dv. dekretem 
komise zákonodárská ne~ 
zákonníka v platnosti zi 
nejsou vhodné, nebo že 
odůvodněny. 

Teprv po dlouhé p~ 
se pokračovalo, a došlo 
království České. I06) Zp~ 
!ožil k úradě jen pět ná\1 
jejž členové komise pati 
ten rovněž jest ztracen, 
v sezeních předcházející ! 

Z řečených pěti n~ 

Byl to návrh, aby v okl 
ských zůstala soudu aŠ$ 
nosti, že dlužník může 'i 
nebo přenáhlení dal mu 

10') Viz Plaff a Hofm~ 
tO') 0Jlzer, II., str. 5Q 

a násl. 
106) Viz Sborník v. pr~ 
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;e proto vynecháno. Tendence 
~byla. V poznámce pokrajové, 
atrně po sezení dne 12. čer
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Ofner, 11., str. 456, p. 1. 
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jmu. Některé zprávy žádaly jen úchylky zcela nepatrné. Gubernium 
a soud appellační pro Moravu a Slezsko ani neudaly, co by se 
z práva posavadního mělo zachovati. Z Tyrolska, »v každé příčině ex
centrického., přímo se navrhovalo, aby žádných úchylek nebylo.104) 

V sezení dne 6. března 1809 a dvou následujících dne 
17. dubna a dne 1. května odbyta jest otázka provinciálních sta
tutuv pro Moravu a Slezsko, Rakousy nad a pod Enží, Štýrsko, 
Krajinu a Terst. Uznalo se, že žádných není potřebi. Některé 

připomínky zemských komisí byly bez významu vzhledem k novému 
textu zákonníka. Některé týkaly se věcí, jichž zákonník neza
hrnul. Obyčeje některé pominuty jsou, že byly již zrušeny Josefin
ským zákonníkem anebo povstaly proti zákazu jeho a tudy plat
nosti neměly. Proti některým statutum a obyčejum se samy zemské 
komise vyslovily. Dvou předpisu novějších - ustanovení zákonné 
míry úrokové pro Terst v § 5 líchevního patentu ze dne 2. pro
since 1803, č. 640 sb. z. j. a zápovědi podpachtu vydané pro 
Bukovinu dv. dekretem ze dne 20. září 1805, č. 749 sb. z. j. -
komise zákonodárská neužila, považujíc divným omylem, že vedle 
zákonníka v platnosti zustanou. 105) Ostatní návrhy odmítla, že 
nejsou vhodné, nebo že zvláštními poměry té které země nejsou 
oduvodněny. 

Teprv po dlouhé přestávce, dne 22. ledna 1810, v poradách 
se pokračovalo, a došlo k jednání o provinciálních statutech pro 
království České. 106) Zprávu podával dvorní rada Scheppl. Před
ložil k úradě jen pět návrhu v, ostatní že vyvrátil ve svém referátu, 
jejž členové komise patrně již před sezením byli seznali. Referát 
ten rovněž jest ztracen, ale jistě že nevzdaloval se dovozování, jež 
v sezeních předcházejících provázel souhlas komise. 

Z řečených pěti návrhU jen tři pocházely od české komise. 
Byl to návrh, aby v okresu ašském soudní moc u věcech manžel
ských zustala soudu ašskému, dále návrh, aby neobdrželo plat
nosti, že dlužník muže věřiteli zříditi zástavu jinou, jestliže z omylu 
nebo přenáhlení dal mu zástavu přílišnou, a konečně návrh, aby 

'0<) Viz Plaff a Hofmann, Excurse 1., str. 391 a násl. 
10 6) Of1ter, II., str. 592 a násl. Pfaff a Hofmann, Excurse 1., str. 394. 

a násl. 
tO') Viz Sborník v. práv. a st. 1., str. 470 a násl. 
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služebnosti mohly na věcech nemovitých vzejíti a pozůstávati jako 
práva" věcná, třeba nebyly zapsány do knih veřejných. 

