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Nebude snad potřebí odůvodňova,ti, proč vychází dnes soustava
práva v jazyku českém. Výtečné dílo předčasně zesnulého
T i 1 s che zůstalo ve stadiu "části všeobecné" a nenalezlo po1uačo
vate'Le. Snad splní tato sousta,v a svou úlohu, 3Jby přehledným, však
podrobným zprac.ováním látky usnadnila studujícím i praktickým
práwúkům chápáni platného práva. Arci neprullíží naše soustava
k právu platnému dosud na Slove,nsku, jež,t o výklad "táva.l by se p'íiliš složitým. Na omluvu budiž uvedeno, že sjedn'Oc.ení občaIl!ského
práva, jež provedeno bude p'íipravovanou novou redakcí občanského
zákoníka, béře z,a svůj základ bývalé právo rakouské.
Více než jindy je zákonodárství dneška v neust.áJlém varu. Neup1lyne téměř dne, aby nepřinášel nových zákonů. Avšak úlohou rá.vnioké 'íiručky není, aby učila doslovné znalosti zákonů, nýbrž aby
pěstila schopnost právnického myšlení a úsudku, aby hustým lesem
zákonů spolehlivě vedla k poznání právního života a jeho potřeb, pře
dem sice na zá;kladě práva platného, avšak ješ,tě více~odle zásad
rozumu a.Jlotřeb pra,k,tických. To budiž naší útěchou, ukáže-li se, že
zákonodárství příliš rychlé předstihlo naši soustavu prve- než vyšla.
Zásluhu nikoliv nepatrnou na českém vydání t()hoto díla, které
vychází současně R vydáním n~meckým, získal si spoluvydayatel profesor Do min i k; jeho ',ohsanlá znalo~t české prá.vnické literatury
dovedla vyp:lni,ti mnohou mezeru v tomto směru, jeho důkladné zna[0sti věcné byly dílu i jinak značně na prospěch.
Rukopis celé práce jest ukončen. V dohledné době ,b ude spis
přOOložen veřejnosti. České vY4-lÍJlí vyjde ve' čtyřech svazcích a
obsáhne podle obvyklého s'y ste,matickéh.o pořadí nauky obecné, práva
věcná, právo obligační, práV(), rodjnné a dědické .
občanského

V Praze, v únoru 1922.
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Seznam zkratek.
Par a !t r a f y o b č a n s k é h o z á k o n í k a ve znění, jehož se
jim dostalo tremi dílčími novelami, citují se pravidelně pouze číslicemi
bez bližšího označení. Paragrafy starého znění citují se s dodatkem

o. z. o.
Par a g r a f y j i n Ý c h z á k o n ů citují se s dodatkem naznllčujícím zákon. Z ák ony citují se obvyklými zkratkami, např.:
knih. zák.
obch. zák.
sm. ř.
c. ř. s.
konk. ř.
nesp. pat.
úv. zák.
Sbírky
Sb. z. s.
Sb. z. p.
ř.

= zákoník knihovní;

=
=
=

zákoník obchodní;

směnečný řád;
civilní řád soudní;
konkursní řád;

=
= nesporný patent;
= úvodní (uvozovací) zákon.
zákonů:

=

z.

z. z.
Sb. (írka) z. a

nař.

=
=

Sbírka
Sbírka

zákonů
zákonů

říšský

zákoník.

soudních .
politických.

= zemský zákoník.

Sbírka zákonů
venského.

a

nařízení

státu

českoslo-

Sbírky rozhodnutí:
= Sbírka civilněprávních rozhodnutí nejvyššího souSbírka
du sv. 1. až 34., Vídeň 1859 a násl.
Sbírka n. ř. = Táž sbírka počínajíc svazkem 35. ("nová řada").
Sbírka čs. = Sbírka rozhodnutí nejvyšších stolic soudních republiky československé řada a).
jud.
= judikát.
= reperturium nálezů .
rep. nál.
Oasopísy:
A (rch). f. b. R.
A (rch). f. z. Prax.
B. J. Z (tg).
'ŮasopiB

Dogm. J. (Jhb. )
G. Z.
Ger. H.
Grtinh. Z.

.J. Bl.
Not. Z.
P. J . Vjschr.
P. J. Z.
Právník
Prá vn. Rozhl.

=
=
=

Archiv fUr burgerliches Recht.
Archiv fUr die zivilistische Praxis.
Juristenzeitung fUr das Gebiet der čsl. Republik (Brno).
= Casopis pro vědu právní a' státní.
= Iheringovy Dogmatische Jahrbticher.
= Allgemeine oest. Gerichtszeitung.
= Gerichtshalle.
= Grtinhutova Zeitschrift fUr das Privat- und
offentliche Recht der Gegenwart.
= Juristische Blatter.
= Zeitschrift fUr das oest. N otariat.
= Juristische Vierteljahrschrift (Praha).
= Juristenzeitung (Praha).
= Právník.
= Právnické Rozhledy.

XI

z.

f. H. R.

Z. f. Verw.
Zentr. Bl.
Zprávy

Goldschmidtova Zeitschrift fUr das gesamte
Handel recht.
= Oest. Zeitschrift fur Verwaltung.
Gellerův Zentralblatt fUr die zivilistische
Praxis.
= Zprávy Právnické Jednoty Moravské.

=

Fe stR C h rif t bez bližšího označení jest "Festschrift zur Jahrhundertfeiér des allgemeinen burgerlichen Gesetzbuches", Vídeň 191!.
Z P r á va bez bližšího označení jest "Zpráva komise pro záležitosti justiční o návrhu zákoria, jenž se týká změn a doplnění některých
ustanovení o. z. o." (XXI. zasedání 1912, příloha 78 k stenografickým
protokolům ) .

Úvod.
I. Pojem práva

občanského.

§ 1. P r á v o' v e ř e j n é a s o u k r o m é.
Předmětem výkladů jest platné právo občanské. Co jest obprávo? Pojem občanského práva 1) - jak od staletí a přes
mnohý odpor ' ještě dnes z.o.ve se právo soukromé - jest právě tak
neurčitý jako pojem opačný, pojem práva veřejného. To proto, že rozlišování práva 5<oukromého a veřejného není určeno absolutním principem. Předmětem práva veřejného jsou v prvé řadě právní normy,
jež státním a obecným zájmem jsoru určeny, které slouží dosažení
celkového účele. Soukromé právo obsahuje předpisy, které prikázány
jsou převážně zájmy súčastněných jednotlivců, jež podporovati mají
zvláštní účely jednotlivců.
2. Proto není ohraníčení obou těchto právních celků stejné za
všech časů a u všech kulturních národů 2). Dějinný vývoj a právě
platné názory &tanoví pro určitý právní systém, CO' počítati jest
){ j~dné, co ke druhé skupině.
3. Jest tedy dáno jen obecné hledisko, nikoli přesné dělidlo,
které by ostře a určitě v každé doM a všude s,tejně platilo. Neníť
veškeré veřejným účelům sloužící právo již z t,ohoto jediného důvodu
právem veřejným. Veřejná moc uskutečňuje veřejné účely z části též
fO!l"mam~ soukromoprávními, soukromoprávními smlouvami a pod.
Naopak zase právo soukromé jest pro,n iknuto namnoze prvky -veřejno
právními. Buďtež připomenuty na př. jen knihy veřejné. Nerozhoduje
dále osolb a oprávněného. I stát může býti nos~telem práv soukromých 3), jednotlivec nosi.telem práv veřejných. Není směrodatným kon.ečně 3Jni způsOb právní ochrany poskytnuté určitému právu. Náleželi
sice spory O soukromé právo zpravidla před řádné soudy (§ 1 j. n.).

1.

čanské

i) Pf a f f - H o f ID a n n: Kom. 1, 118 a násl. Bu r c k h a r d :
System 1, §§ 18--20. - K r a i n z : § 31. - R e gel s ber g e r: Pand. 1,
114 a násl. - Wa ch: Das Zivilproze.6recht 1, § 8. - S pie gel: Die
Verwaltungsrechtswissenschaft 1909, 141 a násl. - Ti 1 s ch: Právo občanské, část všeobecná 1913, 3 a násl.
2) Nejnověji šíří se v právní vědě odpor proti rozlišování objektivního práva na veřejné 'a soukromé. Srovn. Kel sen: Hauptprobleme der
Staatsrechtslehre 1911; - We y r: Základy právní filosofie 1919, 230 a
literaturu tam uvedenou.
3) Smlouvy služební, pachtovní a pod.: Sbírka 13413, 14592, n. ř.
(2) 710, (6) 2264, (9) 3388, (10) 3969, (11) 4242 a m. j.
~[a
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obě.

práva.
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otázka piipustnosti pořa.du práva závisí pravidelně na
otázce, zda skutečně jde o spor soukromopráNní. Mimo to
mohou k rozhodování o soukromoprávních nárocích (na př. určitých
nárocích na náhradu škody) příslušny býti i úřa.dy správní. A naopak,
též o veřejnoprávních nárocích rozhodovati jest řízením občanským,
na př. o .t. zv. ručení syndikátmím, o otázkách prrocesního práva atd.
4. Není tudíž případným výměrr pojmu (zákonná definice), kterou
zákon (§ 1) sám podává o právu občau1ském, přenášeje rozdíl mezi
veřejným a soukl'omým právem na subjekt práva. Zajisté jsou "soukromá práva a povinnosti obyvatelů státu mezi sebou" předmětem
práva občanského. Avšak všechna soukromá práva neobsahují vztahu
mezi dvěma osobami (na př. právo vlastnické). Také nejsou všechna
práva soukr{)mníků "mezi sebou" právy soukromými (na př. právo
sO'Usedovo na podepření věci pádem hrozící). Stej!llě nejsou všechna
práva státu vůči soukromníkům a soukromniků vůči státu právy veřejnými. A však to nevadí. Neboť nesprávné definice nestanou se
správnějšími tím, že byly pojaty do zákooa. Závaz.nými byly by jen
praktické důsledky, jež by zákon z nich vyvodíl. K důsledkům takvvým zákon však nikde nedošel; právě naopak: srv. §§ 20, 287-290.
Avšak

právě

předběžné

§ 2. Pl a ,t n é ob č a n s k é p r á v o.
Prvý zi,kon Československé republiky ze dne 28. l'lJna 1918,
11 Sbírky .zák. a nař. stanovil v čl. II. a III., že veškeré dosavadní
zemské a říšské zákony a nařízení zůstávají pro zatím v platnosti a žE!
všechny úřady státní, zemské, žUp!llí a obecní - jsouce podřízeny
Národnímu výboru - prozatím mají úřadolvati a jednati podle těchto
č.

7-ákonů.

Tímto zákonem recipovaJa Československá republika právní řád
rakouský a uherský, a to t8k, že na území kdysi rakouském - tedy
v Čechách, na Moravě a ve Slezsku - platí bývalé právo rakouské,
na území kdysi uherském bývalé právo uherské. Právo dříve rakouské
platí také na území, jež Československé republice postoupilo Německo
mírovou smlouvou ze dne 24. června 1919 (srovn. zákon z 30. ledna
1920, Č. 75 a Vládní nařízení z 11. března 1920, č. 15 Sbírky zák. a
nař., § 2).
Právo dříve rakouské platí "pro'latím"; změněné poměry vyŽ8~
dují Z!llaěných změn obsahových, jednota stá,tu vyžaduje jednoty
práva. K některým obsahovým změnám mezitím již došlo i v oboru
práva občanského; budou zdůral1Jněny na příslušných místech této
soustavy.
Aby pak "sjednoceny byly zákony a správa v eel(}m území
ČeskOSllovenské republiky", bylo zřízeno zi,konem ze dne 22. července
1919, č. 431 Sbírky zák. a nař. zvláštní ministerstvo sdednocovací,
"unifikaění". Kompetenci tohoto mini tel'Stva vymezuje vládní naří
zení ze dne 29. prosince 1921, Č . 501 Sb. zák a nař.
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§ 3. O b e c n é a z v 1 á š t n í p r á v

Ů'

s ,o u k r

Ů' m

é.

1. Soukromé právo stanoví dilem obecná pravidla, dilem zvláštní
normy pf-o určitý zvJáštní okruh osob neb právních pomě,rů, které z dů
vodů vnitřních neb následkem okolností dějinných z,v láš,t ní úpravy
jsou potřebny neb odedávna účastny. Chce dále pUl,t iti buď pro celé
8tátní území, někdy (§ 4) i mimo ně, aneb jen pro určité jeho části.
Jest jednak obecným, jednak zvJáMním p'rávem soukromým, dílem právem říšským, dílem zemským (provinčním). V tomto dvojím
smyslu 1) označuje se také občanský zákoník pro císař&tví rakouS\ké
jako "obecný". Jen soukromé právo y.ojenské a právo. obchodní a
směnečné pok1ádá zákoník tento za zvláš,t ní právo. soukromé (vyhl.
pat. 7), všechna ostatní práva naproti tomu za předmět "politických
nařízení" (vyhl. pat. 8), za právo veřejné . To.to stanovisko opustilo
zákonodárství mezitím už dávno 2).
2. Zvláštní, "singulární" právo nazývá se nczíidka výsadou. Ve
vlastním technickém smyslu ro,zumíme však výsadou zvláštní opatření právního řádu aneb jím povoJaného o'r gánu, které upravuje
individuální právní poměr odchylně od zásad, jichž by zásadně by10
naň použíti. Výsada může ohsahovati buď výhodu neb nevýhodu.
Platné práy.o (§ 13) staví právo privilego.vané zásadně na roveň jiným
právům téhož obsahu 3).
3. Předmětem výkladů bude zásadně jen obecné právo soukromé,
právo zvláštní a výsadové jen potud, co nezbytno k porozumění obec.:
nému právu s-oukromému .

II.
§ 4.

Děj

Dějiny

i 11 Y

S

platného práva

občanského 4 ).

o u k r o m é hop r á v a v zem í che e s ký cha ž
d o pol o v i c e X V I II. R tol e t í.

1. Před recepcí římského práva platilo na území bývalého Rakouska, zejména též v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, pod vlivem
t. zv. zásady personality právo různé podle národnosti obyvatelstva. Bylo to právo německé, slovanské a iimské. O slo'v anském prá.
1) Pfaff: Grunh. Z. 2, 285, pozn. 54. - Pfaff-Hofmann:
Kom. 1, 90 a násl.
2) Dv. z. k c. ř. s. čl. XXX: "Pokud c. ř. s. odvolává se na před
pisy občanského práva, jest rozuměti jimi nejen předpisy o. z. o., nýbrž
i ustanovení práva obchodního a směnečného řádu a normy soukromoprávní obsažené v jiných zákonech". To rozumí se samo sebou a platí
nejen pro c. ř. s., nýbrž pro každý zákon, který odvolává se na právo
občanské vůbec.

3) Srv. P f a ff - H o f man n: Kom. 1, 305 a násl.
4) P f a f f - H o f man n: Kom. 1, str. 1. a násl.; Exkurse 1, str. 1
a násl., 389 a násl. - K r a i n z : str. 9 a násl. - Ti 1 s ch : Zentr.-Bl.
1912, str. 483 a násl.; Občanské právo, část všeobecná, 1913, str, 6 a násl.
p
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vu nezachovaly "e před koncem X. století zaručené původní záznamy.
právo bylo převážně právo bavorské. Podle práva římského
- nikŮ'liv arci čistého, nýbrž porušeného práva vulgárního - žilo
obyvatelstvo románské, v našich zemích pak církev. Ve století XIIl.
zanikají práva kmenová a uplatňuje se obyčej, podle něho~ právo vět
šiny obyvatelstva v wmi pokládá se z,a právO' té země. Zásadu personality ,za,tlačuje princilp teritoriality. Také v Oechách, na Moravě a ve
Slezsku zachovává se slovanské p'l"ávo obyčejové jako právo zemské.
Avšak vedle něho rozšiřuje se právO' německé, zejména saské (magdeburské), dílem také právo froocké (norimberské). Právo toto proniká
zejména ve městech jako právo městské a zatlačuje právo domácí do
pozadí. Tomuto nebezp€čí snaží se čeliti vzdělaní jednotlivci a sepisliJí
právní knihy v řeči domácí. Zde buďtež uvedeny jen Všehrdovy knihy
devatery o českém z,emském právu a zem kých deskách z let 14951499.
2. Recepcí límského práva. počíná nová doba právního vývoje.
Římské právo v té podobě, jakou dali mu glosatoři na školách severoitalských, uplatňuje se jaJko právo obecné, platJnos.ti Siice podpůrné,
avšak ve skutečnosti stá!1e důležitější. Těšíc se nemalé plíl1ni l1em&.
pánů i učeného soud00'vstva, jest límské právO' schopnO' potlačiti dúmácí právo úplně. Zejména zeměpánové s<nažil.i se moc svou rozšířiti
pomocí jednotného práva na římském .základě . Docház.í k vydání celé
řady t. zv. zemských zříl1ení, jež obsahují práNO soukromé i procesní.
Tato zemská zlízení nabývají buď skutečně moci zákonné aneb 1iů&tá
vají ve stadiu pouhých osnov, působí však pře to nemalým vlivem
na praxi a zákonodárství pozdější. A však stavové obávají se plílišného vzrůstu moci zeměpanské a vydávají rovněž Izříz,ení zemská,
v nichž snaží se upevniti své mocné postavení dob dřívějších. Z tohOto
záJpasu meú zeměpánem a stavy jeSlt si vysvěWti př('Ywtí římského
práva a velmi rodičný rozsah jeho recepce v jednotliVj'ch zemských
z,říz,eních. V Oechách docháú k vydání zemského zl"Ízeni teprve až stavové na,bývají rozhodného vrchu nad zeměpánem. Zemské zlíwní
vladislavské 1i r. 1500 (přepracováno částečně r. 1530, úplně r. 1549)
bylo sice schváleno kráJem, avšak vwšlo z, usnesení sněmovního (1497).
Také na vývoj městského práva zachovali si v Oechách stavové vliv
rozhodující. Právní kniha písaře královského soudu komorního Brlkcího
z Licka (1536) ve zpracování, kterého se jí dostalo Krl tiánem z Koldína (1579), byla přijata z,emským sněmem jako zemský z,Mwn pro
městský stav VI Oechách a zůstala v platnosti jako povšechný pramen
práva městského a selského v z,emich českých až do zákoníků Občall
ských.
3. Zá,k,oI1odárství soukromoprávní zůstává tedy stale přes všechny snahy panovníků zákonodá!rstvím zemským. Obrat způsobují
Ferdinandova obnovená zerruská z,řizení pro Oechy a Mora,vu (1627 a
1628), která stano"i výs1ovně, že ius legis ferendae přísluší jedině pl1r
novníkovi, že jemu jest vyhrazeno vyrovnávati rozdíly mezi právem
městským a z,emským a vyplňovati všechny mezery svými kOllstituNěmecké
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cemi. Tím otvírá se cesta k utvoření právní jednoty. Po ní postupuje
Leopold I. i Josef L, který zl1.zuje v PraJze a v Brně zvláštní kompilační komise k tomu cíli, aby kombInací zemských zřízent a městských
práv utvořily uniformitatem iuris statut.:u-ii. Náhlá smrt císařova pře
rušila však všechny tyto práce a teprve Karel VI. pokračuje zase ve
sjednocení práva, arci jen v zemich rakouských (jednotný směnečný
řád z r. 1722, jednotné ,záko~mé právo dědické 1720 až 1747).

§ 5.

Děj

i n y k o d i f i k a c e s o u k r o m é hop r á v a
z a, M a r i e T e rez i e.

Dějiny jednotného občanského práva na území bývaftého Rakouska počínají druhou polovicí XVIII. století.
1. Marie Terezie ujímá se energicky díla svých předchůdců. Aby
docilNa jednoty v právu soukromém, zřizuje především (1749) nejvyšší soudní misto (Obers,te Jus,tizstelle), úřad, jenž zastávati ma
funkce nej-vyššího soudu a ministerstva sp'ravedlnosti pro země české
a rakiouSlké. Poněvadž však právo, d~e kterého' &tl tu ro,zsuzovalo, zů
stává ještě pro různé země různé, obnovuje Marie Terezie kompilační
komise pro Čechy a Moravu a ustanovuje (1751) kompilační komisi ve Vídni 1), nařizuje (1752) sjednocení útrpných řádů soudních
v Rakousích pod Enží a v Čechách a vydává (1753) procesní novelu
pro Čechy, jež zavádí se také ve Slezsku i na Moravě (1760).
2. Roku 1753 podává nejmenovaný dolnorakouský apelační
rada návrh obecného soudního řádu a joom,o,tnéhOl zemského práva pro
všechny "země dědíčné". Návrh tento dochází sou!llasu císařovnina,
zejména též proto, že krátce před tím v Prusku a v Bavořich započalo
se s pracemi kooifik·ačními a císařovny došlo v pamětnich spisech
četně stížností 00 úpadku soudnictví. I zřizuje se nová kompilační
komise, jíž v čelo postaven hrabě Frankenberg, náměstek předsedy
nejvyššího soudního místa.
3. Porady této kO'mise počaly ve Vídni dne 3. května 1753. Hlavním referentem byl Josef Az'oni, tehda pl1ofesor uiIŮvers~ty pražské 2).
Od listopadu 1753 konány porady v Brně a do června r. 1755
vypracovány tři silné foliové svazky, jež však ,ohsahovaly jen prvou
část celého chystaného díla, tortiž právO' osobní. Poněvadž takto práce
llroz.iJla přilišnou rozvláčností, byla zřízena zvláštní komise revisní ve
Vídni a jí připadají r. 1756 pO' rOZipuštění lwmi&e kompilační všechny
další plfáce jakož,to komisi zák,onodárné. Hlavnim referentem byl
opět Azoni, po jeho smrti (1760) pak Jan Bernard Zenker 3). Původní
~) Komise tato zřizena k revisi t. zv. tractatus de iuribus incorporalibus; byla. to část dolnorakouského zemského zřízeni, které jako celek
Rankce nedošlo. Pouze tento traktát byl sankcionován r. 1679 a jeho
ustanoveni o poměm poddanském platila i po zavedení o. z. o. a mají
význaI!l WO prá:,o patronátJ?i podn~s.
-) ŽIvotopIsná data VIZ u T II s che: str. 7:
") Životopisná data viz 11 Ti 1 s che: na u. m.
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návrh AZlO'nihO' přepraoováJn a lwnoom r. 1766 před1O'ž,eno celé dílO',
t. zv. Oodex Therezianus, i s návrhem vyhlašO'vacího patentu císařO'vně 1). Ilmed byl nařízen překlad návrhu do oeštíny a italštíny.
Avšak návrh nedO'šel sankce, pO'něvad,ž se státní rada., zejména státní
kancléř Kaunic, vyslO'vila O' něm nepři znivě, pokládajíc hO' nanejvýš
za vhO'dný ma,t eriál pro I?říští prálce zálkO'nO'dámé. Marie Terezie nařídila komisi vlastnO'ručním listem ze dne 4. srpna 1772, aby přepra
co>vala Codex Therezianus, a vydal,a instI"Ulkci, jakými zá.sadami pIi.
tom má se říditi. KO'mllii bylO' uloženo z,ejména, aby nemísila zákO'ník
s uoebnicí, vše vyjádřila 00 nejstručněji, podrobnO'sti a subtility vynechala, vystřihala se nejasností a nevázala se na právo řimské, nýbrž
na přifOtzenO'u slušnO'st. Tato ~nstrukce má velkO'u důležitO'st prO'tO', ŽB
zá;sady v ní vyslO'vené zůs,taly skutečně v p[atnosti po celO'u dO'bu
další kO'd.ifikace a vysvítají jasně i z platnéhO' zákoníka občanskéhO' 2).