Proti návrhu prvému, jenž se opíralo ašská temperamentní 
puncta, Zeiller namítl, že výjimka ta nepatřila by do provinciál
ního statutu pro Čechy, a také že není ještě na čase jí se obírati. 
Budou-li si ašští soudní páni stěžovati, potom teprve že bude o ní 
rózhodnouti, a nechť se privilegium ono povolí či odepře, ašským 
vydá se zvláštní dekret, a zpraví se soud appellační a zemské 
právo, ale žádným způsobem nebude >soukromá ta věc« pojata 
v zákon. Měla-li by se však otázka ta již nyní posuzovati, 
závažnější důvody že jsou pro odepření, nebo spory manželské 
jsou příliš důležité, aby rozhodování jejich ponechalo se menším 
magistrátům a soudům, a sama temperamentní puncta povolují 
soudnictví jen až do vyjití všeobecného zákona. 107) Ostatní hlasy 
s Zeillerem se srovnávaly, i bylo usneseno návrhu toho neužíti. 

Při návrhu druhém referent vysloviv souhlas svůj s obavou 
české komise, že dotčené ustanovení - v revidované osnově § 449 
- bylo by na škodu úvěru reálního, doložil: že návrh ten netýká 
se vlastně provinciálního statutu, nýbrž směřuje k změně zákon
nlka. ZeilIer odvětil, že ustanovení ono rozuměti jest toliko na 
zástavu movitou, ale že nikterak není na pováženou vynechati je, 
skutečné potřebě že vyhoví předpisy o omylu při smlouvách. 
Většinou hlasů pak přijato, aby se paragraf řečený škrtl. 

V návrhu třetím referent žádal si provinciálního statutu. Po
dotkl, že se v Čechách vydržením let služebnosti bez zápisu nabý
vají, ale hned obrátil se proti zákonníku. Zdálo se mu býti spolu 
v odporu, že vydržení let uvádí se za titul nabývací, a potom 
zase k nabytí věcného práva veskrz knihovního zápisu se vyhle
dává. Zásada tato že jest nepochybná pro případnosti, kde slu
Žebnost byla zřízena smlouvou nebo ' posledním nařízením; kde 
však zakládá se na přirozené poloze nebo na vydržení, může 

knihovní zápis nabyté právo jen veřejně stvrditi a proti odporu 

I.') Temperamentní puncta praví arci takto: > ••• in aU und jeden Civil
und Niedergerichtsbarkeits-Streitigkeiten aber sich zu deren justizmassigen 
Entscheidung (in so lange bis nicht von Ihrer Majestat ein allgemein gleiches 
Recht in gesambt dero boheimb. und osterr. Erblanden eingefiihrt werden 
wird) der zu Asch wohlhergebrachten gemeinen kais. Rechten z,u ge
brauchen ist ... c 

pojistiti. 108) Za před 
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že tu býti nemůže. O 
jedná, ty jsou předu 

panujícího nemá tob 
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a není nejmenší pří čl 
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ostatních přísedících. , 

Další návrh pře~ 
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vlastnictví, obce a jil 
si listinu takovou čil 

vinou opomene žáda' 
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Scheppl již při 
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listin příčí se zřízen~ 
tam že bratrstva a , 
žádati. Připomenutíl 
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nejasně: Sachliche Die~ 
Sachen auch damals di l 
auch nicht vorgemerkt 
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und uneingekauften Ba 
řejněna. Praví se tu v § ~ 
Grunde, das Pfand- od 
wirkliche Einlage der 
bucher bewirket und e 
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pojistiti. 108) Za předpisu téhož knihy veřejné že by se zvětšily 
o polovici. Zemer návrhu tomu velmi rozhodně se opřel. Výminky 
že tu býti nemůže. O služebnostech z přirozené polohy se tu ne
jedná, ty jsou předmětem opatření politických, a držitel statku 
panujícího nemá toho potřebí, aby dovolával se vydržení nebo 
vůbec služebnosti. Kdo však právo nějaké vydržel, přisouzení jeho 
žádá a právo své osobní pak u věcné přetvořiti chce, ten musí 
dobýti vkladu jeho, jinak by se ohrožoval poctivý držitel třetí. 