§ 6. J n s e f i n s k Ý a z á pad ,O' hal i č s k Ý z á k o n í k
ob čans ký.
1. Pn vydání inslt rukce prO' přepracO'váni zákoníka Tereziánského (1772) zapO'čaly nO'vé PO'rady za předsednictví hraběte Sínzendorfa, při nich referentem byl kO'ncipista státní rady Jan Bernard
HO'rten 3). Avšak práce kO'difikační vázly z rO'zličných důvodů 4)
stále vice, až teprve ,za Josefa II. byly dokonoeny porady o prvním
díle občanskéhn zákoníka. Na vypracovánÍ, dalších dílů nečekánO',
díl prvý stylisticky upraven SOl!1Ilenfelsem a vyMášen patentem ze
dne 1. listopadu 1786 pod číslem 591 sb. z'. s. Tento t. zv. Josefinský
zákO'ník vstoupil v platnost v zemích českých a rakouských
1. ledna 1787, v Haliči pak 1. května 1787 5) .
2. Hm'ten zemřel r. 1786, a další kodifikační prací pověřen
dvorní rada Kees. Práce uváua vša,k ještě z,a vlády Josefovy. Leupold II. komisi rOllpus,tiIJ. (1790) , sO'učasně však zHdil kO'misi novou
z úplně no'v ých členů, kterou nazval "dvO'rskou kO'misí v:e věcecn
zákonodárných". PředsedO'u jejím stal se Martini ti), místopředseda
nejvyššího soudního- mís,ta. Roku 1794 zřízooa vedle ni dvorm
komise revis,ní. Komise jala se vřepracO'vati zá,koník JO'sefinský a
také další díly návrhu Horlenova. Na základě návrhu Hortenova a
I) H a I' I' a s o w s k y: Der Cod. Ther. und seine Umarbeitungen,
5. sv., str. 1883 a násl. - Vol tel i ni: Der Cod. Ther. im osterr. Staatsrat, Festschrift 1911, 1. str. 33 a násl.
Z) T i 1 s ch: str 8.
l ) Životopisná data viz u Ti 1 s che: str. 9.
4) Srovn. Ti 1 s ch: str. 8, 9.
~ ) Josefínský zákoník občanský přeložen byl do češtiny Josefem
Valentinem Zlobickým (adjunkt registratury nejvyššího soudního místa
a profesor na vídeňské universitě; narozen r. 1743 na Velehradě, zemřel
1810) ; sro vn. Ti 1 s ch: str. 10.
U) Životopisná data viz u Ti 1 s che: str. 11.
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pruského Landrechtu vyprawval :Martini nový návrh občanského
zákoníka. Tímto návrhem, jenž nebyl pouhým zpracováním, nýbrž
výplodem veskrz~ původním, počínají vlastní dějiny redakce obecného zákoníkaoběanského. Může-Ii vůbec kdo platiti za autora
občanského zákoníka, je to jistě Martini.
Porady o' prvém dílu dokončeny r. 1794, o druhém r. 1795,
r. 1796, a práce předložena zvláštním komisím z<emským
i právnickým fa~tám, aby ji prozkoumaly.

o

třetím

Krátce nato patentem ze dne 13. února 1797, č. 337 sb. z. s.
byl tento návrh, t. zv. Mvrh: prvotný (Urentwurf), zaveden jako
platný zákon v :z,ápadní Haliči (s platností od 1. ledna 1798) a tento
t. zv. západohaličský zákoník zaveden pat,entem z 18. září 1797
také v Haliči východní.

§ 7. Obccný :z,ákonik

občanský.

1. Zav·edení prvotního návrhu v HaJiči stalo se jen na zkoušku,
aby zákon prozkoumán byl také prakt.icky. Ve čtyřech letech došla
dobrá :z,dáJlí zemských komisí i právnických fakult a k definitivní
úpravě zákoníka zHzena byla r. 1801 nová dvo1"Siká kOllůse ve věcech
zákonodárných. Jí předsedal nejprve hrabě Rottenhahn, později sv.
pán Haan. Ref.erentem byl profesor vídcňské university Fra.n.t~Šel\.
eiller 1). Komise p,odrobila prvotní návrh trojímu, čtení (prvé e:tem
1801 až 1806, druhé čt ení až 1808, třetí až 181 O) 2). Dne :l2. ledna
1810 předložen návrh císaři Františkovi a 7. července 1810 dostalo
se mu sankce. Vyhlášení zákoníka zdrželo se však poněkud a to
proto, že ke konečné stylistické úpravě někulika p:nagraftt o zápůjčce mělo. dojíti teprv·e po úpravě měny. Když po státním úpadku
měna by~a upravena finančním pat.entem z 20. únOra lbl1, č. 929
sb. z. s., provedena také stylisace těchto paragrafů a dIle 26. dubna
1811 dostalo se jim sa.nkce.
Patentem z 1. června 1811, č. 946 sb. z. s., vyhlášen byl
obecný zákoník občanský prO' veškeré země, jež tehdy Vatřily k císařství rakouskému, mimO' země uherské, s phuunO'l>tí od 1. ledna
1812. V územích získaných později nově nebo ,z nova byl zaváděn
postupně (1814 až 1820, 1852). Roku 1852 byl zaveden také v zemích
koruny uherské; v Uhrách samých zrušen již r. 1861, avšak zůstal
v platnosti v Chorvatsku a Sedmihradech 3). Se zavedením o. z. o.
1) Životopisná da1x'l. viz u Tíl s che: str. 13.

2) O materiáliích o. z. o. psal po prvé Pf a ff: Griinh. Z. 2, 254
až 317. Vydány byly protokoly ty O f ne r e ID: Der Urentwurf und.. Be:
ťatungsprotokolle des A. B. G. B., 2 díly 1889; dva protokoly, ychz
Ofner neuvádí, ,uveřejnil S tup e c ký: Sborník 1901, str, 465 a nasl. a
Not.-Z. 1901, č. 41 až 43.
3) Pf a f f - H o f man n: Kom. 1, str. 39 a násl.; srovn. též Festschrift 1, 1911, str. 382, 385, 701, 727, 753,
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byJo zrušeno veškeré dosavad platné soukromé právo, římské právo
recipované, Josefinský a západohaličský zákoník, soukromoprávní
p!JiovinciáJní statuty 1) a práva obyčejová (vyhl. pat. 4.).
2. PublikacÍ o. z. o. končí v celku dějiny platného soukromého
práva. Vyšlo· sice i poté mnoho zákonů zvláštních a dodatečných,
o nichž zmíníme se na příslušných mís.tech . Avšak o. z. o. zůstal až
do nejnovější doby povšechným základem práva s,o'llkromého. Teprve
nedávno byl v mnQhých směrech značně pozměněn t . zv. dílčími
novelami z 12. října 1914, č. 276 ř. z., z 22. července 1915, č. 208
ř . . Zl. a z 21. března 1916, Č. 69 ř. z. V podobě, které se mu těmito
novclami dostalo, převzala o. z. o. také naše republika zákonem.
z 28. října 1918, Č. 11 Sb. z. a nař.

III. Prameny platného práva.
§ 8.
Základem platného práva soukromého jest obecný zákoniJc
více méně obsáhlé zákony "vedlejší" :a, t. zv. tři

občan.ský, četné
dílČÍ novely.

1. Ohecný zákoníkobča.nský byl vyhlášen v různých zemských
jazycích 2) samostatně ve formě knižní, mimo to v jazyku německém
ve sbírce zákonů s·oudních, k,terá tehda byla určena k vyhlašování
zákonů justičních (sb. z. s. Č. 946).
Vyhlášení ve formě knižní i ve sbírce zákonů soudních mělo
povahu autentickou:
N ovotisky, k nimž arci velmi brzo d·ošlo, ztěžují dnes 'ZIjištěni
prvého autentického vydání knižního, podařilo se VŠ3Jk přece vydání
toto zjisti,ti 3). Pamětihodno jest, že t. z.v. ma.rginální rubriky, poznámky na okraji (nadpisy), stručná udáni obsahu u jedíIlotlivých
paragrafťl neb skupin pa,ragra.tú, vyskytují se jen ve vydáni knižním,
nikoli též ve sb. z. s. Jsou zřejmě soukromou prací Zeillerov,ou a
nemají moci zákoThllé, nýbrž j.cn význam prostřf,·dku výklaq.ného .i).
Totéž pla,tí o úředním rejstříku k zákomu 5). Autentickým jest jen
přece

1) Do vyhlášení o. z. o. nebylo definitivně rozhodnuto, nebudou-li

zachovány některé zvláštnosti práva v jednotlivých zemích. Tyto
zvláštnosti měly býti po případě sebrány v t. zv. provinciální statuty,
jak tomu svědčí ještě § 11 o. z. o. Krátce po vyhlášení zákoníka
oznámil však dv. dekret ze dne 13. července 1811, že žádný takový statut
nebyl potvrzen. Tíl s c'h: str. 13.
2) Také latinský překlad vyšel, nejprve r. 1812 péčí Winiwarterovou pro soudy v Haliči a přednášky na universitě lvovské, později
1'. 1817 jako vydání úřední: G. Z. 1911, Č. 23.
3) P f a f f - H o f in a n n: Kom. 1, 110 a ná,sl.
~ ) Pf a ff: ZUl' Ent3tehllng8geóchichte der MRriginall'Ubl'ikcll im ost.
ABGB., Not. Z. 1906, Č. 1 a násl. - K a s tne r : Festschrift 1911, 1, 540 . .
5) P fa ff: Grunh. Z. 8, 665 a násl. - P fa f f - H o f man n :
P fa ff: ZUl' Entstehungsgeschichte, 23,
Kom. 1, 52, po.zn. 276. -

pozn. 47.
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německý text zákona (vyhl. pat. 10). Tato zásada byla znovu a s,e
zpětnou platností vyslorveona také pro všechny zákony a nařízení
uveřejuěná v říšském zákoníku: patent ze 27. prosince 1852, č. 26U
ř. z., min. nař. z 19. března 1853, Č. 51 ř. z., zákon zlO. Čffi"Vlli1,

1869,

Č.

119

ř.

z., § 2 1 ).

Práv,o o. z. o. činí nál10k na výhra4nou platno<it. Nechce plati-ti
jen subsidiárně a nedává vedle sebe platiti jinému staJI"šímu nel>
provinčnímu právu (vyhl. pa-t. 4).
Od původního úmyslu, sebrati pl'ovinční sta.tuty a potvrditi
jich platnolSt (§ 11), bylo poz<lěji upuštěno (dv. dekret z 13. července
1811) 2). Jen zvláštní soukromé právo zůstalo nedotčeno (vyhl. pat.
7 a 8) 3) a pozměnilo v pozdější své podobě (zákoník obchodní aj.)
v mnohých směrech O. Z. O. Vliv práva obyčejového na právo O. Z. o.
bude oceněn v da.lších výkladech.
2. Četně jest větších i menších jednotlivých zálmnů a nařízooí,
které časem jako doplněk přisltoupily k O. Z. O. Nebylo by účelným
vypočísti je již na tomto místě.
Jsou uveřejněny v oficielních sbírkách starších, ve sbírce zákonů justičních a politických, pokud pak týkají se jen jednomvých
k,orunních zemí v jednotlivých sbírkách záJkonů prorvinčních, pak
v říšském zákoníku 4) a rozličných zák,onících zemských li), mimo to
v rozmanitých sbírkách soukromých 6). Otázkou d.odnes nevyřízenou
jest, zda nařízení určená jen pro jednotlivé úřady neb země nabyla
obecné platnosti zařazením do sbírky soudních zákonů. Praxe kloní
se v souhlase s běŽllou naukou k odpovědi kla.dné 7).
1) P fa f f - H o f man n: Kom. 1, 143 a násl. O autentickém
textu nových čsl. zákonů srv. § 12 této soustavy.
2) P fa f f - H o f man n: Kom. 1, 223 a násl. Exkurse 1, 377 a
násl. - T i 1 s ch : 13.
3) Na 'tom nezměnilo se zásadně ničeho ani novelisací o. z. o.:
3 dílčí nov. čl. II, 2. - Srov. P i s k o : Z. f. HR 80, 71 a násl.
4) K tomu S tar r: Vollstandiges Sach- und Nachschlageregister
,zum RGBl., 3. vyd. až 1880. - Fr ti h w a 1 d: Handlexikon zum ost.
RGBl. 1888 s doplňkem 1895. - M a u r i z i o: Index zum RGBl. 1908.
·s doplňkem 1909-1911. - Také na ostatni sbírky se vztahuje Me r ha r t a H o f e r: Alphabetisches Nachschlageregister zu den ost.
Reichsgesetzen, Landesgesetzen und Verordnungen 1908. - Též literaturu a rozhodnutí uvádí G lob o ční k: Index der alteren und neueren
ost. Gesetze atd. 1893.
5) Od 1'. 1885 také zvl. věstník min. spravedlnosti.
Ul) W i n i w art e r: Handbuch der Justiz- und pólitischen Gesetze,
welche sich auf das ABGB. beziehen, 3. sv., 3. vyd. 1844. - Mi che 1 :
Handbuch des allg. Privatrechtes fur das Kaisertum ůsterreich, 2. sv.,
1853, doplněk 1856. - Man z o v o kapesní vydání o. z. o. se všemi pří
slušnými zákony a nařízeními a přehledem rozhodnutí nejvyššího soudu,
20. vyd. 1916 a m. j. - Přehled úředních i soukromých sbírek podává
Ma h 1- S che dIv' StWB. čl. "Gesetzessammlungen".
,) Sbírka n. ř. (4), 1337; srov. S tub e n r a uch: Kom. 1, 8. vyd.
18 a násl. - B u l' C k h a r d: 1, 98-103. - K r a i n z: 33, pozn. 22. Opačného mínění P fa f f - H o f m a, n n: Kom. 1, 139 a násl. K I' á 1 ~
JEL 1901, Č. 25.
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3. Avšak i právo obecného zákoníka občanRkého bylo v době
jeho více než stoleté platnosti zrušeno a změněno v mnohých smě
rech 1). Vlivy hospodářské, jako zás3idní přeVT3it poměrů agrárních,
opětovná změna hospodářství peněž!Ilébo, mimo to obraty politické
a nová úprava úř3idů a Qbčanského řízení soudniho, abychom jen
nejdůležitější okohlOSti uvedli, zrušily anebo znač,ně změnily celou
řadu ustllinoveni o. z. 'o. JednQtlivosti bude nutno zjistiti od příp3idu
k případu. Jako celek zůstal však zákioník všemi: těmito, zjevy Vy
své pmtnosti nedo,tčen.
Ač myšlenka nové úpravy rakouského práva ob0allJského opě
tovně se VYS1ky,t la, setk3ila se s úspěchem teprve r. 1904, kdy Josef
Unger 2) dal popud, aby zák,oník částečně byl omlazen jednotlívýrrů
novelami. Vláda jmenovala brzy "komisi k zahájeni přípravných
prací pro revisi o. z. o." za pi18CL ednictví Ungerova 3). Poněvadi však
práce této komise nepokračovaly, jak bylo si přáti, vypraoovMo
ministerstvo spravedlnosti v květnu 1907 osnovu "o změně a dopllnění
n('jMerých ustano,vení o. z. ,o.", jež na základě dožádaného dobl"ozdáni revisní komise v říjnu 1907 byla přepracována a v prosinci
1907 v panské 'sněmovně jaiko vláilní předloha podána ').
Pr,oti kritice 5) z va1né části úplně zamítavé rozhodla se prá,v ní
komise, aby předloha důldadně byla přepracována. Úkolem tímto
pověřen podvýbor, který uveřejnil v č,crvenci 1909 výslodek svého
prvého čtení bez odůvodnění 6). V r. 1911 byla předloha podrobena
druhému čtení v patnácti zasedáních. Z tohoto č,tenÍ vyšel druhý
návrh podvýboru. Návrh ten, k němuž referent prof. Schey7) vypracoval podrobnou zprávu s nemalým rozhledem a věcnou znalosti,
schválen s malými změnami právní konůsí a Hl. prosince 1912 při
jata byla "osnov3i zákona o změně a doplnění předpisů o. z. o. (novela k o. z. o.)" jen s nepatrnou výjimkou, jež týkala. se § 159,
v panské sněmovně. V tomto stadiu uvázlo však význrunné dílo
zákonodárné náJs[edkem rozháraných poměrů parlamentních. Teprve
1) May r: Das biirgerliche Gesetzbuch als Rechtsquelle. Fest:lchrift 1911, 1, 379 a násl. - Ti 1 s ch: Zprávy 1912, 1 a násl.
2) Griinh. Z. 31, 389 a násl.
3) Srov. GZ. 1904, č. 19; Not. Z. 1904, Č. 20; ZBL 1904, 477 a násl.
') XVIII. zasedání 1907, příloha 29 ke stenografickým protokolům.
5) Srov. přehled Ehrenzweigův: JBl. 1908, č. 6.
6) K tomu: Fe., JBl. 1909, č. 36. - R i e t s ch: Not. Z. 1909, č. 31.
_ S c hru t k a: Tamtéž č. 32 a 33. - W e II s pac her: GZ. 1909, č.
46-48. - Ran d a: Not. Z. 1910, č. 13 a 14. - Kle in: ZBl. 1909, 785
a násl. - Kle in: tamtéž 1911, 465 a násl. - Han a u s e k: GZ. 1912,
č.

2.

7) Zpráva komise pro záležitosti justiční o návrhu zákona, jenž se
a doplnění některých ustanovení o. z. o. XXI. zasedání 1912,

změn
příloha. 78

týká

k stenografickým protokolům (cituje se dále: "Zpráva"); výtahy z této zprávy a krátké poznámky ke změnám a doplňkům učině·
ným v poslední chvíli obsahují vysvětlivky ministerstva spravedlnosti
uveřejněné u příležitosti vyhlášení tří dílčích novel ve Věstníku 1914,
548 a násl.; 1915, 261 a násl.; 1916, 105 a násl.
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válečná krise 1) způsobila, že novela II malými změnami 2) vydána
pod, obě tři dílčích novel cís. nařízeními z 12. října 1914, Č. 276
ř. Z. 3), z 22. července 1915, Č. 208 ř. Z. 4) :1 z 21. března HJ16, Č. 6\J
ř. Z.5). PlatnOf:ti nabyla novela prvá a druhá dnem vyhlášení, třetí
1. lednem 1917, ač již něMerá ustanoveni její platila od 1. a
15. dubna 1916. Těmito novelami jsou zuačne části původního o. z.

v

o. odstraněny a nahraženy právem novým, jež na
bude vyloženo.

IV. Systém a metoda

příslušných

mJs,t ech

výkladů.

§ 9.
1. Teoretický výklad platného soukromého práva vyžaduje při
Kostru tvoří jednak pořádek legální,
uspořádání obecného občanského zákona samého a pak pořádek systematický, vybudovaný s hledisek vědeckých, která právě jsou běžná.
a) Pořádku zák,ona přídržují se koméntáře. Také pořádek záko.na tvoří jakýsi systém. Avšak na tento systém mají vedle jistých
zásad praktických hlavní vliv teoretické názory platné v době vzniku
zákona. To platí zejména o obecném zákoníku občanském, jehož autoři
pod vlivem starší nauky přírozenoprávní zvláštní váhu kladli na hlediska a úV'ahy systematické, jež stále a stále do popředí stavěli. Proto
jest právě systém obecného zákoníka občanského v mnohém směru
nevhodný pro moderní výklad práva soukromého.
Zákoník užívá předem výrazu "právo věcné" ve smyslu dnes
zcela neobvyklém, rozuměje jím právo ma jet k o v é. Podle toho
rozp,a dá se mu celé právo soukromé - nehledě k úvodu (§§ 1-14),
jenž podstatně omezuje se na nauku o právních pramenech - ve dva
díly, právo osobní (§§ 15-284) a právo věcné (§§ 285-1341). Tento
drUhý díl rozpadá. se zase na dva oddíly: první oddíl jedná o vlastních
právech věcných (§§ 309-858), druhý oddíl o osobních právech týkajících se věcí (§§ 859-1341). K tomu připojují se jako třetí díl zákoro~eně určitého rozčlenění 8).

' ) Povšimnu.tí hoden Balog: Randbemerkungen zur Rechtschaffung im Kriege, 1916.
2) K nim patří také obnova původního zně ní § 159: Věstník min.
sprav. 1916, 107 a násl.
3) ,,0 dílčí novele k o. z. o."
4) ,,0 obnově a opravě hranic (2. dílčí novela k o. z. o.)."
5) ,,0 třetí dílčí novele k o. z. o." Také novely byly podrobeny
kritice, zejména když v poslanecké sněmovně ozvalo se přání po jich
změ ně. Srov. E h r e n z w e i g: Die Zivilrechtsreform in Ůsterreich
1918; jinak Gustav Fu c h s : Zur Kritik der Teilnovellen, GZ. 1918, Č. 29
a 30.
6) U n g e 1': System 1, 210 a násl. - Bu rek h a r d: 1, § 19; 2,
§ 108; 3, § 130 a 131. - P f a f f - II o f man n : Kom. 1, 352 a násl. .P f a ff: G. Z. 2, 281 a násl. - Týž: J. Bl. 1885, č·. 22. - G e II e l' :
Zentr. Bl. 12, 729 a násl. - Týž: Zentr. Bl. 12, 533 a násl., 609 a násl.
- Z i tel m a II n: G. Z. 31, 1 a násl. - B a u m g art e n: Die Wissenschaft vom Recht und ihre Methode, 1., 1920.
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níka "společná ustanovení o právech osobních :1 věcných" (§§ 1342
až 1502). A právě tak zvláštní je zásadní stanovisko zákoníka (§ 14),
že při svém rozdělení v právo osobní a věcné nevolí za své východisko
instituty práva objektivního, nýbrž práva l'ubjektivní, že podává se
jako systém práv subjektivních.
b)

Skutečný

systém soukromého práv'a., jako souhrn právních

předpisů a. právnich pravidel pro- uspořádá/ní jis,tých životních poměrů
a vztahů, musí býti sy,stémem.právních norem. Vzhledem k tomu pak,

že právní předpisy jsou různé podle růmosti právních poměrů, jež
mají upravovati, musí býti systém takový systémem právních poměrů
a. právních předpisů z nich plynoucích. Spojíme-li tudíž rozličné práV11í
poměry podle toho, k jakým právním ústavům pa,w, a právní ústavy
nižšího řádu v instituty řádu vyššího, dojdeme k dvěma hlavním skupinám .soukromého práva, právu rodinnému a právu majetkovému,
v rámci práva majetkového k rozdílu mezi současným a poslollpným
právem majetkovým, uvnitř současného práva majetkového k rOzdělení na práva věcná a obligační. Připojíme-li pak jako úvod k těmto
jednotlivým částem soukromého práva výklady o jistých společných
zjevech a obecných pojmech, jako nauku o objektivním právu a právech subjektivních, o osobách, věcech, právních skutečnostech a jednáních a o ochraně právních poměrů, dospějeme k obvyklému rozdělení systému ' práva soukromého v díl obecný 1), právo věcné, obligační, rodinné a dědické. Pochybné může býti jen pořadí jednotlivých
Č.ástí I'.vláštních. Bude však nejlépe dle osvědčeného zvyku podržeti
nazn-a,čený obvyklý pořádek, poněvadž není podstatných důvodů pro
použití jiného pořadí.
2. Metoďa výkladů 2) určuje se v prvé
Vyloiiti jest platné právo soukromé.