Předpisy ty že nejsou nové, jsou určitě a jasně obsaženy »V pa
tentu o deskách zemských a knihách gruntovních 109) pro Čechy«, 
a není nejmenší příčiny opustiti dobře promyšlené zásady právní, 
když jde jen o to, přizpůsobiti vykonávání toho či onoho před
pisu poměrům místním. Návrh referentův byl zamítnut hlasy všech 
ostatních přísedících. 

Další návrh předložený vztahoval se k § 1134 rev. osnovy, 
jenž předpisoval, že každý nový vlastník požitečný jest povinen 
zjednati si od vrchního vlastníka listinu obnoveného požitečného 
vlastnictví, obce a jiné osoby neumírající že jsou povinny vyžádati 
si listinu takovou čili zápisný list za každých 10 let, a kdo svou 
vinou opomene žádati ve lhůtě smlouvou ustanovené, nebo, není-li 
žádná ustanovena, do 3 let, že má taxu za list zápisný zapraviti 
čtyřnásobně. 

Scheppl již při prvním čtení prvotné osnovy, v sezení dne 
15. prosince 1806 konaném, připomenul, že takové obnovování 
listin příčí se zřízení zemskému v Čechách a na Moravě a v Haliči, 
tam že bratrstva a jiné obce takové nemusí za obnovení listin 
žádati. Připomenutí jeho odkázáno tehdy do práva provinciál-

108) Statut navržený rozdílu takového však nevyjadřoval. Zněl dosti 
nejasně: Sachliche Dientbarkeiten sind und bleiben in Ansehung unbeweglicher 
Sachen auch damals dingliche Rechte, wenn sie in den otlentlichen Buchern 
auch nicht vorgemerkt worden sind. 

lOB) Snad mínil Zeiller častěji řečenou instrukci pro české státní statky 
která dekretem dvorské komory ze dne 23. září 1800 byla potvrzena a tiskem 
(P. p, Wesentliche Erklarungen uber den Unterschied zwischen eingekauften 
und uneingekauften Bauerngrunden in Bohmen [1802], str. 21 a násl.) uve
řejněna. Praví se tu v § 2: .Der rechtmassige Besitz des Eigentums liegender 
Grunde, das Pfand- oder ein sonstiges dingliches Recht wird nur durch die 
wirkliche Einlage der diese Rechte begrundenden Urkunden in die Grund
bucher bewirket und erworben.< 
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ního. HO) V české komisi zamítnut byl navržený článek, jenž vzta
hoval se »auf das Ansuchen eines Gewahrbriefes bei Besitzver
anderungen des N utzeigentiimers«. A však ustanovení podstatně 
odchylného patrně neobsahoval (str. 60). Scheppl vrátil se tu 
k připomenutí svému. Uvedl, že v zemích českých a v Haliči 
listy zápisné jsou neznámy, nabývaci způsoby vlastnictví děleného 
a neděleného že jsou tu stejné. Listy zápisné že jsou jen v praxi 
rakouské, již není přece potřebí zaváděti do zemí jiných. Navrhoval, 
aby buď předpis zákonníka omezil se ve znění svém na země, kde 
listy zápisné jsou v obyčeji, nebo aby pro Čechy dán byl předpis 
zvláštní, že dostačuje způsob nabývací v § 1114 rev. osnovy 
(§ 1126 obč. zák.) ustanovený. ZeiIler míniI, aby slovo ,.Gewahr
briefc se vynechalo, na listině nabývaci že vtělení její se pozna
mená, a v té způsobě žadatel novou listinu obdrží, a tak že může 
první část téhož paragrafu zůstati. Část druhá, v níž ustanovuje 
se pokuta, aby se vynechala, poněvadž náleží do "předpisu manipu
lačního«. Scheppl adv. r. Ehrenberg odporovali však i předpisu, aby 
obce a jiná corpora žádaly každých 10 let za listinu takovou, že 
protiví se zřízení zemskému. Námitka komise štýrské, že tam jest 
přijata »domněnka držební změny za dobu 25 lete, a zvětšilo by 
se tedy břemeno korporací, byla před tím v sezení dne 17. dubna 
r. 1809 pominuta, že termíny takové jsou již vyměřeny zákony 
politickými, zákonodárství že musí v tom zůstati jednostejné, a lze 
jen politickému úřadu dvorskému zůstaviti, má-Ii se zákon změ
niti. lll) Nyní Zeiller Uenž v onom sezení nebyl přítomen) uznal, 
že jde tu jen 6 vrchnostenská práva taxovní, jež v každé zemi 
spravují se jejími právy zemskými, i navrhl, aby také toto usta
novení se vynechalo, poněvadž vedle paragrafu hned následujícího, 
jenž při poslední revisi byl sem přidán, 1 U) jest zbytečné. A v usta
novení zbývajícím aby se řeklo »einen Beglaubigungsschein oder 
eine Urkunde«. S návrhy Zeillerovými všichni členové komise byli 
srozuměni, a podle nich § 1145 obč. zák. obdržel svoje znění. 

Pátý návrh, jejž referent předložil, byl podobně dřívější jeho 
vlastní. 

110) Ofner, II., str. 324. 

" ') Ofner, II., str. 597. 

,t 0) Ofner, 11., str. 569. 
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V osnově prvotné stanovil § 487 dílu 111., jestliže úroky ne
vyrovnají škody způsobené, když na př. smlouva nebyla splněna 
nebo nebyla splněna v pravý čas, že může věřitel zažalovati své 
interesse, a přisoudí se mu náhrada škody nebo plné dostiučinění. 
V ZeiJlerovu přepracováni kapitoly o náhradě škody bylo však 
vyřčeno zkrátka, že škoda, již dlužník způsobil věřiteli průtahem 

s plněním peněžitým, nahražuje se úroky vyměřenými zákonem. 
Když dne 9. června 1806 jednalo se o tom ustanovení, Scheppl 
připomenul, že úroky zákonné často z daleka nerovnají se škodě. 

Věřitel spolehaje, že v umluvený čas bude zaplacen, podnikne 
spekulace a podstoupí závazky a nemoha pak následkem prodlení 
svého dlužníka dostáti svým povinnostem, musí zaplatiti smluvené 
pokuty, všecku škodu nahraditi, a sám by stejného práva proti 
dlužníku neměl. Slušnost a spravedlnost že žádají, aby nahražovala 
se také další škoda, již dokázati lze. Jinak též úvěr se zdraží, 
poněvadž věřitel již napřed možnou škodu v počet vezme. Ehren
berg s tím souhlasil a navrhl dodatek, :.es ware denn, dass ein 
gr6sserer Schade zugefiigt wurde« . Vicepresident Haan mínil, že 
Iišiti dlužno zápůjčku a smlouvy ostatní. Při zápůjčce věřitel bud 
úrok umluví, buď neumluví. Umluví-li úrok, dosti na tom, když 
se mu nahradí za užívání kapitálu podle míry, již si určil, ne
umluví-Ii, musí se spokojiti s tím, co zákon za ně vyměřuje. Pro 
jiné smlouvy že však námitky Schepplovy mají svou váhu. Navrhl, 
aby ustanovení řečené obmezilo se na zápůjčku, a na tom se 
také komise usnesla. l1S) Ale při revisi, v sezení dne 3. pro
since 1807, vsunutá slova »beim Darleihen« zase jsou škrtnuta 
> jelikož nesprávná «.114) 

Scheppl, jenž v sezení tomto nebyl, nyní ujal se věci znova. 
Opakoval své důvody dřívější, mezi nimi také důvod, o němž 
protokol tehdejší se nezmiňuje, že rozepře o dluhy z největší části 
odklady, restitucemi a nicotnými appellacemi a revisemi protahují 
se po leta, a proto že těžko dostati peníze na zákonný úrok. 
Kdyby zemská komise, mínil dále, byla mohla předvídati, že 
§ 487 v zákonníku nebude, jistě byla by navrhla zvláštní statut 
pro Čechy, aby učihila přítrž lichvě a průtahům v placení. Proto 

ll') Ofner, II, str. 199 a násl. 