řadě

jejich

předmětem.

a) Platné právo. I platné právo mMe hodnotiti zúplna jen ten,
kd·o zná jeho prameny. Proto nemůže ani výklad platnéh.o práv[\! zcela
postrádati právních dějin. V tomto smyslu náleží i výkladům platného
práva soukromého, aby užily historické metody, aby ukázaly na živou
souvislost mezi přítomností a minulostí, neboť bez její znalosti moino
seznati jen vnější stránku dnešního právního stavu, nikoli vš'ak jeho
vnitřní podstatu. Při studiu našich právních dějin jest si však uvědo
miti, že nit, kt·erá spojova1la rakooské právo obČ81nské s právem obecným, byla přetržena v době josefinské 3), v níž práce kodifikaoní poča~y nésti prvé své plody. Martini a Zemer, vlastní tvůrcové občan
ského zákoníka, stáli již pod vlivem prá.v a přirozeného. Je to tedy
právo přirozené, které jako obecný kolorit doby mnohá ustanovení
občanského zákoníka zabarvilo a takovým vlivem naň působilo, že
1) K otázce >,obecné
Zi

části"

v zákonících a

tel man II n. u. m.
2) S v o b o c1 a: Sborník 1911, str. 271.
3) Pf a f f - H o f m a TI 11: Kom., 1, XI.

učebnicích

srov. zejména
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nutno pokládati je va hlavní ncb aspoň jeden z blavlIlích pramenťt
zálwnika 1).
b) Vyložiti jest platné právo soukromé. Ne tedy právo ideální,
existující jen v představách, ne právo obecné, nýbrž právo, které
platilo v bývalém Rakousku a tudíž platí dnes u nás. Byť i některá
věta tohoto práva zevně sebe více podobala, se některé větě jiných
právních sy,stémů, mů~e přece svou vnitřní podstatou znamenati něco
jinébo. Také naše právo má svůj z.vláštni ráz., a tento ráz. nutno zdů- ·
razniti a zachov'ati, ať záleží v samostatných úvahách či nějakém nedorozumění. Při tom však nesmíme zapomenouti, že vědy o právu
pa.rtikulárnim není, že věda práva pa,rtikulárního mů~e kvésti jen jako
větev životného kmene ,obecné vědy o právu soukromém 2). Bylo-li
dříve tímto kmenem p:r;ávo obecné, stalo-li se jím později německé
p'r ávo říšské 3), půjde srovnáváni práva dnes ještě dále: bude čerpati
ze zákonodárstvi a judikatury všech kulturních států jako ze vzácného p,r amene pomání a tvorení práva.
c) Vyložiti jest platné právo soukromé. Jeho hlavním pramenem
jest obecný zákoník občanský. Posuzujeme-li zákoník s hlediska jeho
doby, můžeme naa;vati ho dílem mistrovským, jak již několikráte
o něm bylo řečeno 4). Je stručný a sepsán Zipůso,bem pů",odním, prostým, nenáročným: Jeho řeč jest lido,v á v nejlepším smyslu slova. Základní názory zákona, jednoho z. posledních výplodů práva přiroze
ného a periody osvícenské, Z-lla,menají na dobu jeho vzniku velký
pokrok a předbíhají dokonce sociálnímu vývoji. Avšak převratné
změny, jež od počátku minulého století udály se ve všech oborech
života snciálniho i kulturního, z.působily a způsobují, že nelze s ním
už vyjíti. Zákoník pochází z doby absolutní mod panovnické. Své
základní názory čerpá z doby před francouz.skou revolucí, v nich jeví
se zřejmě nazírání státu patriarchállIlího. Politické převl'a,ty, změny
. ústavní, velkolepé úspěchy technické, úplné přetvoření způsobu produkčního a veškerého života hospodářského naší doby ho už dávno
překonaly.

d) Jinými slovy, platné právo EOukromé vzdálilo se značně od
práva o. z. o. Kde možno naléiti toto pla.tné právo? V novelách zajisté joo nepatrnou jeho část.
a) Odpověď dává nám zákoník 's ám v § 7, kde odkazuje v poslední řadě na přirozené zisady, právní. I v této základní otázce přede 
šel zákoník ducha své doby, zachránil vo,Inou cestu nalézání práva,
postla,rav se o to, aby bylo lz.e uspokojiti i takovou právní po.třebu,
jíž zákon ochrany nedával. Avšak o to zde nejde, nýbrž spíše o to,
co má býti právem v případě, že dnešní právní cit ocitá se v rozporu

') W e II s pac her: Das Naturrecht und das ABGB., Festschrift
1911, 1. 175 a násl.
2) Pf a ff - H o f man ll: Kom., 1, VII.
.
3) W e II s pac her: Die Zukunft der (jsterr. Privatrechtswissen·
sCbaft, 1907.
4) P f a f f - H o f man n: 1, 45 a násl. - S w o bod a: J. Bl. 1919
47/48.
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s literou zastaralého zákona, anebo tam, kde vzniká alespoň zdání
takového rozporu. Jinými slovy, jde o známý problém poměru zákona
a nalézání práva, o t. zv. volné nalézání práva.
{J) Není sice možno pro>
j ednati zde problém tento v celém rozsahu, nutno však zaujmouti zásadmí stanovisko. Nemá-li chvěti se
půda, pod nohami, třeba postaviti se na pevný základ zákonný. Za
daných pomě;rů, které právě jsou lidské, ba příliš lidské, jest nutno
dáti přednost i ncjšpatnějšímu zákoníku před sebe lepším nalézáním
práva, má-li ono býti jediným práVlIlím pramenem, poněvadž zákoník
poskytuje aspoň pevnou směrnici, kdežto na,lézání práva závisí na
kolísavých náladách a směrech doby. Mimo> to nebývá ani nejhorší
zákon, použijeme-li ho správně, tak docela špatným, jak se zdálo na
prvý pohled. A občanský zákoník nemí zákO>Item špatným! Poznáním
a zpracováním ' jeho ma,teriálii povznesli jsme se vysoko 1l'Illd literu
zákona, podstatně blíže jeho duchu, odstranili mnohé zdánlivé nedostatky a došli v mnohých směrech k vyššímu souladu lI!ezi zákonem
a p;rávní potřebou. Ač toto poznání učinilo mnoho pro upotřebitelnost
zákollla, nesmí přece vésti k přeceňování "protokolů" a· k tomu, aby
"vůle zákonodárcova" stavěla se nad zákon.
Avšak ani nejlepší zákon nezastaví právního vývoje. Skutečné
a domnělé potřeby, mravy a, nemrlllvy, přesvědčení a móda, poznání
i omyly změnily v mnohém směru právo skutečně platné. Tyto neřídiké případy, v neposledni řadě také "reflexní účinky" nových zákom1, vedou ke zřejmému rozpom mezi zákonem a nalézáním práva.
Kdo má odvahu dáti všanc bezpečnou zákIadnu zákona, postaviti soudce J;lad zákon, pro toho je rozhodnutí lehké. Kdo však chce
bez výhrady ddeti se zákona, aniž mrtvé jeho liteře obětoval živoucí
potřebu práv.ní, tomu jest obrátiti se na vědu, aby nalezla vhodné pro··
středky a cesty, jak uplatniti novou právní myšlenku v rámci starého
zákona. K tomu jest vědě arci zapotřebí onoho umění, jež římští právníci nepřekonatelným způsobem ovládali a pod prostou rouškou
"interpretationis" prováděli, vyplňujíce novým duchem staré formy
práva..

v.

Literatura platného práva soukromého 1).

§ 10.
Nechceme pokusiti se zde ani o přibližně úplnou bibliografii souluomoprávní literatury 2). Bude dosti příležitosti v d'aJších výkladech
') Povšechoou charakteristiku starší líteratury viz u U u g e r a ;
System 1, 635 a násl. - Celkový přehled literárního vývoje rak. soukromého práva u W e II s pac her a: Die Zukunft der osterr. Privatrechtswissenschaft 1907.
2) Díla bibliografická: Kr e u z e r Handbuch der Literatur des
osterr. Privatrechts 1808. - Vesque v. Pti t tli u g e u: Darstelluug der
Literatur des osterr. ABGB.'1827. - Dam i a u i t s ch: Die Literatur des
ABGB. im Auszuge verfaBt 1850 s přídavkem z 1852. - S tub e ur a uch: Bibliotheca juridica au str. 1847. - P fa ff - H o f m a u u : Kom.
1, 59 a násl.; Exkurse 1, 86 a násl.

...
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přihlédnouti k jednotJivým zjevům literárním. Zde budiž dán jen pře
vývo~e v lite'ratuře platmého soukromého práva.
1. V dějinách vědy rakouského práva soukromého lze od počátku platnosti '0. z. o. zřetelně rozeznávati čtvero období. Období
prvé jest dobou spisovatelů, kteří na vzniku zákoníka spolupracovali
aneb a poň zřeli jeho vznik. Jsouce vychováni v duchu staršíhOl práva,

hled

práva přirozeného a pandektového, uměli naváz'a ti výklad obecrrého
zákoníka občanského na t.oto právo starší a odstraňovali i vyplňovali
tímto prá,vem všechny jeho nedostatky a mezery. Oni to by.li, kteří
hlásali nauku o souvislosti rakouského práva soukromého s obecnou
vědou o "právu soukromém. Vynikajícím dílem této doby jest ZeHlerův k,omentář o. z. 0. 1 ), kJterý ani dnes jeŠltě nepozbyl své trvalé
ceny pro exegesi a dějiny dogmat občaIfského práva.
2. Druhé období jest charakteriso,v áno odloučenim se rakouského
práva soukromého od půdy, na níž vzniklo. Je to doba jurisprudence
čistě "paragtafové", jež, odvracejíc se úplmě od práva obecného a
pravovědy německé, chce zákon vykládati jen z jeho v~astního obsahu. Doba tato jest tudíž také dobou nejhlubšího úpadku literatury
soukromého práva. Smutný důkaz, že rakouská civilistika odkázán'a
na sebe samu není života schopna, právě jako každá jiná věda o právu
partikulárním. Hla.vní díla této doby, komentáře Nippelův 2), Winiwarteruv 3), Ellingeruv 4) a j., mají dlIles cenu pouze antikvární.
3. Třetí období zahajuje Ungerův nedokončený sice systém obecného práva ,soukromého 5). Trvalou zásluhou Josefa Ungera jest, že
poznal nebezpečí hrozící rakouské pravovědě a přivodil nutný obrat.
On to byl, jenž po prvé k výkladu rakouského práva použil bohatých
výsledků pravovědy německé, zejména školy historické, a obnovil
tak zanik~ou souvislost obojí pravovědy. Tim dostalo se obecnému
zálmníku občail1skému zároveň zcela nového teoretického základu.
Neboť právo obecné, jak učila mu škola historická, lišilo se naprosto
od "usus modernus", ' z něhož vznikl zákoník ll, který byl proniknut
hlavně duchem práva německého a přirozeného, Působení Ungerovo
a jeho školy znamená pořímštění rakouského práva soukromého. Nejen že mezery zákona vyplňovaly se v tomto duchu, i samy normy
zákona vykládaly se pokud jen bylo, možno ve smy,slu romanistickém;
byť i mnohdy smysl tento násilně do nich vk,ládán 6) .
1) Vídeň a Terst 1811-1813, 4 sv. a rejstřík.
2) ErH1uterung des ABGB. fUr die gesamten deutschen Lander der

osterr. Monarchie mit bes. Beriicksicbtigung des prakt. Bediirfnisses. Št.
Hradec 1830-1838, 9 resp. 11 sv.
.
3) Das osterr. biirgerl. Recht, syst. dargest. U. er1., Vídeň 18811838,5 sv.
4) Handbuch des osterr. Zivilrechtes, 1. vyd., Vídeň 1843, 6. vyd.
1858.
I
5) 1, 1856; 2, 1859 (5. vyd. 1892); 6, 1863 (4. vyd. 1894).
6) "Pravou míru mezí theoríemí práva obecného ... a mezi dobrými
tradicemi rakouské školy nalezl Randa, jehož spis o držení (1865), opírající se v podstatě rovněž o Savignyho, 'roznesl slávu jména autorova za.
hranice": T i I s c h, str. 27.
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4. Duchu tak pronikavému, jako byl Unger, nemohla ujíti tato
stinná stránka. I byl to opět Unger, který voláním 1) po o 'vobození
z pout romanistické doktriny školské, po neodvislejším pojetí a výkladu model1llího' práva, zahájil nové, čtvrté období. 'Doba tato, obrátivši zřetel svůj na přípravné práce k zákoníku, na materiáJlie, na
"protokoly", snažila se vypátrati pravý smys,l zákona, dopomoá k' projevu jeho moderním myšlenkám a zužitkovati zároven pro výklad
soukromého práva rakouského, "vědeckou výzbroj, právnickou abecedu, techniku, konstrukci a systematiku pravovědy německé". Směro
datný účinek v tomto směru mělo široce založené torso komentáře
Pfaffova a Hofmannova 2). Tímtéž duchem proniknuty jsou také novější výklady o celém pT! vu soukromém 3). R,ozumí se, že na mis,t o
práva obecného jako vzoru a měřítka vstupuje ,s tále více nový občan
ský zákoník pro říši německou .. A právě tak se rozumí, že ved>le
teorie i praxe se upl'a.tňuje, jež jmenovitě rozhodnutími nejvyššího
soudu 4) pllsobí na teorii i praxi.
1) Grlinh . Z. 15, 676.
2) Vídeň 1/1, 1877; 1/2 1882; 11/1, 1877; 11/2, 1880; 11/3, 1883; 11/4,
1885; 11/5, 1887; k tomu Ex'kurse liber das osten. allg. blirgerl. Recht,
Beilagen zum 'Kom. 111, 1877; 1/2 až 4, 1889; 11/1, 1878; 11/2 1880; 1I/3, 1884.
3) S tub e n r a uch: Kom., 8. vyd. 1902 (zpracoval Scbuster-Bonnott a Schreiber) . .- Bll r c k h a r d: System 1, 883, 2, 884, 3/1, 885 až
889. - K r a i n z - Pf a f f - E hr e n z w e i g': System, dva svazky, první
vyd. 1885-1889, páté vyd., 1, 1913; 2/1, 1915; 2/2 1917; šesté vyd., 2/1,
1920. - K r a s n o p o I s k i: Lehrbuch (z jeho pozůstalosti zpracován
Kafkou). Dosud vyšlo 3, 1910; 4, 1911; 5, 1914. - Ve sbírce GrllndriB des

osterr. Rechtes (vydávané Fingrem a Franklem) Pf e r S che: AlIgemeine Lehren, 1907: Dem e 1 i u s: Sachenrecht, 1. vyd., 1900; Pf e rs che : Sachenrecht, 2. vyd., 1901; S c h u s t e r - Bon not t: Obligationenrecht, 2. vyd., 1914; And e r S : Familienrecht, 2. vyd. 1911; Týž:
Erbrecht, 2. vyd., 1910. V české literatuře zastupuje tento směr S t upec k ý; srov. T i I s ch, str. 27.
') Sbírka civilněprávních rozhodnutí nejvyššího soudu, Vídeň, 1,
1859, vydal G I a ser a U n g e r; 2 až 20 G I a ser, U n g e r a Wa 1t her; '21 až 25 U n g e r, W a I t her, Pf a ff; 26 W a I t h e f, Pf a ff,
S che y; 27 a násl. Pf a f f. S che y, K r II p s ký; 51 S che y, K r u ps k Ý a S c hru t k a; 52 S che,' a Š t ě pán. Svazek 1. až 34. obsahuje
rozhodnutí čís. 1 až 16, 165 vyšlá do r. 1897 (cit.: Sbírka). Svazkem 35.
počala nová řada svazků a rozhodnutí (Cit.: Sbírka n. ř.). Další sbírky a
časopisy viz K r a i n z, 1, 40 a 41, T i I cll, 30, 31. U nás vychází .,Sbírka rozhodnutí nejvyšších stolic soudních republiky československé" redakcí štěpána, Vážného a Kolacího. Řada a) obsahuje rozhodnutí ve
věcech občanských.

Kniha prvá.

Nauky obecné.
O d díl prvý : Právo a práva.
Hlava prvá: Důvody vzniku práva .

§ 11. 1.

Přehled.

1. Subjektivná práva jedJnotlivcova koření v půdě práva objektivného, jsou podmíněina uznáním se strany právního řwu, se strany
práva objektivného. Pojmem a podstJatou objektivného' práva nebudemese zde zabývati. Zodpovíme pouze otázku, za jakých podmínek
stává se nějaké ustanovení předpisem platného práva soukromého,
jinými slovy, jak vzniká soukromé práv-o v objektiv-ném slova smyslu.
2. Za důvod vzniku objektivného práva pokládá se obecně zákon, obyčej a zvyklost soudní. Právo je dílem právem záJkooným,
{lílem obyčejovým, dHem právnickým. Zná také platné právo tyto tli.
důvody vzniku práva, tyto tři druhy právních předpisů a zaujímají
také v platném právu stejné postavení či má některý z nich přednost
před druhy ostatními?

§ 12. 2. P r á voz á k o II n é 1).
ZáJkon v nejširším slova smyslu jest ktaždá právní norma.
V tomto smyslu mluví také o. z. o. opětovně o zákonu a zákone·ch
tam, kde jednati chce o právu a právních předpisech (§ 1 a tu. j.).
Zákon ve vlastním slova smyslu jest právní norma spočívající
na vědomém ll'ařízení zákonodárcově, stanovení práva legislativní
mocí státní 2).
1. Tato legis~ativní moc příslušela dri.ve v dobách abso~utismu
jedině panovníkovi. V kO!Dstitučním Rakousku ji vykonával císař se
souhlasem ústavních sborů zastupitelských: "obojí sněmo·vny," šlo-li
o zákony říšské, jednotlivých sněmů, šlo-li o zákony zemské, a za
1) Pf a f f - H o f man n: Kom. 1, str. 125 n. Bu rek h ar d :
stl'. 1, SS 8 až 14. - K r a i n z : str. 44 n. - Krá 1: J. Bl. 1901, č. 25 až
28. - We n zel: Jur. Grundprobleme 1, 1920. - We y r: Soustava čsl.
práva' státního 1921, str. 29 a násl., 60 a násl.
2) Mimo tento pojem zákona ve smyslu materiálním zná moderní
právo ústavní také zákony ve smyslu formálním. Srovn. Š a fa ř í k: Casopis 1922, 41 a násl. a literaturu tam uvedenou.
May r· D o m i II i k, Soustava ob č . práva..
2
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spolupodpisu odpovědriého ministra (st. z. z. 'z 21. prosince 1867,
145 ř. Z., čl. 10). Říšské i zemské zákony měly tutéž moc zákonnou.
Platnost zákona zemského obmezo>va.la se však jen na určitou zemi
koru[lní, kdežto zákon říšský platil zpravidla pro všechna království
a země na říšské radě zastoupené, pro celé Rakousko. Právo. soukromé jest upraveno v podstatě zá,kony říšskými. Avšak i zemské
zákony obsahují mnohé normy souk'l'omoprávní. Určité předměty
práva soukromého, jako na příklad vnitřní zařízení pozemkových
knih, byly výslovně vyhrazeny zlÍikonodárství zemskému. Někdy zase
spokojovalo se zákonodárství říšské sta[)ovenim. obecných zásad v tak
zvaných záJwnech rámcových 1), kdežto provedení jednotlivostí ponechávalo zákonodárství zemskému. Platnosti právního předpisu nevadilo., nebylo-li dbáno předpisů kompetenčních při jeho vydání, byl-li
tedy vydán zákonem zemským na místo říšským a naopak. Neboť
soudy byly tehda - jako dnes - vázooy zákony řádně vyhlášenými,
nesmějíce zkoumati jich ústJa,v ní platnosti (st. z. z. z 21. prOSIDce 1867,
Č. 144 ř. z., čl. 7, § 102 ústavní listiny Českoslo·venské republiky) 2).
Č.

Naše ústava nezná již starých zemských sněmů, zato však vedle
Ná;rodního shromáždění sněm Podkarpatské Rusi (ústavní listín'a., § 3).
Legis,l ativní moc přísluší v Československé republice jen těmto sborům
zá.kooodárným, president republiky má pouze suspensivní veto (ústavní
listina, § 48) 3).
2. Zákony stanoví často právní předpisy povahy pouze zásadní,
které tudíž v mnohém směru potřebují bližšího provedení. Tato úloha
připadá nařízením státních úřadů vydaným "na základ·ě zákona",
k~eré čerpají svou moc z·e zá;konného zmocnění, zejmooa z tak zvané
prováděcí k~ausule 4), připojené zpravidla každému zákonu. Na rozdíl
od zákona podléhá ústavní platnost těchto nařízení soudcovu zkoumání. Toto právo vztahuje se však jen na ta nařízení, která vydána
byla v době ústavní, [likoliv též na starší, předkonstituční nařízenÍ.
Neboť pro dobu absolutní nelz.e ani z f.ormy, ani z obsahu bezpečně
zjistiti rozdíl mezi zákonem a nařízením, ač zajisté ani tehdy nebyl
každý projev vl'adar'Ův míněn jako zákon a mnohému nařízení nedo·
stalo se zvláštního císařského schvále[lí. Jest nutno SpOko.jiti se tím,
že za z~vazný zákon uznáme každou takovou normu, která již platila
v době zavedení zkoumacího práva soudcovského (st. z. z. z 21. prosince 1867, č. 144 ř. z., čl. 7) 5).

e y r: Právník 1912, 361 a násl.
Das richterliche Priifungsrecht in Ansehung der
Giiltigkeit von Gesetzen, 1879. - Krá I: n. u. m. - Pf a f f - H o fman n: Kom. 1, str. 132 n. Podle čl. II. úvodního zákona k ústavní listině čsl. rozhoduje však zvláštní ústavní soud o tom, neodporuje-li určitý
zákon ústavní listině. Srv. W e y r: Soustava 76 a násl.
3) W e y r: Soustava 208.
' ) M o I i s ch: J. Bl. 1913 č. 21 až 23.
5) K r a i n z : str. 45; jinak Sbírka n. ř. (13) 5294. - T i I se h : 39.
1) W

2) P r a žák:
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3. Zvláštní povahu měla v bývalém Rakousku tak zvaná nouZIOvá nařízení 1). Byla t.o císařská naJ:'izení prroutltímní mocí zákona,
která vydávána byla ve jménu císařově bez odvolání [la souhlas
říšské rady s výslovným pouk'azem na § 14 st. z. z. z 21. prosince
1867, č. 141 ř. z. a za spolupodpisu všech ministru. Nařízení tato zaujímala míst,o zákona, ztrácela však 's vou zákonnou moc, nebyl:t-li
vča,s ke schválení předloicna říšsM radě- aneb nebyla-li scnválen.t
některou z obou sněmoven . PO[lěvadž tato nařízení zastupovala zákon,
učilo se, že soudce jest oprávněn zkoumati jen řádné vyhlášení, nikoli
též jich lÚ;,tavnoslt 2) a že je má tak dloruho za plrutné uznávati, dokud
nebyl vyhlášen jejich zá:nik 3). Na tomt,o základě sp,očívají také tři
dílčí novely k o'. z. o. Nouzová nařízení na místě zákoou zomských
ústava nez.nala.
4. Účinnost zákonu a nařízení jest podmíněna řádným jich vyhlášením (§§ 2, 3; § 49 čsl. ústavní listiny) 4).
a) Absolutní stát nez[]al obecně závazné formy pro vydávání
z,íkonů.
ViHe panovníkova, jedině rozhodující, mohla stále svémoc-ně měniti i fonnu projevu jeho vůle. Teprve ústavní stát došel
k určitým fonnám pro vyhlašování zákonů a nařízení. Říšské zákony
bývalého Rakouska byly vyhlašovány v zákoníku říšském, zemské
zákony v zákonících zemských (patell1ty ze 4. března 1849, č. 153 ř . z.,
ze 27. prosince 1852, č. 260 ř. z., z 1. ledna 1860, č. 3 ř. z., a zákon
z 10. června 1869, č. 113 ř. z.). U nás upraveno jest vyhťašování
zákonů a nařízení zákony ze dne 13. března 1919, c. 159, a ze dne
20. prosince 1921, č. 500 Sbírky zák. a nař. Záko[ly a nařízení vyhlašují se platně ve "Sbírce zákonů a nařízení státu českosloven
ského".
Sbírka zákonů a nařízení vychází v jazyku státním, oficielním
t. j. československém (§ 1 zákona ze dne 29. února 1920, o. 122
Sb. z. a n.) .
Právní ustanovení vyhlášená ve Sbírce zákonů a nařízení
ve znění českém uveřejňují se ve znění slovooském v Úradních
Novinách; právní ustanove'ní vyhlášená ve Sbírce zákonů a na.řízení
ve znění slovens.kém uveře jňují se ve znění českém v Úředním listě
Českoslovooské republiky. Avšak pouze znění české nebo slovenské
uveřejněné ve Sbírce jest původní.
Sbírka vychází také, pokud možno souč3JSně s původním
zněním, v úředním překladu německém, pol,ském, ,maďarském a
1) S pie gel : P. J. Vjsehr. 1889, 157 a náiSl. - Tý ž-: Die k'ais.
Verordnungen mit provisorischer Gesetzeskraft 1893. - Týž: Grunh. Z.
34, 497 a násl.
2) S pie gel: n. u. m. a J. Bl. 1904, č. 43. - JiMk P fa ff - H Ů' f man n : 1, 134. - B u rek h a r d : 1, 112. - Te z n e r : J . Bl. 1910, č. 42.
3) Analogií těchto nouzových n3!ří1lení js·ou .,neodkladn,á, opatření"
ve smyslu § 54 československé ústavní listiny. Srv. W e y r: Soustava
154 a násl.
0) Ti 1s ch: 36 a náJsl. - W e y r: Soostavta 80 a násl.
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v úředním překladu do onoho jazyka, který ustanoví sněm Podkarpatf>ké Rusi podle § 6 zákona z·e dne 29. února 1920, č. 122
Sb. z. a lIl.
Sbírka vydává se v postupně číslovaných částkách, z nichž
každá obsahuje v čele označení dne, kdy bylo rozesláno původní její
znění; tento den pJatí za den vyhlášení.
Jednotlivé vyhlášky 've Sbírce se opatřují běžnými čísly, jejichž
řada se uzavírá koncem každého ka~EIDdářního roku.
vyhlášený zákon nenabývá účinnosti ihned (jinak
teprve po jisté době. Ta obnášeIa pro říšské
zákony 45, pro zemské zákony 15 dnů (viz svrchu pod a) uvedené
patemty a zákony, dále min. nař. ze dne 14. března 1860, č. 65 ř. Z.,
cís. nař. ze 17. února 1863, č. 19 ř. z.) 1). U nás nastává účinnost
zákona, není-li stanoveno jinak, 30 dnů po jeho vyhlášení (§ 4 zákona ze dne 13. března 1919, č. 139 Sbírky).
b)

Náležitě

§ 3), nýbrž

pravideJně

zákona trvá, dokud nebyl "zákonodárcem změněn
zrušen" (§ 9), ač-li nebyl vydán jen na jistou dobu
(přechodná ustanovení), aneb neodpadl-H předmět jím upravený
vůbec neb způsobem, který zá;kon předpokládaL Odpadnutím účele,
změnou okolností, které k vydálllí zákona vedly, nestává se zákon
neplatným: cessante ra,tione legis non cessat lex ipsa. Naproti tomu
zrušují. novější právní normy předpisy starší, pokud jim odporují: lex
posterior derogat priori 2). O poměru obou zákonů rozhoduje den
vyhlášky, nikoli počátek účinnosti S). Pokud .starší zákon s novějším
je sroVlllatelný, platí dále. Zrušeno-li tedy jisté pravidlo, odstraňují
se je-ho důsledky, niko.[i však též výjimky zrušeného pravidla. Naopak, zrušen-li zákon zrušující, neobživne zákon dříve zrušený sám
sebou, nýbrž jen tehdy, když zá;kon poslední vskutku chtěl odstraniti
pouze dl-ívější zákon zrušující 4).
5. Náležitým vyhlášením nabývá zákon účinnosti, závaZl!lé moci.
Odtud počínajíc určují se právní ná1sledky skutkových podstat
zákonem upravených podle předpisů tohoto zákona. ŘáJdným vyhlášenJm dostává se státním občanům přiležitosti nabýti patřičné
znalosti zákoll1a. Kdo toho opomine, fedná na vlastní nebe zpečí:
"jakmile zákOIll 5) řwně byl vyhlášen, nemůže se nikdo 6) tim
omlouvati, že mu není znám" (§ 2). Jinými slovy, užití řádně vyhlášeného zákona jest zásadně nezávi-s.Jé na znalosti těch, jichž
právní pom ěry upravuje. Tím není arci řečeno, že by právní omyl
c)

neb

Účinno s t

výslovně

1) Pf a f f - H o f man n: Kom. 1, str. 142 ll.
2) Pf a f f - H o f man ll: Kom. 1, str. 214 n.

K r a i II z: str. 66, pozn. 4.
K r a i II z: str. 66.
5) Ustanovení tohoto nedá se beze všeho užíti na vyhlášky edik·
tální ; Sbírka 1386, 15.042; jinak Sbírka 4683, n. ř. (1) 69.
6) Ani ci7,Ozemec: Sbírka ll. ř. (7) 3770.
3)
4)
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nebyl v žádném případě omluvitelný i). Naopak, kde omyl mm
právní jednámí neplatným (§ 871, 572, 901), kde rozhoduje poctivost
nebo nepoctivost, dobrá nebo zlá vira (§ 326, 1431), vina, nebo nevina (§ 1264 n.), jest podle okolností příp3Jdu omyl právní zrovna
tak jako skutkový, brzy omluvitelný, brzy neomluvitelný.

§ 13. 3. P r á v o ob y č e j o v é.
1. Nebylo a není ustálené teorie práva obyčejového 2). Jeho
platnost byla sice za všech dob uznávána, ~a.však nejistota teorie,
obtíže a pochyby, jež vznikaly při zjištění a užití jednotlivých ustanovení práva obyčejového, zaujaly proti němu nauku, pra,xi a
zákonodárství v minulosti i přítomnosti. Toto odmítavé stanovisko
sdílí také právo platné (§ 10). Dovolujíc bráti zřetel na obyčeje
"jen ve případech, kdy zákon se jich dovolává", popřelo zá;sadně
platnost práva obyčejového. Neboť obyčejem rozumí zák,on z,de jako
už ve vyhlašovacím patentu (4) také obyčejové p r á v o 3).
2. Jako právní pramen jest obyčejové právo uznáno ve věcech
obchodních, kde platí za obchodním zákoníkem, avšak před' o. z. o.
(čl. 1. obch. zák.). Na rozdíl od zákona. jest nutno právo obyčejové
dokazovati, pokud soudům není známo (§ 271 c. ř. s.).
3. Od práva obyčejového, od obyčeje právního lišiti jest 4)
obecný zvyk, usanci, zvyklost obchodní, mrav obchodu. Obecná
zvyklost není právním pra,vidlem, nýbrž toliko nevyslovenou vůlí
stran. Ježto zpravidla lze před p okJá.dati, že strany při svých jednáních chtějí to, co jest obvyklým, tvoří mrav o'bchodni v pochybnostech součást projevu jejich vůle. Mrav obchodní 'lIlení jednotný
v celém obvodu právním, nýbrž ponejvíce mistně rozdílný; podobá
se dispositivní (nezávazné) právní normě, na jejíž místo vstupuje a
kterou sv,ojí existencí vylučuje 5). Spomo je, lze-li tento, mrav obchodu pokládati za presumovanou vůli stran, i když nebyil. jim znám;
na otázku ·odpovídá se brzy kladině 6), brzy záJporně 7); někdy vyžaduje se znalost aspoň jedné strany, mohla-li důvodně za tOl míti,
1) Zákona použije se sice bez ohledu na jeho neznalost, avšak ne·
znalost nepřičítá se nutně k vině; Sbírka 10369, n. ř. (2) 688, (6) 2395,
(16) 6670.
2) Unger: str. 1, 33n. - Pfaff-Hofmanrr: Kom. 1, str.
320 n. - Bu r c k h a r d: 1, § 7. - K r a i n z: § 47 n. - Z o ll: Dog-m.
Jhb. 13, 416 a násl. - Br i e : Die Lellre vom Gewohnheitsrecht 1, 1899.
- E hrl i ch: Die Tatsachen des Gewohnheitsrechtes 1907. - Ti 1 s ch:
Das ABGB. und die Gewohnheiten. Festschrift 1911, str. 2, 36 n. - Týž:
Právník 1911, 451 a násl. - Lam ber t : La fonction clu clroit civil com·
paré, str. 1, 107 n.
3) Pf a f f - H o f man n: Kom. 1, ·str. 245 n.
4) Proti tomuto rozdílu K r a i n z: str. 48 a pozn. 9.
5) Ti 1 s ch: str. 41.
6) Pfaff-Hofmann: Kom.l. str. 249, pozn.117.
7) Ti 1 s cll: Festschrift 1911, 2" 47.
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že obyčej ,t ento je znám i straně druhé 1); jin:lJdy žádá se dokonce jen,
aby obyčej byl znám v místě, kde projev vůle se udál, a to může
býti, i když neni znám kawému zmlllci 2).
5. O. z. o. nerozeznává mezi obyčejem a obyiSejovým právem.
Mluvi (§ 10) jen o obyčejích, míní tím však obojí. Tomu nasvědčuje
způsůb mluvy redaktorů zákoníka i doby redakční 'a dějiny vzniku
tohoto ustanovení. Jenže ke skutečným zvykJostem jest přes zdánlivé zákonité obmezení přihlížeti nejen když se jich zákon dovolává 3), jako část předpokládané vůle stran jest bráti je v úvahu,
kdykoliv výklad má uvážiti všechny okolnosti, z nichž lze, souditi
na domnělou vůli stran 4). Nedoslt ává-li se jiné opory, mohou zvyklosti tyto dokon'ce představovati "pečlivě sebrané a zrale uvážené
okůlnosti", na něv zákon (§ 7) odlkazuje soudce jako na poslední
pramen jeho rozhodnutí 5).
§14.4.SoudlIlízvyk.
1. Opatření vydaiIla v jednotlivých případech (t. j. rozhodnutí
jiných než soudních úřadů o nárocích soukromoprávních, . na příklad
dle § 1044, !3Jnebo soudní opatření, kte,r á nejsou roz,s udky, na příklad
nařízeni ve věcech poručenských) a rozsudky vydané soudy ve
zvláštmích právních sporech nemají nikdy moci záko<nné a nelze
jich rozšířiti na jiné případy neb jiné osoby (§ 12). To jest správné,
rozumí se však samo sebou. Více nechce říci toto ustanovení. Nauka
o prráVIIÚ moci rozsudku neměla jím nijak býti dotčena 6).
2. Svou úlohu vyplňuje jen to soudnictví, které jednotným
a spolehHvým nalézáním práva uskutečňuje základní myšlenku
každého právního řádu - požadavek právní jistoty. "Správné"
právo jest vždy totéž právo. Proto jest nutno, aby rozhodnutí tého,ž
pl1.padu bylo. vždy totéž. Proto jest úchylka od dosava:dního provádění) jen tlam! odůvodněna, kde dosavadního způsobu po zralé
úvaze nel",e udrže,ti. Soudce nemá a nesmí užiti mechanicky stejného
rozhocllnutí na případ zdánlivě stejný. Jest naopak povinen přesně
zkoumati každý jednotlivý případ a upraviti své rozhodnutí dle
OkO~llostí tohoto příp'Udu. Kde však předpoklady vskutku jsou tytéž,
nechť dá nastoupiti týmž právnim následkům, arci by'l-'li dosavadní
závěr logicky správným. Proto má se soudce přípraviti na správné
rozhůdnutí daného případu tím, že "sebere vědecká mínění pozornosti zasluhující a příslušná dřívější rozhodnutí soudmí" (jednací řád
pro soudy, min. nař. z 5. květnf3, 1897, Č. 112 ř. z., § 121). Neboť
právní život ,spoJéhá v prvé řadě na ,stálost soudního růzhodování,
1) Ran d a: Obchodní právo 1894, str. 30.
2) Sbírka 10479.
3) Na příklad §§ 389, 390, 501, 549, 1029, 1109; civ. ř. s. § 560, č. 2.
4) Na příklad §§ 558, 655,673-, 683, 914 (3. dílčí nov. 102) a k tomu
3bírka n. ř. (7) 2904, (10) 3697.
5) Srovn. na příklad Sbírka n. ř. (3) 1059.
6) Pf a f f - H o f ID a n n: Kom. 1, str. 278.
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od něhož jen tenkrálte, a to ještě polmd možno opatrně a mírně,
jest ustoupiti, když tak velí změna poměrů v souhlase s literou '
i duchem právního. řádu . To je smyslem a úlohou, cílem a hranicí
soudního. zvyku i).
3. futD úlDha, upe,v niti a dále vyvíjeti nalézání práva, připadá
předem nejvyššímu sDudu. SDudy nižší nejsDu s,ice jeho. rDzhodnutími vázány právě tak jako. rozhodnutími soudů jiných. Avšak prostředky opravné mají v zápětí, že se nižší soudy ponenáhlu při
způsDbují jeho stanovisku. Právní řád (nejv. r.ozh. ze 7. srpna 1872)
učinil zvláštní opatření, aby zabezpečil jednotnou praxi judikatuře
nejvyššího 'soudu, zřídiv t. zv. repertDrium náJlezů a knihu - judikátů.
Do. repertoria nálezů zapiso,v ati j~st po usnesení některého.
senáltu nejvyššího soudu rozhodnutí zásadních DtázM, které mezi
stranami byly spomy a při pDradě blíže rozbírámy. Ohce-li některý
senát upustiti od takovéhoto zapsaného. rozhDdnutí, přikáže se
otáz~a k pDm.dě zvláštnÍIr).u senátu o. patná.cti Č<lenech. RDzhodnutí
tDhotD sesíleného senátu zap'íše se do. knihy judikátů . Stejně nakládá
se so zá,s adními rozhodnutími, jež vy&ly na popud ministerstva sprav,edlnosti 2) . Je-li rozhDdnutí zapsáno. v knize judikátů, lze od něho
upustiti jen na základě rozhodnutí senátu jedenadvacetičlenného,
které 2lapíše se do. knihy judikátů na místě rozhodnutí dřívějšího.
TakDvé judikáty mají tudíž vskutku mDC téměř zákonnou 3).
V ČeskDsIDvenské republice vyhražujo zákDn ze 16. dubna 1919,
č. 216 Sbírky zák. a nař. (§ 12) jednacímu řádu nejvyššího soudu
učiniti Dpatření vhDdná k zajištění ,stálDsti praxe.
Hlava druhá: Obsah a druhy norem soukromoprávních.

§ 15. 1. O b s ah 4).
1. Každé právní ustanDvení Dbsahuje výslDvné, častěji však
nevyslDvené nařízení, že něco má býti právem. Přípa,dné jen zjišťu
jící znění zákona nevylučuje jeho vlastnosti na,řizovací, nýbrž skrývá
ji jen. To platí zejména o. větách obsahujících výměr pojmu, o definicích zákonných. Také definice jsou předp~sy, nikoJiv vědeckými
1) Pf a ff - II o f man n: Kom. 1, str. 190 n., str. 276 n. - Bu r c kha r d: System 1, §§ 15, 16. - K r a i n z : str. 50 n. - G é n y: Méthode
d'interprétation 1899, § 138 až 154. - Lam ber t: La fonction du dro.it
civil comparé str. 144 n. - May r: Festschrift 1911, 1. str. 430. T i 1 s ch: 46 a násl.
2) Podle § 16, lit. f) stanov nejvyššího a kasačního soudu rak.
(patent ze 7. srpna 1850, č. 325 ř. z.) může ministr spravedlnosti přivoditi
plenární zasedání nejvyššího soudu za účelem rozhodnutí určité právní
otázky, kterou soudy rozhodovaly nejednotně nebo nesprávně.
3) Srovn. Sbírka 1419 n. ř. (4) 1544, které upírají judikátům moc
zpět působící.

') Bi n d ing: pie Normen, 1, §§ 15 a násl. Pand. § 27. - Ttl hl. 1, 21 a násl.
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vysvětlivkami,

i když č~sto jsou bezvýz11arnmy aneb opraveny urči
právními předpisy.
2. Mnohá ustanovení právní podávají se jen jako zlÍ/kazy, jako
ustanovení záporná, odpírajíce právní účinky nějaké skutečnosti,
která má všechny prvky skutkové podstaty právními účinky nadané.
3. Právní předpis nevyslovuje někdiy '3JII.Í příkazu ani zákazu,
nýbrž pouze jisté dovolení, přiznávaje určitému subjektu právní
panství nad jistou částí zevnějšího světa aneb propůjčuje mu moc,
aby svou vůlí dal útvar nějakému právnímu stavu. Tyto právní
předpisy ,dovolující mají pravidelně ne vždycky (na př. volnost
po'řizovati na případ smrti) v zápětí příkaz neb zákaz daný jitným
a lze proto wvněž ve většin.ě případů rozložiti je na jednotlivé nonny.
Avšak těžiště nařízení, jejich primerní charakter odlišuje je od právních předpisů přikazujících a zak!a,zujících 1).
4. Velký počet právních předpisů nemá vľlbec samo,s tatného
významu. Mají buď jako nesamostatné právní př,edpisy obmezovati,
rozšiřovati, měniti jitné s!llIDostatné prá,v ní předpLsy v určitých pří
padech anebo mají odvozovati svůj obsah z nějakého jiného samostatného právního předpisu na zák~adě poukazu, "náležitého použití"
anebo fikce (§ 22) 2).

tějšími

§ 16. 2. Dr u h y.
1. Právo smeruJe na vůli příslušníků práva. Jejich povinnost.í
jest zpravidla chtíti tak, jak chce práv;ní řád. Právní řád nutí vůli
určitým směrem . Stanoví právo donucovací 3).
a) Nejde-li vsak o veřejné, obecné zájmy, zůstavuje se úvaze
súčastněných, aby své právní poměry upravili způsobffiIl, jenž zdá
se jim přiměřeným, aby sami své práv;ní zájmy chránili. Pl'oto spokojuje se právě řád soukromoprávní, který v prvé řadě vydán jest
ob singUlorum uti,Jitatem, ,s tanovením právních předpisů, jež mají
pouze doplňovati neb vysvětl'ovati vůli stran.
Právo soukromé vystupuje jako dopouštějící, nezávazné, di spositivní právo, a doplňuje scházející neb neúplná sjednání stran
ustanovenwi, jež podle zkušenosti zákonodárcovy odpovidají prů
měrné vůli stran, anebo vkládá dio pochybných a nejaJSuých ujednání
st.ran určitý smysl, vykládá vůli stran v určitém směru.
b) Utvoří-li právmí řád nějakou normu jako prlÍ/v.o závazné
nebo nezávazné, jest otázkou ne tak právní, jako spíše politickou,
závis,l ou hlavně na úvahá;ch sociálních a hospodá.řských, na převaze
1) Pf a f f - H o f man n: Kom. 1, 326 a násl. - Tuh r: 1, 22. K r a i n z: str. 96.
2) Sro vn. P ;e ni e 1 i ll, fl : Rechtsfiktion 1858. H e di eI man n :
Die Vermutung, § 59. - Pfaff-Hofmann: Kom. 2, 33.
3) P fa ff - H o f man n: Kom. 1, str. 124 n. - T il s ch: str. 46.
- Do min i k: Sborník 1917, str. 369 n., a tam citovaná literatura.
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veřejného neb soukl"Omého zájmu. Právo nezávawé převládati bude
tam, kde individuální svoboda a nezávi&los.t jest teoretickým ideálem,
právo závazné tam, kde praktickým cílem jest ochrama hospodářsky
slrubých. Změna náz'o'l'ů projevila svůj vliv také v našem právu,
zejména v oboru smlouvy služební. Kdežto 0'. z. o. zde stanovil
převážně právo nezávazné, zaujala ustanovení novější (§§ 1154, 3,
1156 až 1159 b, 1160, 1162 a až 1163, 1164 nové znění) namnoze
stamovisko práva záv'8JZ,ného, jež zajišťuje nezadatelné minimum práv
osobám hospodáiísky slabším, kterým za vlády práva nezávazného
bylo podrobovati se podmínkám sHnějšího protivníka, pro něž tedy
ve skutečno'sti není svobody smluvní 1).
c) Někdy volí právní řád cestu střední tak, že neodnímá
dohodě ,s tran veškeru možno,st, nýbrž jem v jistém směru ji obmez,uje,
zapovídaje na př. jen prodloužení, nikoli též zkrácení lhůty promlčecí (§ 1502), dovoluje pouze l1ozšířooí, nikoli též obmezení
některých práv obchodních pomocníků (zák. o obch. pŮ'm. § 40) a m. j.
d) Není jednotného bezpečného kriteria pil'O posouzelIlí, zda to
které ustanovení zákonné jest právem závazným neb nezávazným.
Rozhodnutí o tom nutno vyvoditi ze znění a ducha každého jednotlivého ustanŮ'vení.
2. Právní řád má laJ také chce zabrániti právní nejistotě a proto
zejména též libovůli soudcovské. To bJ1IŮ' už jedním z prvních
postulátů práva přirozeného. Také o. z. tO. měl zjednati "občanům
pllIlého uklidnění o zajištěném požívámí jejich práv soukromých"
(vyhl. pat. 1), měl na místě sporného a v mnohých směrech nejistého práva obecného dáti jiJSté právo zákonné. Zákon má a chce
také nejen jako norma rozhodnutí umožniti bezpe0né posouzení jednotlivých právních případů, nýbrž jako no'r ma života zavésti právlIlí
chování státních občanů do určitých kolejí. Obojího účele dosáhne
nejjistěji ve formě přesnéhO', ,s oudcov,s kou úvahou a zřetelem na
slušnost nezměniteJnélio práva, jež na p,řesně určenou skutkovou
podsta1tu upíná právě tak pře&lIlě určené právní následky. N epře
hledná různost v konkretní pŮ'době dalIlých právních poměrů a jiné
okŮ'lnosti doporučují však 2) zříci se ustáleného pravidla a ponechati
Ú'Vahám soudcovským, požadavkům slušnosti určitou volnost buď
tím, že pro skutkovou podstatu nejsou stanoveny přesné hranice
(§§ 267, 520, )220, 1221, 1257; zá.k. knih . § 14; zák. o obch. pom.
§ 36 a m. j.), aneb 1:e právní následky nejMU pevně určeny (§§ 74,
121, 131, 189 a m. j.) anebo koneČillě' že soudci se dovoluje za jistých
ok'olností úchylka od pravid:la (§§ 251, 341, 390 a m. j.). Normě dostává se podoby "s,l ušného práva".