11') Ofner, II., str. 441. 
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že nyní činí to sám. Navrhl ustanovení, které v stručnějších slovech 
obsahovalo totéž, co § 487. 

Zeiller vyslovil se proti tomuto návrhu. Důvody referentovy 
že hodí se stejnou měrou na kontrahenty mimo Čechy, že nejde 
o provinciální statut, nýbrž o změnu všeobecného zákonníka, 
a o tom již se debatovalo. V podstatě námitky referentovy zále
žejí na tom, že nezachovává se soudní řád, a na to občanský zá
konník zařizován býti nemůže. Pochybil-li věřitel něčím při dlužním 
úpisu nebo při celém jednání, že není vinou zákona, když trpí 
pak průtahem dlužníkovým. Ostatně prý opatrný muž nespustí se 
do nijakých jedná~í, dokud s druhé strany zaplaceni není jist, aneb 
ohradí se konvenční pokutou. Kdyby se žaloba o náhradu škody 
připustila, že by skoro při každé zápůjčce povstal ještě process 
druhý o náhradu tu. S referentem souhlasil jen Ehrenberg. Ostatní 
členové komise přidali se k ZeiUerovi, a tak padl i tento návrh. 

Sezením tím porady o provinciálních statutech jsou ukončeny. 

Nejp. přednešením ze dne 22. ledna 1810 president komise 
učinil o celém jednání zprávu císaři a předložil čtyři protokoly 
sepsané o konaných poradáchy5) Ve státní radě jednomyslně 
navrženo, aby zpráva byla vzata k nejv. vědomosti. 

V souvislosti s tím státní rada Pfleger von Wertenau dal 
k nejp. přednešení z téhož dne, jímž předloženy jsou protOKoly 
o superrevisi občanského zákonníka, votum následující: »Die Hof
kommission gab diesem Gesetzbuche den Titel ,Biirgerliches 
Gesetzbuch'. Da nun aber ... nebenbei keine Sammlung von 
Provinzialgesetzen bestehen wird, so k6nnte der Titel so lauten: 
,AlIgemeines biirger1iches Gesetzbuch fiir die deutschen ErbHi.nder 
der 6sterreichischen Monarchie mit Einschlusse Galiziens'.< J 16) Nejv. 
rozhodnuti ze dne 7. července 1810, jímž přednešení to jest vyří
zeno, ustanovilo tento titul. 117) 

"6) O/ner, II., .str. 605, p. 1. 
116) V poradách komise zákonník často (viz Pfaffa Hofmann, Comm.1., 

str. 81, p. 12) se jmenuje s přímětkem .allgemein c • 

"') Proti přídavku >mit Einschlusse Galiziens< zákonodárská komise 
učinila nejp. přednešení, jež vytiskl Ofner, II., na str. 589. Ve státní radě 
Pfleger podal toto votum: .Obschon Galizien unter den deutschen ErbHindern 
nicht begriffen wird und, wenn mich mein Gedachtnis nicht triigt, in mehreren 
Gesetzen und Verordnungen Galizien von den deutschen ErbUindern unter-
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Totéž nejv. rozhodnutí prohlásilo, že návrhu vyhlašovacího 
patentu od zvěčnělého hr. Rottenhanna nemá se užíti, a schválilo 
návrh zákonodárskou komisí vypracovaný s nepatrnou změnou 
stilistickou. 118) 