1) L u k á š: Právník 1911, 1 a násl. - Hor á č e k: Sborník 1915,
str. 538 n.
2) Ex n e r: J. Bl. 1874, č. 8, 9. - Pf a f f - H o f man n : Kom. 1,
206 a násl.; Exkurse 1, 350 a násl. - R e gel s ber g e r : Pand . § 11.
- Tuh r: 28 a násl. - Se h e y: Festschrift 1911, 1, 517.
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Hlava třeti : Užití

práva !).

§ 17. 1. Povšechný rozhled .
1. Právo upl1avuje životní poměry ,sobě podřízené zásadně ihned
pn je'j ich vzniku. Poměry tyto vznikají jako poměry právní. Nestávají se právními teprve tím, že byly právem vědomě uspoř:Wány
neb dokonce teprve tím, že staly se předmětem 's poru, předmětem
soudcnvského ro",ho<1ovámí. A však teprve Illutnost soudcovského
řešení určitého právního sporu osvětluje zřetelně jejich právní povahu
a nutí k odpnvědi na otázku, zda a pokud patří pod určité právní
pravidlo, který;ch právních norem 00 ně jest užíti a jak se to státi
má. K tomu cíli vyžaduje se dvojího: "'jištění skutkové podstaty a
nalezení právního předpisu, jehož jest užíti.
2. 'TIoto zjištění, děj odehrávající se zcela ve .světě skutečném,
cíl průvodmího řízení ve sporu, vede velmi často k takovému obrazu
o skutkové podstatě, jež od představ té neb oné sÚČJastněné strany
značně se liší a má v zápětí rozsudek, který podle této představy
jest ",cela nespravedrlivý. Toho má býti náležitě dbáno při všelikém
hodnocení judikatury, zejména též ve zprávách deniúch listů ze
soudní síně.
3. Nalezení právního ustalllovení, jehož jest použíti, zjištění jeho
existence a jeho smyslu jest n~proti tomu právnickým, logickým,
i) Pf a f f - H o f man n: Kom. 1, str. 166 n. Exkurse 1, str. 354 n.
- Bu r c k h a I' d: § 15. - K I' a i n z: str. 55 n. - R e gel s ber gel' :
Pandekten, 1, 131 n. - Ni P pel: Von der Aus1egung und Erganzung
der Gesetze, 1822. - Ehl' 1 i ch: Ober Liicken im Recht, JBl. 1888, Č. 38
až 53. - Jun g: Von der logischen Gesch10ssenheit des Rechtes, 1900.
- Z i tel man n: Liickeu im Recht, 1903. - G é n y: Méthode d'interprétation et sources en droit privé positif, 1899. - Týž: La notion de
droit positif ft la veille du XX. siécle, 1901. - Ehl' 1 i ch: Freie Rechtsfindung und freie RechtswisselJschaft, 1903. JBl. 1903, Č. 10. - U n g e r :
Griinhuts Z. 31, str. 108 n. - W u I' zel: Das juristische Denken, 1904. G n a e u s Fl a v i u s (Kantorowícz): Der Kampf um die Rechtswissenschaft, 1906. - Balog: Gesetz und Richter, Ger.-H. 1906, Č. 12 a 13. S che y: Gesetzbuch und Richter, Festschrift, 1911, str. 1, 499. - B o z í :
O metodě, jak právo nalézati, Právn. Rozhl. 1911, .138 a násl. - S t a mpe: Die Freirechtsbewegung, 1911. - Jun g: Das Problem des natiil'lichen Rechtes, 1912. - Fr. Kle i n: Die psychischen Quellen des Rechtsgehorsams und der Rechtsgeltung, 1912. - L. Pf a ff: Zur Freirechtsbewegung, Not. Z., 1913, Č. 43. - S pie gel: Gesetz und Recht, 1913. K ii bl: Das Rechtsgefiihl, 1913. - Hec k: Gesetzesaus1egung und Interessenjurisprudenz, 1914. - M a'r w i t z: Das Rechtsgefiihl im Wandel
der Zeiten, Ger.-H., 1914, Č. 3, 4. - St e r n ber g: Neue Stromungen in
der Rechtswissenschaft, Ger.-H. 1914, Č. 16, 17, 1915, Č. 21, 22. - R e iche 1: Gesetz und Richterspruch, 1915. - Her f a I' d t: Lucken im
Recht, 1915. - Fr. Leo n h a I' d: Aus1egung und Auslegungsnormen,
1917. - Me r kl: Zum Interpretationsproblem, Griinhuts Z. 42, str. 535 n.
- Me r kl: Das Recht im Líchte seiner Anwendung, Deutsche Richterzeitung, 1917. - S che y: Deutsche JZ., 1917, str. 54 n. - E hrl i c h
Die juristische Logik, Archiv f. d. z. Prax., 115, str. 125 n. - G e II e r
Recht und Gesetz, Zentr.-Bl., 1918, str. 817 n., 1919, str. 1 n. - W e y r
Příspěvek k teorii aplikace práva, Časopis 1919, str. 118 n.
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technickým, ba do jisté míry uměleckým problémem, jenž působí
nemaJlé OIbtíže. Tyto obtíže plynou předem ze skutečnosti, že životné,
stále so vyvíjející právo nemůže býti upraveno žádným zákonem neb
zákoníkem v celém svém rozsahu, že však soudce nesmí nikdy odmítmouti rozhodnutí právního případu s poukazem na nedostatek
vhodného zákonného ustanovení 1), ani tam ne, kde - jako, v našem
právu - neuznává 'se vOOle zákona jiného právního. pramene. Další
obtíž spočívá v tom, že genera;lisující a abstrahující předpis právní
může jen do určitého ,stupně předem tušiti a určovati, jak utváří se
individuáJiIlí poměq životní ~ že piloto může naznačiti jen ve,lmi
hrubé rysy a podrobné provedení ponechati ruce soudcově. Poslední,
ne nejmonší o'btíž plyne z toho, že i n~jrychlejš~ zákonodárství nemůže pokračovati stejně rychle s měnícími se názory a potřebami života, že dochází k rozporům a ,soudce ocitá se v tísni, rozhodnouti buď
podle zákona pToti o.becnému právnímu vědomí aneb v souhlase s ním
proti zákonu. Překona.ti tyto 'a mnohé jiné obtíže jest uměnún aplikace práNa.

§ 18. 2. Z j i š t ě n í p r á vn í h Ol u s t a n o ven í.
obtíží zjistiti, že je tu nějaké práJvní ustanovení, je-li
tuzemského zákona 2); neboť p'3Jk lze odpověděti iDa otázku
obsahem úře{lmího vyhlášení. Tiskové chyby, odchylky vyhlášeného
textu zákona od podepsaného, nemadí sankce a tím ani zával')nosti.
Jim má se dostati úřední opravy mgánem, který pověřen jest uveřej
ňová;ním záJkonů 3). Zřejmé tiskové chyby 4) jlSou již o sOlbě neškodné
a ,l ze opraviti je "kritikou" 5). Naproti tomu lze však nedopatření
redakční, omyly, d:odatky neb výpustky v podepsaném textu odstra~
niti jen novým zákonem, pokud kritikou ze zákona samého aneb ze
souvislo8iti s jinými zá1\Orny nehe dos.íci žádoucí opravy 6).
1.

Nečiní

součástkou

2. Je-li použíti práva cizozemského, jest
jde o právo zákonné. Soudce není však při

potřebí důkazu, i
zjišťování práva

když
.cizo-

1) Code civil, čl. 4. Totéž prohlašuje (implicite) § 7. - Pf a f fR o f man n: Kom. 1, str. 191.
2) U n g e r: System 1, str. 72. - P f a f f - R o f man n: Kom. 1,
str. 110 n.
3) Tak se stalo na příklad ohledně §§ 163, 591, 743 o. z. o. ve Sb. z.
s. Neopravena zůstala redakční chyba v § 743 a tisková chyba v § 308
("právo dědické" místo "dědictví"). K tomu sro vn. Pf a f f ,- fl o f man n :
Kom. 1, str. 111, pozn. 132 i. f., 175. _ . Příklady z nejnovější doby: ř. z.
. 1918, č. 185, 198, 301, 343, 355, 371, 390. Sb. zák. a nař. 1918, č. 51, 1919,
č. 194, 334, 454, 480, 482 a .m. j. Viz však též na př. zákon ze 17. července
1919, č. 423 Sbírky a k tomu W e y r: Soustava 86, pozn. 2.
4) § 308, viz pozn. předch.
5) Tak označuje se technickým výrazem činnost směřující k zjištění
pravosti zákonného textu.
6) R e gel s ber g e r: Pandek1ten. str. 137 n. - K r a i n z: 58. Vyhl. min. vnitra ze dne 23. září 1907, Č. 225 ř. z.

28
zemského omezen na důk3Jzy podané stranami, nýbrž muze zahájiti
pOItřebná vyhledáváni i z moci úř,ední (§ 271 c. ř. s.) 1).
3. Důkazu potřebuje též právo obyčejové, pokud vůbec se ho
užívá (§ 271 c. ř. s.).
4. Schází-li příslušné právní ustamo,vení, má .soudce odvoditi
scházející norlThU na konec "z přirozených zlÍisad právních" (§ 7).
Označením tímto mínilo ,s e původně beze sporu právo pI'irozené,
avšak hned tehdy ne ve smyslu určitého systému práva přir.ozenéhQo,
nýbrž ve významu nejsvobodmější, vůbec ještě přípustné činnosti
soudoovy, jež zcela se podobá činnosti zákonodárné 2). V tomto
smyslu, že všemu posi,tivnímu právu nadřízeno jest právo vyšší,
právo, z něhož sám zákonodárce čerpá 's,v ou moudrost a; jež jest
měřítkem pro kritiku platných zákonů, ať už nazveme ho právem
přirozeným, přirozenými zásadami práva, spráVillým právem, jen když
jest něčím objektivním a není určono pouhou subjektivní libovůlí
soudcovou, znamená! předpis § 7 00. z. o. dnes zákonité uznání volného
nalézání práva, arci ne 'llalézá,n í v odporu se zá!konem, nýbrž z nedosta,t ku zákona 3).

§ 19. 3. Výklad právnícb

'1ředpisů .

.t. J c-li zjištěna existeQ1Ce určitého právního předpisu, je třeba
vypátrati jeho smj'lsJ. Činnost k tomu směřující nazýváme výkladem
ve vlastním slova smyslu. V širším slova smyslu (margin. rubl'. §§ 6,7)
jest však rozuměti výk~adem "veškerý vědecký vývoj ,a vybudo,v ání
práva", tedy také analogii 4). Výkladu pot,řcbuje každý právní pi'redpis, ať jest jasný, neb temný, neb dvojsmyslný. Výkladu potřebují
právě tak ustaIDo'v ení práva obyčejového. jako ustanovení zák OllJll á.
I jasný předtpis právní jest jen mrtvou literou, jejíž smysl nutno nejprve pochopiti.
2. V prvé řadě jest povolán zákonodárce sám, aby odstranil nejistotu o obsahu právního předpisu. Avšak jeho vysvětlení jest opět
právním předpisem, zákonem, a platí ne z důrv.odu .o bsahové shody se
starším zákolllem, nýbrž z vlastní moci, i když staršímu zákonU' zřejmě
odporuje. Lze tudíž vysvětlení zá;konodár,covo. jen nepřesně nazývati
výl{lladem čili "autentickou interpretací".
a) Autentleká interpretace, jsouc zákonem, vyžaduje řáJdného
vyhlášení a má závavnou moc jako ka.ždý jiný zákon. Její účinek
vztahuje se však - dokud opak nClllí stanoven - nejen na všechny

1) W .a lker: Not. Z. 1917, Č. 37, 38.
2) Pfaff-Ho.fmann: Kom. 1, 195 a násl.
3) Srov. W cl s pac her: Fe.s,t scbrift 1911, 1, str. 184
Dni e str z a n s k i: tamtéž 2, str. 1 n. - Ho b e n lob e: Die
chen Rechtsgrundsatze im Lichte der christlicben Moral, Arcbiv fur
pbilosopbie, 1918, 1. - Sed 1 á Č e k: Přirozené zásady práva,
1918, str. 153 n. - Sbírka n. ř. (18) 7, 335.
4) Un ge r: System, 1. 77.

n. nattirliRechts-

Časopis

'
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případy

budoucí, nýbrž i na všechny případy, "které j eště jest rozhodovati", tedy na všechny právoplatně dosud nerozhodnuté plipady, byť se i udály před vyhlášením této interpretace (§ 8) 1).
b) J en zákonodárce má právo autentické interpretace. Tato jest
projevem. moci zákonodárné. Ministerstva mohou na základě své moci
výkonné autenticky interpretovati jen ISvá nařízení 2). Soudům. nepří
sluší práv,o autentického výk1adu. Soudy pouze právo nalézají v jednotlivých případech (§ 12). Ač rozhodnutí nejvyššího soudu mají
v jistém smyslu výZiIlam i pro případy jiné, jest přece význam tento
naprosto různý od interpretace autentické.
3. Výkla.d je z valné části jen užitím 'l ogiky na určitý obor vě
dění. Jsou tedy už p;r:,oto obecná pravidla výkla.dná, jež chtějí vybudov:ati nějakou teorii výkla.du, v zákoně neužitečná a škodlivá.
Správné je tudíž stano,v isko našeho zákoníka, jenž ~ oproti zákonům
starším úlohu zákonodá-nství a judika,tury rozlišiv - výklad zá-kona
sice dovolil, avš;ak obmezil se v tomto s.měru jen na neurčité narážky
(§§ 6, 7). Tím cennější jsou však určitá výkladná pravidla pro zákon
sám (§ 42), nebo pro určité typy jedná-ní (§§ 614, 672 n., 904 al m. j.) . '
Pravide~ těchto všimneme si na příslušných místech.
,4. Podle pomocných pro,s tředků, jichž výklad užívá, rozlišuje se
obyčej-ně výklad gramatický "ze zvláštního významu slov v jich
souvislosti" a výklad logický "z j'alsnébo úmyslu zákonodárcova".
Velice případ11ě vyslovuje o. z. o. (§ 6), že oba druhy výkladu vystupují při užití práva společně a že mají do sebe navzájem. zasahovati 3).
a) Gramatický, jazykový ,a jazykovědný výklad zjišťuje způsob
mluvy, která může býti rozdílná časově, místně, dle povolání, ba i
individuálně, a která v ústech zákonodárcových může zníti právnicko·
technicky an eb lidově. To lze vskutku rozhodnouti jen ze souvislosti
určitého zákonného místa 4). Bylo by zbyteěno chtíti stanoviti obecná
pravidla.
b) Logický výklad má z možného ob-sla hu zákona, získaného
gramatickým. výkladem, získati skutečný obsah právního předpisu.

.

1) Výjimka ze zásady, že zákony nepůsobí zpět? - Pf a f f - H o fman n : Kom. 1, str. 211 n. - Příkl~dy: 3. dílčí novela §§ 58, 60 (Zpráva
89); 105, 126 (Zpráva 175); 134 (Zpráva 186); 149, 152. Autentickou interpretací v technickém smyslu není, převezme-li zákon doslovně ustanovení
jiného zákona, aneb změní-li při takovém převzetí znění a tím odstraní
dřívější pochybnosti. Arci jsou změny tohoto způsobu závažny také pro
výklad starého zákona. Srovn. na př, čl. 319 obch, zák. a § 862 a; čl. 287
obeh. zák. a § 914; čl. 325 obeh. zák. a § 905, 2. - K tomu P i s k o :
Der EinfluB der 3. T. N., Z. f. H. R. 80, 75 n.
2) Sro vn. na př. min. nař. z 31. srpna 1895, č . 141 ř. z. Výkladem,
kterého zákonu dostalo se ministerstvem, není soud vázán: rozh. nejv.
soudu z 2. listopadu 1920, B. J. Z. 1921, č. 4.
3) U n g e r : System 1, 79. P fa f f - H o f man n: Kom. 1,
str. 173, 176. - P f a ff: Grunh. Z. 8, 671, pozn. 135. - S e h e y: Obl.
Verh., str. 545.
4) Z i t tel man n: J. Bl. 1904, č . 11. - K r a u s: Grunh. Z. 32,
613 a násl. - Fe r n bac h: Not. Z. 1911, č. 13 až 15 a m. j.
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a) O. z. o. (§ 6) poukazuje na jasný: úmysl zákooodárcův, pokládaje zákon za výraz vůle zákonodáJrcovy, obsah zákona za zřejmou
zákonodárcovu vůli. Lze však postaviti se na jiné stanovisko. Lze za
to míti, 'Že zákolll jako takový nemá už nic spoleoného s myšlením
a. chtěním zákonodárcovým, že zákon jeílt od zákonodárce oddělen,
a myíl!í a chce jen to, co v něm shJedá rozumný vyMadač . Rozhodně
však není obsah zákona zákonodárcovou vůlí, jež by nějak neb lIlěkde
byla projevena, nýbrž jeho vůlí, vyjádřenou ve formě ústavní. Proto
mají přípravné práce k nějakému zá.konu, tak zvané materiálie, jen
relativní hodnotu 1). DáJe klesá význam vůle záikonodároo'v y pro obsah
zákona tou měrou, jakou se platnost zákona vzdaluje od s,vého pů
vodu. Zub času hlodá i zde. Mimo to nemůže představa zákonodárcova
vystihnouti všechny možnosti, pro něž jeho norma p~atiti má. Obsah
zákona nel}ryje se příliš často s dokazatelnou představou zákonodárcovou. A konečně za zákonodárným a.parátem mod:erního života
ústa,vního mizí víc a vice osoba zákonodárcova i jeho vůle. Důsled·
kem všeho toho nabývá neodvislost zákona a možnost jeho výkladu
se zřetelem na právní potřeby a cítění dneškw stále většího významu.
(3) Také logický výklad lze jen těžko podříditi železným pravidlům. Také pro ně možno naznačiti jen určité směmice. Logický
výklad má hodnotiti jednotlivou normu jako část většího celku, jako
projev ducha a celko,vé snahy právního řádu vůbec neb určitého, právního ústavu zvláště. Logický výklad má dále bráti zřetel na skutečné
poměry hospodářské a sociální, na technický podklad a cíl, jemuž má
norma sloužiti, má přihlédlllouti k účelu zákona, ratio legis, k jehož
seznání vede neziidka tak zvaná occasio legis, vnější důvod, ze kterého zákon byl vydán, anebo připojení na právo starší, zření k pra·
menu, z něhož zákonodárce čerpal. Logický výklad! má konečně vyčerpati ob8ah normy, vyvoditi všechny důsledky, jichž ze zákona
získati lze. Takový logický výklad povede často k tomu výsledku, že
přes. všechny pochyby bude nutno setrvati na doolovném znění zákona. N eméně zhusta může však tento výkJad vésti k rozšíření neb
omezení zdánlivého smyslu slov, ať už 'Se jedná o obecné normy nebo
o výjimky z nich.
aa) Rozšiřovací, extensivní interpretace 7:jišťuje, že zákonodárce
použil výrazu užšího, než odpovídwlo jeho úmyslu. Tento výklad používá zejména argumenta a maiori ad minus 2) aneb a minori ad
maius 3). Jím ,o dstraní se zejména také skutečné nebo . zdám.livé roz1) O tom rozsáhlá, literatura; srov. G 'o 1 d s chm i d t : Handbuch
des Handelsrechtes § 34, 2 a tam citované. O významu poradních protokolů o. z. o. jako výkladného prostředku srovn. zejména P fa ff: Griinh.
Z. 8, str. 655 n., 713. -S a xl: Materialien und Gesetz 1907; Judikát 184
(Sbírka n. ř. [11] 4185).
2) Na př. § 1252: Nebrálllí-li dědická smlouVla zůstaviteli, aby až
do smrti svým jměním libovolně disponoval, nebrání mu v tom jistě ani
testament.
3) Na iPř. § 310: Mohou-li nedospělci Isamostatně uchopiti se držby
nějaké věci, mohou tak tím spíše učiniti dospělí nezletilci.
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mezi jednotlivými zákony nebo zákonn)'mi předpisy, tak zvané
antinomie i).
bb) Omezovací, restriktivní interpretace jest na místě, když zá·
konodárce užil obecnějšího výrazu než mínil. Z této úvahy plyne také
přípustnost argumenta a contrario, kterýž z normy dané pro určitou
skutkovou podstatu usuzuje, že v jiných případech jest pravidlem
opak. Závěr ten jest však oprávněn jen tehdy, má-li tato norma pla.titi nesporně jen pro tuto určitou ,skutkovou podstatu.

]jOly

§ 20. 4. D opl n ě n í p r á v n í c h

pře d

p i s ů.