Nejv. rozhodnutím ze dne 9. července 1810 vzato jest před
nešení strany provinciálních statutů na vědomost. 119) V sezení 
dne 12. července konaném, v němž jí toto nejv. rozhodnutí ozná
meno, zákonodárská komise usnesla se, že v § 11 na místě slov 
»bestatiget worden sind« má se položiti »bestatiget werden c , aby 
nevzniklo mylné domnění, že statuty takové byly potvrzeny.120) 
Dvorským dekretem ze dne 13. července 18111l!1) prohlášeno jest, 
že vidělo se J. V. nedati žádnému zvláštním právu nebo statutu 
pro jednotlivé země vedle občanského zákonníka místa. 122) 

schieden wird, 50 ware dennoch aus den angefiihrten Griinden der einge
ratene Titel Allerhochst zu genehmigen .• Druzí votanti souhlasili. Nejv. roz
hodnutí ze dne 18. srpna 1810 schválilo titul komisí navržený. 

118) Závěrečný passus >wornach die Echtheit der veranstalteten Ůber
setzungen zu beurteilen iste měl se (podle návrhu, jejž v státní radě učinil 
Ptleger) změniti takto: >wornach die veranstalteten Ůbersetzungen in die ver
schiedenen Landessprachen Unserer Provinzen zu beurteilen sind.e 

1 tO) Zároveň nařízeno, aby zákonodárská komise srozuměla se s dvorskou 
kanceláří, je-li zápovědi podpachtů pro Bukovinu podle poměrů tamějších 
ještě potřebí. V státní radě totiž Ptleger byl navrhl, aby v Bukovině pro
hlásilo se zvláštním cirkulářem, že zápověď ta má platnost i příště. Jemu 
odporoval dv. r. sv. p. Schwitzen. Novým zákonníkem že zápověď ta bude 
zrušena, a všeobecný zákon vydaný pro veškery německé země dědičné 

s Haličí nesmí míti výjimky v jednotlivé provincii. Odchylky takové od 
zásad všeobecně za dobré uznaných vážnosti zákonodárství vždy že jsou na 
ujmu. Obava před zlým užíváním může zákonodárce přiměti k opatřením proti 
zlému užívání, ale nemá se proto všemu obyvatelstvu jedné provincie zaka
zovati pořádné vykonávání práva poskytnutého v zemích ostatních. Schwitzen 
navrhl rozhodnutí, jímž ukládalo se zák. komisi, aby v příslušném paragrafu 
() zamezení zlého užití se postarala a nové sepsání jeho předložila. St. r. 
Grohmann přistoupil k votu Schwitzenovu a k resoluci jeho. Ale resoluce 
ta jest přetržena a rukou Ptl.egerovou napsána jiná, již císař podepsal. 

120) Nynější znění § 11 obdržel podle všeho mezi tiskem. 
lOl) Goutta, Samml. d. samt. pol. u. Justizgesetze unter Franz I. in chron. 

Ord. V., str. 20. 
lOl) Co se pramenů týče, podotknouti ještě dlužno, že zprávy krajských 

úřadův a jednotlivých magistratův a místních soudův o právních obyčejích 
v Čechách chovají se v spisovně c. k. vrchního zemského soudu v Praze, 
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Rovněž tak koncepty k protokolům poradním české zemské komise o návrhu 
obč. zákonníka z r. 1'797. Protokoly samy, jakož i protokoly dolnorakouské 
komise, jsou v archivu c. k. ministeria spravedlnosti. Tam nalezají se také 
návrhy knihovního řádu Bullerův a Schepplův. Ostatně spisy, jichž užito, 
jsou uloženy v archivech příslušných. Se vzácnou ochotou byli mi nápomocní 
pánové sekční rada dr. ]. K. Binder, řed. arch. prof. dr. M. Mayr, arch. 
kane. V. Kratochvíl, arch. kane. dr. Fr. WiIhelm, okr. kom. dr. K. Eysselt 
z KIimpély, s. adj. dr. ]indř. Bartsch, vrchní official 19. Schmidt, předn. hl. 
sp. V. Lešer a official Alb. Rigal. Vzdávám jim všem díky nejvřelejší. 