1. Positivní právo, určitý positivni právní řád nemá mezer, ne-zná "prostory bez práva". Avšak každý jednomvý zákon vykazuje
jisté mezery, už proto, že pokulhává za životem, za práVlllím vývojem
a také proto, že nemůže nikdy úp,lně vystihnouti dané poměrry. To
postřehl o. z. o. správně (§ 7). A však soudci nMeží rozhodnouti< každý
právní případ, byť i určité normy pro posouzení nebylo. Nedá-li se
"právní případ rozhodnouti ani ze slov, ani z pi-irozeného ,smyslu zákona", jest sáhlnof\l<ti 2) "na podobné v zMwnech urč~tě r:ozhodnuté
případy a lila důvody jiných příbuzných zákonů" jest použíti 'amalogie,
analogie zákona a analogie práva.
2. Ana.Jogie vyplývá z přirozené zásady, že stejné skutkové podstaty posuzovwti jest dle stejných právních norem. Analogie jest posouzení skutkové podstaty výslovně neupravené normou vyvozenou
z daného práva p'ŮId~e svrchu uvedené zásady 3). Nedá se arci stanoviti bezpečné měřítko pro posouzení, zda obě skutkové podstaty jSOl
stejny a v čem jejich shoda záleží. Posouzení to závisí v mnohém
směru na subjektivních názorech, různých podle místa a času, podle
stavu a mravu. Základ analogíckého užití tvoří buď určitý právní
před-pi,s (anaILogíe zá.illona) 4), buď souhrn takových předpisů (analogie
práva). V žádném případě nerozhoduje však soudce jako zákonodárce,
nerozhoduje podle pravid-la, které by sám dal jsa zákonodárcem 5),
nýbrž rozhoduje jen jako orgán zákona, jak by zákon sám byl rozhodl, kdj'iby byl tento případ vý-sijovně upravil.
3. Kde ani analogíe nepomůže, vystoupí soudce jako zákonodárce pro- tent,o jednotlivý případ 6). Je\St arci těžko stanoviltjl přesnou
i) Pfaff-Hofmann: Kom. 1,193 a nálfll.
2) Arci jen tehdy, je-li v zákoně skutečně mezera, nikoli však,
mlčí-li

zákon úmyslně. Sbírka n. Ť. (4), 1483.
3) Jud., 195, Sbírka n. ř . (14), 5637.
") Na příklad Sbírk\3. n .ř. (11), 4264: Analogické použití železnič
ního vyvlastňovacího zákona na vyvlastnění k účelu stavby silnic. Také
"výjimky" lze analogicky užíti za předpokladu, že je častá a důsledkem
určité vyšší zásady, ' níkoli jen pouhou výsadou.
5) Tak obč. zák. švýcarský, čl. 1. - Srov. u n g e r : Griinh. Z. 31,
str. 109.
6) Srov. Sbírka 573, 14528, n. ,Ť. (2) ' 784. - K tomu E h r e n z w e i g: J. Bl. 1901, str. 102. - H a TI a u s e k: Unfallversicherung und
Beweislast 1916, str. 72 n .
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hranici. Analogie a volné nalézání práva
náhlým sestupem 1).

přecházejí

do sebe pone-

H l ava čtv r tá : Obvod platnosti právních pravidel.
1.

časová

platnost 2).

§ 21. a) Ob e c n é z á s ad y.
Poměr nového právního předpiBu k dosavadnímu právu určuje
-obecně větou: lex posterioI' derogat priori 3). Tím však není
řečeno, že starší ustanovení právmí nemá nadále žádného účirnku a

se zcela
že

nemůže

soudcem: již býti použito.
1. P rávní význam ka7;dého právního poměru, každé skutečné
události, určuje se hned při jejím vzniku právem v této době platným .
Také nový zákon chce dáti právní měřítko a cíil: jen budoucím skuteč
nostem. Nových zákonů ne>ll'-e zásadně použiti "na jedmání předchozí"
(§ 5) 4).
2. Z tohoto důvodu zůstanou též nedotčeny účinky vyvolané
dosavadnÍJU právním stavem. Nové zákony nemají účinku ani "na
práva předtím naby.tá" (§ 5). Tím jsou však míněny joo konkretní,
skutečné, byť i jen podmíněně nastalé účinky, skutečně nabytá práva,
nikoli však pouhé možnosti, naděje a nároky čekanecké, poskytnuté
právem dřívějším .
3. Okolnost tato označuje se obyčejně heslem "zákony nepůsobí
zpět" (§ 5) 5). Avšak z této zásady dopuštěna výjimka, když nové
(zával'-né) právo vydáno jest ze závažný-c h důvodů veřejných, zejména
v zájmu veřejného pořádku a mravnosti. Tako-v é právo ničí neb aspoň
jinak posul'-uje 6) také práva stávající. Tu jest použíti nového práva
na všechny pl'Ípady pmvopIatll1ě dosud nerozhodnuté, tedy ve vyšší
instanci i tehdy, když naříkaný rozsudek vydán byJ ještě za vlády
starého práva 7).
1) PfaH-Hofmann: 1, str. 192.
2) P f a f f - H o f man n: 1, 156 n. Exkurse 1, 107 n. - W e y r :
Právník 49, 477 a !lásl. Ti 1 s ch: str. 63 s dalšími údaji
literárními.
3) Viz § 12, 4 c toho,to systému a T i 1 s c h 62.
4) Tmo pravidlo platí jen pro normy hmotného práV1a: Sbírka 1850,
2887, 3196, 4678, 4863. Srovn. úv. zák. k j. n. čl. XIX n., úv, zák, k c, ř.
s. čl. XL VII n., úv. zák. k ex. ř. čl. XXXI n.
5) Pfaff-Hofmann C&om. 1, 157 ~1J. Exkurse 1, 140) prohlašují za nejvyšší axiom větu: Nikdo nemá býti zklamán v oprávněné
důvěře v právní řád. Tento axiom je rozložiti ve dvě zvláštní věty:
a) jest chrániti nabytá práva, b) jest nutno, aby zákony byly spolehlivé,
abychom měli pocit úplné jistoty, zařídíme-li svá právní jednání a opomenutí podle platných zákonů.
,
6) Obč. zák. švýcarský, závěrečný titul čl. 3. Srov. May 1': Der
Bereicherungsanspruch 1903, 87 n. Příklady: § 612 Sbírka 78; § 635, Sbír.
ka 3797; § 1335, Sbírka 389; 1. dílčí novela § 7; 3. dílčí novela §§ 62, 105,
149, 152; předpisy o nuceném kursu peněz, Sbírka 3202, 4067.
7) Tak výslovně 3. dílčí novela § 58, 3. To plwtí obeclTlě. Srov. H e lm e r, G. Z. 1917, č. 2.
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§ 022.

b) .JeůnotlivoE, ti.

1. Způsobilc.~,t k pfÚvum a právním činům nojE()ll sut.jektivními
právy. Tyto skuteČ/ncsti řídí se, tedy právem tě doby platným. Proto
~rušuje tSe obmezení svéprávno.sti, které stanovil starší právní řád,
neuznává však. právo nové, tím okamžikem, kdy nové práVio své
,účinnosti nabylo 1). Proto t3Jké měla by nastávati z,t ráta svéprávnosti
nabyté za vlá'tly stareho práva, neodpovídá-li p04núnkám práva. nového. Poněvadž však tyto změny vyvolávaly by značnou l1ejistotu
v životě právním, bývají pro případy posledního druhu stanoveny
výjimky 2).
2. Formu právního jednání posuzov3Jti jest podle p,r áva platného v době zřizení: tempus regit aotum. Jinak, vyžaduje-li zákcm
(na př. kniho'vní) určité formy nejen pro. založení, nýbrž i další
trvání subjektivních práv. Proto lze prr ávo svého, času bez zápisu do
knihy platně nabyté za vlády pozemko'v é knihy up1J.a,tňo,vati jen proti
zapsanému, ' nikoli též prOlt i jeho successoru bonae, fidei (zákon
z 25. července 1871, čís. 96 ř. z., § 6) 3).
3. Pojem a vlastnosrt i věcí ve sffiysilu právním určují se právem
té doby platným. Nabytí a pozbytí vlas,tnictví řídí se právem platným v okamžiku n3Jbytí nebo pozbytí. Roz,sah a obsah práva vlastnického naproti tomu určuje se právem právě platným, takže zákonitá obmezení vlastnictví, tak zvané zákonné služebnosti, zatěžují
ihned veškeré vlastnické právo. Totéž platí o držbě, ač-li ji pokládwti lze za právo 4). Zásady platné pro právo vlastnické platí i pro
ostatní prá,va .věcná, pro služebno,sti a práV1o: záSrtavní 5). Zákony
o zavedení knih pozemkových obsahují arci mnohá ustal10venÍ se
zpětnou působnosti, jež mají zajistiti pokud mOžnO hlad&é provederni
nového systému 6).
4. Poměry obligační posuzují se pravidelně podle práva platného v doM jich vzniku 7). To platí jak o' osobní z.působilosti stran
1) Srov. závěrečná a přechodná ustanovení řádu o zbavení svéprávnosti, nařízení z 28. června 1916, čís. 207 ř. z., §§ 68--':70. Třetí dílČÍ
novela § 55.
2) Srov. na příklad pateilllt z 20. dubna 1815, dv. dekret z 3, ledna
1918 vL nař. z ll. března 1920, Č . 152, .Sbírky zák. a nař., § 3, Č. 2.
3) Sbírka. 9128, 10581, 11600, 12721, 15747.
4) Není-li fPirá,vem, nelze o' ochraně na,bytých práv vůbec. mluviti;
pak ale nutno držbu posuzovati' vůbec dle práva právě platn ého.
5) Zákon omezující exekuci netýká se zástavnách práv dříve nabytých: rep. náL 138 (Sbírka 11835).
6) Srov. tl"etí dílčí no,v elu §§ 32, 43, k tomu .Zprávu 66 a násl.; naproti tomu třetí dílčí novelu § 51.
.
.
. 7). OhledJně; obligací zé smluv rozhoduje doba uzavření smlouvy:
zákon o obchodech splátkových ze 27. dubna 1896, čís. 70 ř. z., § 12;
u poukázek doba přijetí; u šeků doba vystavení (zákon o šeku z 3. dubna
1906 čís . 84 § 26); u přípovědi doba uveřejnění; u jednání nedovoleIl.iÝch
rozho_duje: doba spácháni deliktu; u oblig-ací z jiných právních d.ůvod~
(negotiorum gestio, in rem versio a j.) doba, kdy se udála rozhodna
skutečnost.

M:.1. Y r - D o sn i
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i k , Soustava obč. práva.
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a <O možnos.ti a přípustno&ti o,b&ahu - pokud z důvodů veřejných
nebo mravnich není s,t anovena zpětná působno&t dotyčných norem 1)
- tak 00 vlivu donuceni a omylu na pla.tnost smluv, tedy jinými
slovy o' ,otázce žalovatelnos.ti, děditelnosti, sprrávy, krátce o veškerých účincích p,oměru obliga.čního 2). Jen" ty 'obligační poměry, jež
uzavírány bývají na delší dobu, jako nájem, pacht, smlouva služební,
posuzují se dle práva nového, když strany, neuživše pj;áva výpovědi,'
mlčky se podrnbily novému právu 3).
5. Práv rodinných nenabývá jednotlivec pouze ve vlastním
zájmu, nýbrž z valné Ms,t i v zájmu celku: rodinná práva obsahují
do jis1té míry prvek veřejnoprávní. V tomto ,obom prrávním ne!l1Í
tudíž bezpodnúnečně nutna ochrana práv naby:tých, takže zde nabývá nové právo platnosti své zásadně ihned.
a) Platnos,t manželství posuzuje se podle práva platného v době
uzavření sňa,tku (patent z 20. dubna 1815; dv. dekret z 22. listopadu
1815; zákon z 25. května 1868, Čí~,. 47 ř. z., čl. IV; vl. nař. z 11. břew'a
1920, Č. 152 Sbírky zák. a nař., § 3, č. 3) 4). Pro rozv'od a rozluku
je směrodatné právo platné v době rozvodu či rozluky, třeba důvod
vznikl již za vlády starého práva, jež ho, za důvod rozvodu neb
r02iuky ani neuznávalo 5). Rozsah moci manželovy nrčuje se zákony
právě piatnými. Manželské právo majetkové podléhá není-li
majetkových smluv - právu pl3Jtnému v době uzavř,eni manželství e),
jsou-li ,t u majetkové smlouvy - právu platnému v d;obě uzavření
smlouvy 7).
b) Vznik právních poměrů mezi rodiči a dětmi řídí se právem
p~a,tným v <loM jejich nniku 8). Roz,sah a obsah t,ěchto právních
poměrů, jmeno,vitě též ve směru majetk,oprávlIlím 9) a proto také
práva a povinnosti děti nemanželských - podléhají pJatnému právu
té které doby.
1) Závazné nOO'my nového práva vy1JUJčují uplatňováIDí starších
smluvních ujednání, která jim odporují: Sbírka n. ř. (17), 6782.
2) Srov. tře,tí dílčí novelu §§ 104, 116, 117, 129, 134, 148, 170 a
Zprávu 154 a násl., 281 a násl.; jinak třetí dílčí novela § 126, 2. Výši zákonitých úroků posuzovati jest dle práva starého: rep. nál. 132 (Sbírka
11244), U n g e r: 1, str. 138 a násl:;. dle. práva prá-vě platného: Pf a f fH o f man n: Exkurse, 1, str. 186; .lS.. r a 1 n z: str. 72.
3) Úv. zák. k zákonu o obeb. p'0m. čl. III. - K r a i Do z: &tr. 72 a
ná-sl. - Srov. Sbírka 15982; n. ř. (1) 326, (3) 856.
, 4) Sbírka 3765, 6964.
5) Rit tne r : Ůsten. Eherechit, 1876, str. 58 a násl. - .ibírka 3654,
11271. - Naopak Sbírka 3765.
6) Sbírka 9164. '
7) R i e hl: Das ABGB. erIauterrt durc~ die Spruchpraxis, 92, 1415.
8) V zájmu dítěte jest mtanQlV'ernm ooopírání manželského pŮV1 ')du
dítěte přiznán účinek zpětný, z důvodů praktických s jistým obmezením
časovým: třetí dílčí novela § 9.
'
9) Sbírka n .. ř. (9) 3456. - Konkretní prá-va již vzniklá podrží platnost i za vlá-dy nového zákona. Srov. dv. dekret z 12. prosince 1817,
k tomu U n g e r: System. 1, str. 142 a Pf a f f - H f ma n n: 1, str. 162.
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c) Povolání k poručnictví děje 00 dle práva platného v době
zřízení poručníka

1), neboť teprve zřízením nabývá se práva. R02oo.h a ohsah práv a povinností poručnílmvých určuje se právem
právo platným (vl. nař. z 11. března 1920, č. 152 Sbírky, § 3, č. 4).
Totéž p~atí o zániku pO!ručenství.

_6. ZákolIillé práv.o dědické řídí se normam1 platnými v době
smrti zůstavitelovy 2). Stejně tak právo dědiců nepominutelných
a povinný díl. Podle našeho práva (vyhL pat. 5, dv. dekret ze
16. lis.topaéLu 1814, čís. 1111 sb. s.. z.) rozhoduje však o právu na
díl po·villlIlý doba zřízení závěti 3). Závěť a dědická smlo'uva určují
se právem platným v době jejich zřízeni. Podle práva této doby jest
tudíž posuzovati též způs-obilost poI'izovací ;\. dědickou 4), vliv donucení, podv·odu a omylu, jak()Ž i formu a ob:,;ah 5).
a vyddení m ělo by se říditi právem no.vým,
teprve jejich dokončením nabývá se práva. O. z. o. (vyhl.
pat. 6) 6) posuzuje však obojí zásadně dle práva starého, vycházej<'
z nesprávné přoo,sta.vy, že již pOM,t é promlčení neb vyddení před
stavuje právo nabyté. Při tom smí však oprávněný počLtati případnou
kratší lhůtu nového práva od: okamžiku, kdy nové právo platiti počalo. Nastala-li pak podmínka, na niž tato kratší lhůta jest vázána
t.eprve za vlády nového práva 7), lze počítati kratší lhůtu od tohoto
okamžiku. Nových ustanovení o promlčení (§§ 191 a ná~l. třetí dílčí
novely) jest použíti na promlčení ještě nedokollHné Sj, avšak promlčení má Se pokládati za dokonané, proběhla-li lhůta stanovená
starým zákonem dříve než lhůta novelou zavedená (§ 199 třetí dílčí
novely) D).
7.

Promlčení

poněvadž

dťivodů vhodno.sti uznává však první dilčí
zpětné působení poručnického práva žen.

1) Z

mezené

novela v § 29 ob-

2) Jud. 27 (Sbírika 565). - SbLrlka 3210, 4586; srov. též 3264, 4611.
První dílčí novela §§ 64, 67, 72. - Vl. nař. z 11. března 1920, č. 52
Sbírky zák. a nař., § 3, č. 5.
3) Rozh. z 13. března 1917, Zemtr. Bl. č. 174. - - Učinil-li tedy zůsta
vitel v závěti pořízení ve prospěch dědiců zákonných, neb o dílu povinném a pod., má rozhodovati právo platné v době zřízení závěti. - G o rta n y: Not. Z. 1915, čís. 38. - Opačného mínění K r a i n z: 2, 2, 352,
pozn. 11 a.
4) Sbí,r ka 7117. - Dv. dekret z 29. května 1845, čís. 888 sb. z. s.
a § 612 o. z. o. působí zpět jen z důvodů veřejného blaha: Sbírka 78.
") Srov. první dílčí IlioiVelu § 59, třetí dHčí nOlVelu § 58, 2; 62
(Zpráva 90); 66, 72 (Zpráva 118); jinak § 58, 1 a 3, poněvadž zde jde jaksi
jen o autentický výklad (Zpráva 87).
6) Srov. též vl. nař. z 20. března 1920, č. 152 Sbírky, § 3, č. 6.
7) Na př. vědomost o škodě § 1489. prohlášení testamentu § 1487.
8) Jako právo závazné platí promlčeI1Í i pro ty právní poměry,
v příčině jichž staré právo promlčení neznalo: Sbírka n. ř. (12) 4599. Arci
teprve od počátku účinnosti nového zákona: vl. nař. z 20. března 1920,
č. 152 SbÍTky, § 3, č. 6.
D) Zpráva 308.
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2. Místní platnost.

§ 2S. a) Ob e c n é z á s a d y.
1. Právní předpis plaU v pochybnosti pro celé státní územÍ. Rakouské právo. 1) platilo pravidelně pro všechny země korunní (zákon
zlO. června 1869, čís. 113 ř. z., § 3). Za rakouské stá.tní území pokládalo se rakouské o.bchodní loďstvo na širém moři a rakouské loďs.tvo
válečné, ať se nalézalo kdekoli. Měl-li platiti některý říšský zákon
jen pro jistou část st.átního území, bylo nutno při vyhlášení výSllovně
označiti obvod jeho platnosti. Zákony zemské platily pro jednotlivou
zemi, pro niž by'ly vyhlášeny. Mimo to platilo. rakouské právo pro rakouské poddané a chráněnce tam, kde bylo· zavedéno' řádné rakouské
soudnictví konsulární.

2. Plat,n.ost určitého práva pro určité území neznamená ještě ,
že všechny skutkové podstaty, jež v tomto obvodu posuzovati jest,
niltno posuzo.va,ti výlučně podle práva zde pJatného. Mohouť skuteč
nosti, lidé a věci, jež v konkretním případě v úvahu pi'icházejí, náležeti obvodům různých práv. Kde se vyvinul pokojný styk pi'islušníků
rozličných obv,odů právních, nelze pod,robo.vati tako'vé právní poměry
"ýlučně PTávu tuzemskému. ŮčelnŮ'Slt a vhodnos,t vyžadují, aby v takových přípaaech za jistých okolností užito. bylo práva cizího, cizozemského. Souhrn zásad určujících, zda" k,ely a kterého ciúho 2) práva
v daném případě jest užíti, tvoří tak zvané m'ezi.národní právo soukromé 3).
1) O obvodlu platnosti o. z. o. srov. May r : Fe.stschrift 1911, i, 382.
2) Podobné otázky vznikají také o·hledně lPoměru nhných partiku-

lárních práv téhož státu.
.
3) Literatura mezinárodního prá,va soukromého,: Pf a f f - Ho f man n: Exkurse, t str. 103 a násl. - U n g e r: 1, str. 149 a násl. Bu l' C k h a r d: 2, § 74. :..- K l' a i n z: §§ 21-27. - Ti 1 s ch: str. 68
a násl. - Ves q u e : Handbuch 1859. - Bar: Theorie und Praxis des
internationalen Privatrechtes, 1889. - W e stl a ke: A treatise on PrÍvate international Law, 1890. - Les k e - L o w e n f e 1 d ~ Die Rechtsverfolgung' im internationalen Verkehre, 1896. - Z i t tel man n: Internationales Privatrecht, 1897- 1903. - W-e-i s s : Droit international privé,
1898. - Krč, má ř: Úvod do mezinárodního práva soukromého, I, 1906.
- Krč má ř: Institut de droit international, Sborník 1905. str. 65. O t t: O hlavním úkolu mezinárodního zřízení _soudního, Zprávy 1909, 1
násl. - K I' Č m á ř: Základy Bartolovy a. Baldovy teorie mezinárodního
práva soukromého 1910. - Me i 1 i: Hauptfragen des internationalen
Privatrechtes 1910. - St e i n 1 e c Jí n e r: ZUl' Wtil'digung der Bestimmungen des ABGB. tiber die ortliche Geltung . der Gesetze, Festschrift,
str. 194, 2, str. 65. - K I' Č m á ř: Beitrage ZUl' Geschichte des internatio,
palen Privatrechtes, tamtéž str. 133. - Týž: Z dějin mezinárodního
práva soukr., Právník 1911, 537 a násl. - F i s che 1': Methode <lel'
Rechtsfindung im internationalen Privatrecht 1915. - Od mezinárodního
práva soukromého lišiti jest t. zv. právo světové, jedn9tné materiální
právo pro všechny kulturní státy světa. Toto "světové" právo podobá
se římskému ius gentium. Srov. Z i t tel man n: Die Moglichkeit eines
Weltrechtes ; 2. vyd. 1916.
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3. Tyto zásady byly v růZtllých dobách veJmi různé. ~ejstarší
právo řídilo se zásadou národ-nostni, osobnolStní, systémem práv
osobních neb kmooových, podle něhož určovaJa se práva jednotlivcova právem jeho kmene 1). V pozdním středověku vyvinul se princip teritoriální, za jehož vlády bylo na všechny ,osoby naJézající se
v určitém právním obvodu užíti práva tam platného. Tato zásada
byla pOltlačena naukou postglossa,tmů, zejména Bartolovou teo'rli
statutární, která rozeznávala statuty osobní (personální), 'Věcné (reální) a smíšené. PQdle této nauky mělo Pf'o osoby a jejich rozli čné
stavy pla,titi právo dom:ovské obce neb bydliště, pro věci n\3movité
právo místa, kde věc leží, pro právní jed:nání právo, místa, kde jednání tato se stala. Teorii statutární s úspěchem potřel W li c h t e 1',
avšak nepodařilo se pGdati na místě jejím nějakou jedno,t nou obecnou
nauku. Největšího souhlasu nalezla nauka S a v i g n y h ,0, podle níž
pl10 kaMý právní poměr vzhledem k jeho zvláštní povaze vyžaduje
~e určité sídlo, a právní poměr posuzovati jest podle práva tam platného.
4. Každé vnitrostátní právo nejprve samo urlSuje meze, uvnitř
kterých užíti jest práva tuzemského, a stanGví záro'veň, mají-li státní
soudy rozhodGvati také podle práv ci:dch, a ke kterým z nich mají
přihlížeti. Meziná.rodni právo. soukrom é, jako soubG'l' "norem kolisnÍch" 2), souhrn zásad o tom, kterých právních předpisů v daném
případě jest užíti, tVGří tudíž část pla,tného tuzemského práva a
upravuje se tuzemskými zákony. Může tudíž jeho, úprava dopadnouti
v různých státech různě. Avšak úlohou mezinárodního. práva soukromého jest právě od ,s traniti spory jednotlivých států <O tom, kterého
práva v konkretnjm případě jest užíti. Proto je nutno" aby mezinárodní právo soukromé, tento souhrn "norem k()llis,nich", přestalo býti
pouhou součástí jedlIlotlivých prli,vních řádů vnitrostátních, aby ve
všech státech upraveno bylo stejně a aby všeliké pozdější jednostranné změny byly vyloučeny. TG může se státi aToi jen cest,ou
smluv mezinárodních. K tomu cíli pracují zejména "Internatiónal
Law Associat~G:n" v Londýně a "Ins,titu't de d:roit :i'llternational"
v Bruselu, který připravil i Haagské lwnference v letech 1893, 1894,
1900 a 1904. Právě tyto konference uN:nily mnGho k vytvGření jednGtného, "nadstátního" mezinárodního. práva soukromého 3). Roz"
1) Srov. § 4, č . 1 této soustavy. Tato zásada platila j eště v pozdtlím středověku pro židy a pro duchovní, kteří žili padle práva římského.
Platí zčásti ještě dnes pro cizince v říši osmanské a pro sbory vojenské,
které nalézají se v cizozemsku (nař . dv. válečné rady ze 13. {Servence
1798, ze 6. března 1799 a 5. p:.;osince 1846).
~) Název tento není případný, poněvadž vystih~ie jen pathologický
stav střetu, nikoliv též normální poměr různých právních řádů: R e gel sber g e r, Panel. 1, str. 163.
3) Sl'OIV. k tomu zejména K a II n: Die einheitliche Kodifikll:ti~n
des internationalen Privatrechtes durch Staat vertrage. 1904. - Me 111 :
Das internationale Privat- llllel ZivilprozeBrecht allf Gmncl cler Haager
K onvention 1911.
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umí se, že toto "nadstátní" právo zavazuje nejprve jen s,t át jako
smluvníka. Ve státě samém nabývá platnosti teprve, až podle před
pisů o schva.lováni a vyhlašo'v ání smluv mezinárodnich struo se součásti tuzemského práv,a soukTomého.
5. Odkáže-li tuzemské práV'o soudce na určité právo cizozemské, jest pro něho definitivně rozřešena otázka, MeréhO' práva má
užiti. Další aneb zpětný poukaz tohotO' cizozemského práva na ji,n é
cizozemské nebo tuzemské právo nepřichází pro soudce již v úvahu ').
6. Použiti určitých za správné uznooých zásad mezinárodního
prá,va soukromého není podmíněno lim, že cizi Slt át, j,eho~ právo se
takto uznává, sd.ílí totéž stanovisko (reciprocita formální). Tím méně
pak vede meúnárodni právo soukromé k pr()1Váděni zásady, aby ci~
zinci v tuzemsku podrobeni byli tému~ právu jako tuzemci ve státě,
jehož PTáVlL se užívá (materielní reciprocita). Avšak když, cizí stát
nakládá s našimi státními občany hůře než se svými vlastnimi, dochází prO'ti jeho příslušníkům k re,tO'rsi, odvetě (§ 33, nesp. pat. § 23,
pat. zák § 3~, konk. ř. § 58 a vyr. ř. § 28) 2). Nejsou-li zjiiitěny podmínky pro užiti práva cizího (na př. státní občanství), používají naše
soudy práva tuzemského: "in dubio lex fori." 3)
7. MimO' to jest tuzemského práva použíti vždy, je-Ii povahy
absolutně závazné, spočívárli tedy na důvodech veřejného pořádku
neb mravnosti 4).
8. PrO' soudní řízení platí vždy procesní právo míst.a soudu 5).
1) Sporné. Srov. T i I s ch: str. 72. - Kr ř m úř : Sborník 1903,
str. 475 a násl. - Z i t tel man n : 1, str. 838. - K ah n : Dogm. Jahrb.
36, str. 366 a násl.
2) ,W. a I ker: Ober Gegemseitigkeit Hnd Vergeltungsrecht. Ger.-Z.
1917. čís. 28-30. Zvláště praktickým stalo se právo odvety za světov é
války; srov. cís. nař. ze 16. října 1914 č. 289 ř. z. z 28. října 1914,
a na základě jeho vyšlá vládní nařízení z 22. října 1914, Č. 290, 291, 292 ]'. z.
č. 305 ř. z.. z 14. prosince 1914, č. 343 ř. z., z 23. června 1915, č. 174 ř. z.,
ze 7. října 1915, č. 304 ř. z., ze 16. srpna 1916, č. 258 ř. z., z 9. října 1916.
Č. 347 ř. z. a m. j. St e r n ber g: Einflu/3 des Kriegszustandes auf
Rechtshilfevertrage, Ger.-H. 1914, Č. 40. - G l' ti n ber g: Das Vergeltungsrecht, Ger.-Z. 1914, Č. 45. - Str i s o w e r: Die vermogensrechtlichen Ma/3regeln gegen ůsterreicher in den feindlichen Staaten, ihre
internationalrechtliche Wirkung und Zurtickweisung, 1915. - Do min i k: ·
Odvetná opatření rakouského zákonodárství na poli živnostenské
ochrany právní, Zprávy 1916, str. 346 a násl. - W e in man n: Zu § 38
A. B. G. B. im Hinblick auf Kriegszustand und Vergeltungsverordnungen.
Ger.-H. 1917, Č. 7 a 8. - W e i s s: Zahlungsverbot gegentiber dem feind'
lichen Auslande, J.-Bl. 1918, č. 2.
3) Sb. n.ř. (il) 4417.
4) Srov. K a h n: Dogm. Jahrb. 3'9, str. 1 a násl. .- Z i t t 8. 1
man II 1, E>tr. 317 a ná sl., str. 334 a násl. - W a I ker: Not.-Z. Č. 44 až
47. Zásada tato jest vyslovena v § 81, Č. 4 ex. ř. Příklady: Zásada monogamie (Sb. n. ř . (6) 2467); zákaz termínového obchodu s obilím (zákon
ze dne 4. ledna 1903, č. 10 ř. z., § 10) -a m. j. Sbírka 13018, n. ř. (5) 1957,
(6) 2196, 2394, 23g5, (7) 2817, (8) 3163, (16) 6706.
5) O t t : Úvod ve Rtudium soudního řízení l , str. 8; Sbírka n. ř. (1(i)
5907.
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P.odle tohoto práva posuzují se také důkazná pravidla 1). NaprŮ'ti tomu jsou pravidla 'Ů' důkazném břemenu, - tedy také zákonné domněnky, pOIllěvadž náležejí do práva materiálního, podrobeny zasadám mezinárodního PTáva soukromého.
9. Mez.inár,odní právo soukromé upravené obecným zálwníkem
občanským jest ovládáno v podstatě teorií statutární 2). Předpisy zákoníka v tomto směru napro~to nedostačují, dnsavadní výsledky
haagských Jwnferencí nenabyly u nás právní platnosti, takže "volné
nalézání práva" není tu téměř ničím obmez<eno 3).

§ 24. b) Jed not 1 i vos t i.
1. O. z. o. (§ 33) předstihnuv svou dobu') ,p oskytuje cizincům
"stejná občanská práva a povmnosti jalw tuzemcům". Této
která však ještě dnes značně jeSlt omezena v příčině osob
právnických 5), možno zajisté rozuměti tak, že Me intencí zákoníka
má se způsobilost k právům posillzovati vždy podle práva tuzemského 3). Totú pojetí odpovídá úpLně dn€šní panující nauce 7). Zvláště
tuzemské práV10 lllbsolutně závazné se v tomto směru namnoze uplatňuje 8). Tak nesmí tuzemský soudce uznati otroctví a poddanství
(§ 16), tak nemohou býti cizo'zemské výsady v tuzemsku nikdy
uznány a naopak 0).
2. Způsobilost k právním činům 10), tedy význam rozliěných
sturpňů stáří, právní obmezení pohlaví žen'8lk.ého 11), vliV' duševních
chorob, zba,vení svéprávnosti 12), prohlášení za mrtva 13), způsobilost

zásadně
zásadě,

1) Sbirka n. ,ř. (14) 5337, k tomu l' i h, ch, J.-Bl. 1911, Č. 31 a 32.
,
2) §§ 4, 34, 300 i. f.: statuty osobní; § uoo statuty reálné; §§ 35 až
37 statuty smíšené.
3) Nejnovější mírové smlouvy prolomily v 111Dohých směrech zásady staršího mezinárodního práva soukromého. Srov. mírovou smlouvu
Saint-Germainskou, čl. 288 a násl., 264 a násl. a m. j.
') Hedemann: Die Fortsehritte des Zivilreehts im 19. Jabrhundert, 1, 1910, str. 65 a násl.
5) Lyon-Caěn: J.-Z. 18!)6, Č. 39. -' Walker: Ger.'Z, 1896,
č. 44 a násl. Zákon z 11. prosince 1919, č. 12 Sbírky z. r. 1920' vl. nař.
z 13. září 1920, Č. 532 Sbírky; vyhl. min. obchodu z 12. října 1920, č. 580
Sbírky.
6) Burckhard: 2, Sltr. 228. -- Strisower: l<'estschrift 1911,
2, str. 97 a násl., zvláště str. 118, 125 a násl.
7) Literaturru uvede.na u Str i s o w e r a, str. 117. pom. 72, 73.
8) SrOov. nahoře § 23, Č. 7.
0) Sbírka n. ř. (l) 390, (3) 1031, k tomu G r o a 11;: Ger.-Z. 1901,
Č. 1.
10) Sbírka 15418. Neplati o způsohllosti k právům: viz text č ..l.
Str i s o w e r: str. 95; jiného mínění St e i n 1 ech n e r: Festschnft
1911, 2, str. 68.
11) Sbírlr.a n. ř. (2) 667.
12) Sbírka n. ř. (12) 4771.
.
13) Sbírka n. ř. (4) 1434. V píičíně cizozemců, kteří v tuzemsku ~ěh
své bydliště neb místo posledního pobytu, použije se práva tuzemskeho:
Sbírka n. ř. (4) 1684, (12) 4776; srovn. O t t: Rechtsfiirsorgeverfahren,
str. 127.

uzavříti
sta,twtů

manželství 1), způsobilost směnečná, podléhají zásadně vládě
personálních 2). Ty určují se buď byďlišt.ěm neb státním občanstvím. Stanovisko p~atného, práva (§§ 4 a 34) jest pochybné.

a) Y příčině cizinců 3) prohlašuje § 34 za směrodatné zákony
toho místa, jimž cizineé buď vzhledem k svému byd'lišti, neb nemá,-li
bydliště, vzhledem k svému zrození t) jako, poddaný podléhá.
Jedni 5), kladouce důraz na slovo "poddaný", spatřují v "bydlišti"
a "narození" jen bližší určení tohoto poměru a p,r ohlašují za směro
datnou státní přís'Jušnost. Jiní 6) zdůrazňují "bydliště" a' staví tak
cizince zde bydlící úplně na roveň tuzemcům. Otázka nedá se rozhodnouti bezpečně ani z dějin ani zle mění zákona. Panující nauka ,) a
judikat,u ra 8) rozhoduje se dnes pro státní občanství. Přes to jest
"šak bydliště pokláda.ti za směrodatné tam, kde zdá se tak ]?řiměře
ným vzhlooem k podsrt,a,tě věei neb domnělé vůli st.ran 9).
příčině tuzemců prohJašuje zálwn (§ 4) za rozhodné státní
avšak podrobuje tuzemCB .tuzemSikému právu i VI jednáních, která uzavírají mimo s.tátní území, jen pokud jejich způsobiJost
uzavříti ta,t o právní jedllání je ,tímobmezena a když, ta,t o právní jednámí mají zároveň také v tuzemsku vyvoilati prÚlvní účinky. To je
sice plipadné a samozřejmé, ježto tuzemské zákony nemohou nutIti

b) V

občanství)

.1) Výjimkou není § 51. Neboť způsobilost nezletilého cizozemce
k uzavření manželství posuzuje se dle jeho personálních statutů. Jen
pro vnější překážky má tuzemský soud zříditi případně kuratora ad hoc.
- U n g e r: 1, str. 168, pozn. 21. - K r a i n z : 2, 2, 20, pozn. 19.
2) Změní-li ,se tedy peroonální statut, mění se tím i způsobilost
k právním činům. Bylo tudíž platné manželství tuzemské státní občanky
v Uhrách uzavřené, poněvadž tato podle práva uherského stávála se
sňatkem zletilou: Sbírka 13282. Avšak zletilosti jednou nahyté nepozbývá
se změnou personálních statutů: Sbírka 9075, 14272; proti tomu E i s i ngel', Not.-Z. 1908, č. 18. Proto nabývá cizozemská státní občanka sňat·
kem s tuzemcem zletilosti, odpovídá-li to právu její vlasti. Sbírka 2259,
n. ř. (3) 1185, (12) 4600. - K I e in: Not.·Z. 1918, č. 29.
3) Neuplatňuje-li stram oizího státního 'občanstvi anebo nežádá·li
za použití práva cizího, jest užíti práva tuzemského. Sbírka n. ř. (/!)

1578, (11) 4417.
~) T. j. vzhledem k tehdejšímu bydlišti svého maI1iželského otce:
Sbírka 14272. - Srov. U n gel': 1, str. 166, pOZ:(l. 8.
5) Ran d a: Griinh.-Z. 6 's k 785. - S tub e n I' a u c h: Kom. 1,
str. 85. - Ti 1 s ch: EinfluB der ZivilPTozeBgesetze, str. 42. - St e i n·
I ech n e r: Festschrift 2, str. 65. - K I' a i n z: str. 82 a m. j.
6) Pfaff-Hofmann: Exkurse 1. .str. 105 a násl. - Unger:
1, str. 164. - K r a s n o pol s k i: Grunh.·Z. 16, str. 58. - Pf e I' 8 che:
Grundri13 8 a m. j.
7) Tak již dekret dv. kanceláře z 22. IPIJ10since 1814, Č. 1118 sb.
z. s.; nesp. pat. z 9. srpna 1854, Č. 208 ř. z., jenž však stanoví odchylku
pro cizozemce bydlícího v tuzemsku (§ 140); úv. zák. k c. ř. s. čl. XXIX.
8) Sbírka n. ř. (10) 3811, 3984; (14) 5603; nero'lhoduje, v jakém
úmyslu bylo nabyto cizího státního občanství: Sbírka n. ř. (10) 3811,
4024; jinak n. ř: (9) 3334.
9) Na příklad Sbírk'a n. ř. (8) 2973.
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. cizozemské soudce, aby užíva.li tuzemského práva 1) . Avšak ustanovení tO'toodporuje zásadám moderniho mezinárDdníhD práva &OukrDmého, ježto Dbmezuje platnDst práva tuzemského přímo, jen na zdfljší
právní území. .Teště dále jde nauka 2) přija,tá nejnDvější praxí 3),
která zákonnému 'obmezeni, že ta,tD jednání mají zárDveň v tuzemsku
vyvolati právní účinky, ten smysl pDdkládá, jako by právní jed'nání
tuzemců v cizDzems·k u jen tenkráte byla podrDbena tuzemskému
právu, když strany při uta.vření právníhO' jednání zamýšlely vyvDlati
jeho účinky v tuzemsku. Tím jes.t prDti úmys,lu zákDna státní občan
ství zatlačenO' vůbec bydlištěm ").
3. FDrma právních jednání měla by podléha.ti týmž mistním nDrmám jako ost-a,tní pDdmínky právníhO' jedlDáJní, pooěvadž jest jen
jednDu z jeho sDučástek. A však zachovávati formu dJe- před:pisů těch
to nutnDu i ve splniš-ti právního jednání, působilO' by častO' nemalé
Dbtíže: prroto uznává se všude pla.tnDs-t zásady "lDCl.lJS regit actum".
V příčině formy stačí tedy, dbá-li se práva pJatného v místě' z11zení
právního jednaní. Věta tatú snaží se dDcíliti uleMení vzájemných
. tyků a nevylučuje, aby se fDrma nevDH:la dle prráva platnéhO' pro
onO' právní jedná.ní i v ostatních směrech 5). Naše p'rávD nevyslovilo
sě sice níkde O' tom Dbecně, však záoa·da taká vyplývá z celé hlldy
Slpeciálních ustanoveni 6). Jen věcná prrávní jednání jsOu i v ohledu
formy vázána. na právO' platmé pro· dO'tyčný věcný poměr vůbec 7).
4. Pro věcná prá.va. jest dán již polohou věci určitý míSltní
vztah. Jsou ovládána. zásadně právem toho místa., kde' se nalézají:
lex rei sitae. Naše právO' (§ 300) rozeznává sice zdánlivě věci nemovité a movité a podrohuje ve smyslu nauky platné v době ,svého. vzniku jen nemovitos,ti sta,tutům reáJním. 8), movitosti však personálním
statutůmoprrávněného: mobilia personam sequuntur, ·ossi.bus inhae1) Proto vysloviti jest, neplatnost právního, jednání uzavřeného tuzemcem v cizině jen s obmezením na zdejší státní území: Sbírka n. ř. (5)
1793, (7) 2738, (8) 3015; jinak Sbírka 16144 a rozhDdnutí z 11. května
1915 uveřejněné v Gellerově Zentr. Bl. 1915, č. 412.
2) Bu r c k ha r d: 2, str. 228.
3) Sbírka n. ř. (8) 3108, 3229, 3250, (9) 3485, (10) 3649. 3605, 3787
(rep. nál. 198), 3922, (12) 4494, 4653, (16) 6315, 6725; rozhodnutí z 8c květ
na 1917 uveřejněné v Ger.-Z. 1917, Č . 28/29.
4) Proti tomu B rod: Ger.-H. 1916, Č. 27. - Pf e r se h e: Allg.
Lehren, str. 7 a násl. - K r a i n z: str. 81. - St e i n 1 ech n e r : Festschrift 1911, stl'. 67.
5) Sbírka 2734, 15301.
6) § 35, kte-rý patrruě p·rávě jen na fo,rmu jest vztahovati. K r a i n z :
§ 27, jinak St e in 1 ech n e r: str. 91 a další; směnečný řád čl. 85, dv.
dekl'. z 22. července 1812 a min. výn. z 19. června 1850 (§ 5) pro poslední
pořízení a dědickou smlouvu. Srov. Sbírka 2148, 6101, 6867, 11148, 15276;
n. ř. (8) 2925, 3108; (16) 6315, 6508; pro ohlášky a uzavření sňatku platí
forma předepsaná v místě jednání. Avšak také manželství tuzemcovo
uzavřené tuzemskou formou v cizině jest platné; jiného mínění Sbírka

14950, 15301; n.

ř.

(7) 2747, (16) 6345.

7) Regel ,s berger: Pand. 170, pozn. 2. -

pozn. 192. - K r a i n z : str. 95, pozn. 5.
8) Pí1klady: Sbírka n. ř. (9) 3586, (12) 4610.

Un ger: 1, &tr. 208_
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rent 1). Avšak obsah poměrů věcně právních a rozsah jejich ochrany
spočívá z největší části na normách závazných, jichž v zájmu bezpeč
nosti ,obchodní téměř vždy jest užíti na všechny věci v tuzemsku se
nalézající 2). Proto bude zajisté dle na,š eho práva lex vei sitae platiti
jak pro věci nemovité tak i věci movité 3). Právní vlastnosti určité
věci joot posuzovati vMy podJe toho práva, jemuž podléhá dotyčný
věcný p'r ávní poměr. O určité místní poloze moviJté věci lze ostatně
jen tenkráte mluviti, ' je-li podJe svého určení umístěna trvale 4).
5. Obligace podléhají dle našeho práva (§§ 36, ~7) zásadně normám toho místa, kde smlouva byla uzavřena. Těmto normám dává se
dmes zase namnoze přednost před právem splniště neb bydliště neb
dokonce právem určeným státní příslušností dlužníkovou, poněvadž
takto tvoří se pro dv·ouSltranné závazky právo jednotné 5). Předpis
není však zá,va,zný; v j.istých mezích ustupuje vůli stran. Absolutně
závazných zákonů jest a.rci užiti v~dy 6). Zákonem takovým jest zajisté nOrma (§ 36), že v tuzemsku uzavřená právní jednámí, při nichž
aspoú jedna strana je tuzemcem, posuzovati sluší " bezpodmíne čně
podle tohoto zálwna" 7). Naproti tomu mohou cizozemci mezi sebou
použíti za základ právního jednání v tuzemsku uzavřeného právo cizoz emské, a cizozemci a tuzemci, uzavrou-li smlouvu v cizozemr;ku,
mohou použíti dokonce jiného práva než p~atí v místě smluvním 8).
Arci p~atí i pro smlouvy tuzemců v cizozemsku norma, ž,e smlouvy
tyto, mají-li ,"Svolati právní násled!k.y v tuzemsku, podléhají právu
tuzemskému (§§ 36, 37) ~).
a)' O mistě uzavření smlouvy lze však vůbec jem tehdy mluviti,
nabyio-li pouze náhodné, nýbrž je-li dáno buď bydlištěm neb závo1} Sbírka n. ř. (9) 3404.
2) Z i t tel man n: 2, str. 301 a násl. -

P f e r s che: Allg. LehKrainz: str. 83; jinak Unger: 1, str. 174.
3) U služebností rozhoduje, pOll oba v,ěci služebné; u pohledávek hypotečních podléhá subjektivní nárok právu platnému pro obligace, subjektivní povinnost právu platnému pro pozemek: Sbírka n. ř. (1) 390,
(7) 2586, (9) 3586. Srov. také Sbírka 1511, 5510 n. ř. (12) 4610.
' ) Tohoto pře dpokladu není, jestliže věc prochází pouz e určitým
právním územím, jako při zaslání zboží a pod. V případě změny místa
posuzují se náležitosti nutné k vzniku práva podle "lex rei sitae" platného v době vzniku tohoto práva. Naproti tomu určují se náležitosti
nutné pro trvání práva zákony toho místa, kde věc právě se nalézá.' R egel sb erg e r: Pand. 1, str. 172. - K r a i n z: str. 84.
5) Zittelmann: 2, str. 371. Stri s ow e r: Not.-Z. 1909,
Č. 29 a 30.
6) Sbírka 12864, srov. R 'o d win: J.-Bl. 1914, Č. 28.
7) Sbirka n. ř. (11) 4204, 4249.
8) Není-li výslovné úmluvy, bude pro odpověd ě ní otázky, ,zda
strany zamýšlely podrobiti se jinému právu, směrodatným jejich sjednání o splništi. - Srov. Z i t tel man n: 1, str. 279.
9) Na; služební poměr zaměs,tnanců cizoq,emského podniku v cizin ě
nelze užíti zákona o obchodních pomocnících: Sbírka n. ř. (16) 6352
(rep. nál. 219). Naproti tomu užíti jest kogentních předpisů zákona ko·
aličního a zákona o obchodech splátkových na smlouvy tuzemců , třeba
uzavřené v cizině : Sbírka n. ř. (7) 2785, 3163.

ren, 9. -
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dem dlužníkovým, neb cha,rakterisováno j3Jko typické smluvní místo,
na příklad bursa. Jinak nutno hled3Jti jiný směr-odatný moment (společné splniště neb bydliště, spo1ečné státní ,občanství a p.). To platí
jmenovitě o uzavření sm:1auvy, mezi nepřítomnými 1).
b) Právo mí ta, kde sml,o uva byla. uzavřena, jest směrodatným
v příčině všech otázek, jež týkají se hmotné stránky smlouvy: podle
něho posuzuje se pla,tn·ost (donucení, omyl, podvod a m. j..), žalovateolnost (důkazně břímě), ůčÍllky (Z3JVÍ!nění 2), prodlení 3), promlčení 4),
správa). Naproti tomu řídi se Zipůsoh a platnost plnění právem splniště (§§ 905, 1420).
6. O obligacích z deliktů neobsahuje o. z. o. žádného ustanoveni 5). Zajisté j&OU VŠ3Jk i tyto. podrobeny právu platnému v místě
deliktu 6). Totéž bude platiti pro závazky deliktll.ln podobné, t. zv.
quasidelíkty 7).
7. Jednostranná právní jednání řidí se dle pravidel () smlouvách. Podléhají právu toho místa, kde byló jeodlnáJno.
8. Obligace z určitého staVlll jest posuzQovati dle míSltnich vztahů směrodatných pro tcn který S'taV R).
9. Mezinárodní právo manželské 9) jest upraveno haagskými
konvencemi z 12. če'rvna 1902. Úmluvy tyto nebyly sice ratifíkovány
v našem právním ůzemi '0), aVš3Jk jejich věcný o'b sah odpovídá
v cetku právu u ná", platnému.
1) K r a i n z: str. 86; jinak (J'IÚ to, kde navrhovatele došlo prohlášeni o přijetí): Sbírka n. ř. (3) 1100.
2) Sbírka n. ř. (4) 1287.
3) Sbírka n. ř. (5) 2046.
') Sbírka n. ř. (11) 4249; jinak Leh r: Ger.-H. 1882, č. 55. - Srov.
K r a í n z: str. 87, pozn. 16.
5) §§ 34 až 37 týkají se jen prá.vních jednání: Sbírka 4828, 9102.
6) Sbirka n. ř. (16) 6511. Tale i podle analogie qq 35 až 37. Pro
lex for i Savigny: System 8, str. 278 a násl., proti Zitt elmann, 2,
str. 464 a násl.
7) Např. o ručení železnic za poranění osob . vzniklá pIi. provozu.
- Regelsberger: Pand. 1, str. 176, pozn. 12. - Krainz: str. 87,
pozn. 20 a. Sbírka n. ř. (13) 5219, (16) 6511.
8) K otázce místní pla.tno.sti norem () naříkatelnosti právnich jednání srov. K r a s n o pol s k i: Griinh.-Z. 16, str. 51 a násl.; týž: Anfechtungsrecht, 158 a násL - Men zel: Anfechtungsrecht, str. 30 a
násl., Sbírka n. ř. (4) 1457, (6) 2474, (8) 3190.
9) Rit t III e r: Eherecht. str. 35 a násl. S ing e r: Ger.-Z. 1877,
č. 79 a násl. S z t e hlo: Das ungarische Ehegesetz und seine Beziehungen zum Auslande. Z. fiir ung. Offentliches und Privatrecht, 2, str. 127
a. násl. - Fot h: Internationale Beziehungen des ung. Eherechtes, tamtéž, 2, str. 62 a násl.; 3, str. 87 a násl. - K r a ff t: Die EheschlieLlung
deutscher usw. StaatsangehOriger in England, 1906, - Ne u b e c ker:
Der Ehe- und Erbvertrag im internatíonalen Verkehr, 1914. - Kle in:
Zentr.-Bl. 1918, 3087. - Vos 1 a ř: Oasopis 1919, str. 170 a násl.
.
10) Krč má ř: Sbomík 1905, sk 278 a násl. - Cz y hla r z: Dle
Haager Ehekonventionen, 1907. - O t t: Sborník 1913, str. 1 a násl. K r a s ~.o pol s k i: P .. Jur. Vierteljahrsschr. 40, str. 6 a násl. _. M ik o c kl. Ger.-H. 1907, Č. 41.
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a) Zásnuby nemají dle našeho práva v zápětí žádného právního závazku (§ 45). To je norma ab olutně závazná 1) a platí tudíž
pro veškeré zásnuby, z nichž právo v tuzemsku se uplatňuje 2).
b) Způsobilost uzavříti manželství posuzuje se dle per~onálnich
F:tatutv. obou nupturientů 3) v době sňatku . Tyto statuty řídí se zde
státním občanstvím, nikoli byda.ištěm (dekret dv. kanc. z 22. prosince 1814, č. 1118 sb. z. s.) 4). Avšak i cizozemcovo manželství v tuzemslm uzavřené je neplatným, jestliže brání mu nějaká veřejná pře
kážka tuzem kého práva, a to i když totO' manželstvÍ podle domovskéhO' práva cizmoova byLo by p'latným 5). Právě tak je nepl:ttné
podle našeho prava manželSJtví uzavřené cizinci v cizozemSku, porušuje-li sé jím zákon abso'Jutně závazný. Arci různí se tu názory,
zdaJi a kdy některý zákon má tuto povahu 6).
c) Rozv·od neb rozluka manžeLbt"Í jest platna jBn tehuy, bylJ,-li
provedena tuzem kými soudy (§ 100 jur. n., § 81 Č. 3 ex. ř.) podle
práva tuzemského 7). Zása.da tato platí i tebdy, byla-li jen jedna
- strallla v okamžiku rozvodu ncb rozluJ{y \'uzemským stá.tnÍm přísluš
níkem 8) bcz ohledu na to, zda mrunžels,tví u'-!avřeno bylo v tuzemsku
neb v cizozemsku, tam třeba i s úmyslem, že nemá v tuzemsku miti
účinků D). Ma,nželstvÍ cizozemců lze rozlučovlllti. v cizině podle práva
cizozemského '0) anebo v tuzemsku 11) - je"tliže ma,n?;elé měli v tuzemsku posledni společné bydliště - dle PTáva tU'z·e mského 12).
1) Arg. § 45 .-,za jakýchkoliv okoln()lstí".
2) Sbírka n. ř. (2) 642.
3) Sbírka 4018, 6471 . 8575, 9638, 11241. 13570. 14006. 15951. 16020;

n. ř. (3) 1210' (5) 1793, 1832; (6) 2395, 2454; (7) 2738, 2822; (8) 2925,
3015, 3020, 3229, 3250; (9) 3333, 3485; Sbírka n. ř. (10) 3984; rozhodnutí
z 15. únom 1916 uveřejněné v Zentr.-Bl. 1916, č . 156.
4) Sbírka 16144, n. ř. (10) 3811, 3984.
") Sbírka 11110; min. Výn. z 31. srpna 1898, Č. 20287, Věstník
min. práv 1898, str. 219 a násl. Podle úmluvy haagské (čl. 2.) tvoří bto
skutečnost jen zákaz, není však překážkou rozlučující.
6) Srov. Sbírka 5904. 6141, n. ř. (16) 6707; (9) 3334, 3527, (10) 381 tj
(7) 2817, (8) 3250, (9) 3485, (10) 3649, 3984 a m. j.
7) Sbírka 14006; n. ř. (6) 2196; (8) 2925; (9) 3334.
8) Sbírka n. ř. (9) 3334, 3340.
9) Sbírka ll. ř. (12) 4818 (rej!). nM. 205). Proti tomu O f f n e r :
J.-Bl. 1912, Č . 11; jinak zase St e in e r: Not.-Z. 1912, Č. 22. - Srov. též
G a n s: P. J. Z. 1921, Č. 6.
'0) Sbírka n. ř. (16) 6461. Platí i tehdy, byla-li jedna strana dříve
tuzemcem: rozhodnutí z 15. června 1915, Ger.-H. 1915, Č. 33 a, z 2. května
1916, J.-Bl. 1916, Č. 26. Cizozemské právo rozhoduje pak též o právních
účincích rozvodu neb rozluky (na př. § 142): Sbírka 5535, 8416; jinak,
bylo-li manželství uzavřeno v tuzemsku: rozhodnutí z 5. prosince 1916,
Zeutr.-Bl. 1918, Č . 44.
11) Sbírk.a JlJ. ř. (10) 3807. - K r a s s e I : Not. Z. 1899, Č . 41.
12) Sbírka 11219; n. ř. (5) 1870; (13) 5280. Druhá haagská konvence
ustanovuje v čl. 2: "Za rozluku manželství lze žádati jen když v jednotlivých případech přípustna je jak dle domovských zákonů ~anželů,
tak podle zákona platného na mí tě, kde za rozluku ,se žádá, byť 1 ka:Zdý
z těchto zákonů dovoloval ji z jiných důvodů."
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d) Rozsah moci manželovy a manželské právo majetkové (Z3.konné~) i smluvní) 2) posuzuje se podle práva platného v bydlišti
manžei1ově. V prvém případě je směrodatným bydliště, které manžel
právě má 3), v druhém přípa,dě
v 'dlobě sňatku 4).

rozhoduje

bydliš,tě,

které manžel

měl

10. Vznik a zánik moci otoovské 5) určuje se persollálním sta·
tutem, jejž otec měl v rozhodném okamžiku; její účinek lidí se
per onálním st3Jtutem, k,terý Olt cc právě má. Naproti tomu rozhoduje
personální st3Jtut matčin nejen o poměnl nem~U\želského dítěte
k matce a matč1ným plíbuzným, nybrž i o nárocích dítěte proti
jeho otci 6).
ll. Poručenství 7) má za, účef péči o poručence. Říd·j se pro,t o
ve všech směrech personálním st.<ttutcm, jejž poručenec právě má 8).
To však s výhradou zásad,y ,o bsažené v lex rei sitae (§ 225) a pravidla, že tuzemsk)'r soud poručenský má se ve výkonu úřadu vrchnoporučenského řídiiti vždy právem tuzemským (UflS1p. pat. § 183).
12. Otázky práva dědického D) posuzuje túzemské právo různě
podle toho, jde-li o p,ozůstalostni jmění movité - či nemo'v ité. Pro
majetek nemo,v itý platí staJtuty reálné.
Právní poměry mov1tého jmění posuzují se podle ljráva, platného ve státě, jehož zemřelý byl příslušníkem . (§ 300 min. výn.
1) Sbírka 9148.
2) Sbírka 13176.
3) Sbírka n. ř. (2) 667.
4) Přes změnu bydliště jest manž. ma.jetko'vé prá,vo neměnitelné:
Sbírka 2701.
_ .
5) Adopoo řídí ,se podle zákoml, jímž podléhá adoptující v době
aqopce:, Sbí),'ka n. ř. (13) 5147. Srov. E i s ing e r: Not. Z. 1908, Č. 12
až 25, jenž vedle toho Mře zřetel také na domovské právo adQptovtj,ného.

Legitimace per subsequims matrimonium řídí se zákony, jímž podléhá
legitimující v době uzavření sňatku: Sbírká n: ř. (8) 3184. Také pro
popírání manželskébo původu dítěte otcem cizozemcem jest v ohledu
hmotně-právním sm.ěrpdatné právo cizozemské: Sbírka čs. 71.
6) Steiner: Not.-Z. 1884, Č. 8 a násL - Eisinger: Not.-Z.
1908, Č. 16. - W a 1 ker: G. Z. 1920, Č. 25---32. - D,a n g.e r: tamtéž,
Č. 17-20. Sbírka 4290, 9341; n. ř. (6) 2505; (8) 2973; ' rozhodnutí
z 2. března 1915, Ger.-Z. . 1915, Č. 24. Bydliště OtC0VO ' ':' tuzemsku nestačí.
Sbírka n. ř. (6) 2473, rozhodnutí z 1. května 1917, ;r.-Bl. 1917, Č. 36; jinak
Sbírka 4828, 9102 n. ř. (5) 1978, (8) 2973, (13) 5126, -(16) ' 6250, (17) 7040.
NemaJ1želskému dítěti cizozemské státní občanky, které stalo se tuzemr-em, přiznává žalQbu paternitní, třeba by podle práva matčin(t" byla nenřípustná, rozhodnutí Sbírlm 133. ---: Podobně (odpírá-li právo dovolaného soudce uplatňování tako,v ých nároků, na př. code civi\, čL 3~0) R eg e I s ber g e r: Pand. 1, str. 180, pozn. 19,
. ,
7) R e i che r: IlIlterna,tionalťAs VormundlschaM,srecht und das Haager Ůbereinkommep, 1909. - Pel z e r: Ger.-Z. 1914, Č. 40.
8) Vdá-li se nezlet,ilá cizózemka za tuzemce, lIieza,n iká áuozemské
poručénstvi: Rbírka 7267.
. '
9) S tar r: me Behandlung des NacbJ.a.sses der AUJslander 1870.
~ Wo e s s: Not.-Z. 189'2, Č. 45. Ne u b e c k eT: Der Ebe- und Erbvertrag im .internationalen Verkebr, 1914. - W a I ker: Not,-Z. 1920,
Č. 1 a násL
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z 15. března 1867, Č. 2918; nesp. pat. § 21 a 22) 1) . Jen výjimečně
posuzují se i tyt.o právni poměry dle práva ,tuzemského a to. když
buď .všichni< účastníci projevili souhlas, aby pozůstalost po cizinci
v tuzemsku bydHvším projednala se dle tuzemského práva (nesp.
pat. § 24), anebo státní občanství zemřelého jest nejisté (nesp. pat.
§ 25) anebo konečně není-li reciprocity (nmop. pat. § 23) 2~.
Důsledkem tohoto stanoviska jest sice často nerozřeši, telná
Iwlise právních řádů navzájem si odporujících, za to však zajištěno
jest jasné a jednotné právo immobiIáfJlÍ. Zásaďa ta,t o, jest obme-zena
- nehledíme-li k otázce vnějš,í formy p'osledních po,řízení 3) - jen
tím, že dědická způsobilost dědiců a odka.zlOwúků řídí se jejich
person.álním sta.,t utem a že lex rei sItae nemůže ručení cizo'lemského
dědice přes meze p'ozMtalosti upínati na tako,v á v cizině učiněná
jed'nání neb opomenutí, jež nemají tohoto účinku podle personálních
statutů dědico'vých .

. Hla va pátá: Pr á v a.

§ 25.1. Pojem práva subjektivního·) .
1. Životní poměry pioskyimj.i užívání živ:ortních statků, které
jsou s to uSlp okojiti rozmanité potřeby jednotlivcovy, ať jsou to
potřeby smyslné či mravní. Úlohou právníh'o řádu j'Jst zajistiti toto
uspokojení tím, že pod~obí všechny ooy živ,otní poměry a veškeré
lidské spolužití vůbec pevným pravidlům, že učiní ze statků životních
s,t atky právní, a že nedá rozhodovati mlOci jednotlivcově, nýbrž podřídí pevným normám jeho pud směřující k bel'JoMednému třeba ukojení všech jeho, potřeb.
2. Tohoto cíle může právní řád d!osáhnouti tím, že přenechá
každému jednotlivci, aby sám uskutečnil účel právem uznaný, při
znávaj.e mu k tomu cm jistou právní moc, že přikáže kaž.d'é mu jednortlivci urmtou právní sféru, v níž jeho vůle platiti má, 00 chrání
zájmy jedlnotlivcovy způsobem na jeho vůli závislým, zkrátka, ŽE,
mu poskytuje subjekltiV'IÚ právo. Každému subjektivnímu právu odpovídá subjekJtivní pomfiost, jejíž spilnění vynutiti lze vůlí oprávněného. Avšak právní řád stanoví také povinnosti, jež plniti nutno
v zájmu obecném, a které proto bez ohledu na vůli oprávněného
1) A to i když pozůstalost proďednáNá se v tuzemsku. - K r a i n z :
str. 92, pozn. 3. - Br u c k: Not.-Z. 1912, Č. 9. Jinak Sbírka n. ř. (3)
849; rozhodnutí z 2. února 1913 v Zentr.-Bl. 191~ Č. 87. - U n g e r :
System 1, st:r:. 204 a násl. - K r a s n o pol s k i: liriinh.-Z. 1916, str. 61
a násl.
2) Sbírka 1511; cizinou byly také Uhry a BoSiIla.; Sbirka 3483, 4614,
13217.
3) Locus regit actum: Viz pozn. 7 na str. 41 této solllS,t avy.
4) LetOnhard: Griinb.-Z. 10, W . 1 a násl. - Schuster, tamtéž, 4, str. 586 a násl. - S che y, tamtéž, 7, str. 756 a násl. - And e rsen, tamtéž, 38, str. 603 a násl. - Ti 1 s c b : str. 81 a násl.
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o.rgá.ny státu se vynucují (pravD uMiců nepomhlUtcll1ých, o.becné
užívání veřejných Vo.d a m. j.).
I když v těchto. pi'ípadech tu a tam chráněn jest zájem jednotlivcův, nesPo.čívá přece v jeho moci, aby sám donucoval, není
zde práva subjektivního, nýbrž jen právo. státu lila uPo.slechnutí.
Ochrana, která jednotlivcům z toho plyne, jest pouhým účinkem
reflexním i).
3. Pojem subjek;t ivního práva nekryj e se podlE; toho vždy
s pojmem právně chráněného zájml\l 2). Nelze vždycky mluviti Ů' subjektivním právu, když porušení určitých zájmů má v zápětí trest
neb povinno.st k náhradě škody 3), jako ZlUle lla,opak můžB b)'ti dáno
právo subjektivné i tam, kde není :t.řejmého. a bezpro.středního zájmu 4).
4. Subjektivné právo jest moc vůle. Namítá-li se proti tomu 5),
že také osoby vůle neschopné (děti, duševn ě cho.ří) mají práv~ subjektivná, nedokazuje se tím ničeho. N eboť nezáleží na vůli ak.tuální,
nýbrž vůli Po.tenciální, nezáleží na vůli skute čné, která ča.">em schází
i o.sobám vůle schopným (ma př. ve spánku), nýbrž rozhoduje možnost vůl e, které se dostává i O S o.bě neschopné pro s tř e dnictvím zá~tupcovým 6).
.
2. Druhy práv s oukromých.

§ 26. a) P r á v a o s Ol b n í.
1. Východištěm všech práv soukromých jest člověk způSo.bilý
k právům. Již jako takový bez zřetele na určitou věc neb na uroÍJté
jiné oo-oby požívá právní ·ochrany své o.sobnosti, své exi,s,t ence a
uplatnění svých sil duševních i tělesných. V tomto smyslu mluví
se o ochraně "práv vr.o zených" (§ 16) opro.ti právům naby:va,telným
(§ 18), jichž získati lze teprve příslušným nabýv:wÍID úk,onem 7) .
Práva vrozená rozumějí se sama sebou. Jich ne.potřebí nabýva.ti.
Popírá-li je kdo, musí dokázati zá,k oníté obmezení těchto práv (§ 17) S).
Která jsou tato práva "rozumem seznatelná", zák.on nepraví. Nei) I her ing: Geist, § 61. - Týž : Do.gm. Jahrb. 10, str. 245.
2) Jiného. názo.ru E 1 t z bac her : Handlungsfahigkeit 104; Unterlassungsklage 118. - I her ing: Geist, §§ 60, 61.
3) Tuh r: 55. - Ran d a: O závazcích k náhradě škody 1899,
str. 18, pozn. 2. - M a u c z k a: Der Rechtsgrund des Schadenersatzes,
str. 171 a m. j.
4) Tu hr : 60.
6) I her ing : Geist, 3, §§ 60, 61. - Bek ker: Do.g-m. Jahr., 12,

9. -

Ber n a t z i k: Arch. O. R. 5, str. 194 a násl.
6) Tuhr: 57.
7) W e II s pa c her: Das Natunecht und ďas A. B. G. B., Festschrift 1911, 1, str. 173 a násl. ....:. E. Ad 1 e r : Die Personlichkeitsrechte,
tamtéž 2, str. 163 a násl. - M a u c z k a: Die Anwendung der Theorie
der lnteressenko.llissionen aut die angeborenen Rechte, tamtéž, 2, str.
229 a násl. ; týž: GrUnh.-Z. 39, 1 a násl.
8) Podle úmyslu většiny redaktorů m ěl tento paragraf jakožto
"vlastní ustanovení, co. jest právo." míti arci ještě další význam; srov.
S c ll e y : Festscllrift 1911, 1, 526. Srov. také Pf a ff: GrUn~.-Z. 2, 308.

48
chybíme, rozumíme-li }imi práv'o osobnosti 1), v němž obsaženo jest
právo na vlastní osobě 2), právo na život a zdraví, na tělesnou
mtegritu, na Čef,t, . svobodu a rovnost, na vlastní jméno a obraz~)
a m. j.4). Tooreticky může býti sporné, jde-li v těchto případech,
které s osta,tními subjektivnými právy nemají téměř ničeho společ
ného, o právo subjektivné neb jen o zájem právně chráněný 5). Zdá
se, že platné právo mysU zde na právo, subjektivné. Arci jde tu
jen 'o právnickou konstrukci, jež nesmí vésti tak daleko, aby pře
háměna byla ochrana osobnosti jedné na úkor os,t atních. Jen správné
ocenění sporných zájmů může mz.hodovati v jednotlivých případech.
2. Právo osobnosti není jediným právem osobním. Právní řád
a zejména též právo platné (§ 15) zná mimo to celou řadu práv,
jež zakládají se dílem na osobních vlastnostech a poměrech, dílem
na poměrech rodinných: absolutní a, relaJtivní práva osobní.
. 'a) A:bsohltní práva osohní, jež o. z. o. uvádí vedle PTáva osobnosti, nejsou ovšem vůbec právy subjektivnými. N ebo,ť ani zvláštní
pt"ávní ochrana poskytnutá nezLetiJcům, osobám svéprávnosti zbaveným, nepřít@ll1ým a právnickým (§ 21) nezakládá 'SlUbjektivných
práv soukromých pro tyto ' osoby, ani nelze způsobilost k právním
činům pokládati za právo subjektivné, byť i některá ustanovení zákonná (§§ 5, 903) zahrnovala ji také v soubomé označení "právo".
P,ochybno jest, zda členství ve spoJečnosti d0V10~e<né (§ 26) jes,t subjektivním právem 6). Z valné čá&ti j&oru subjektiy,ná práva tohoto
druhu, ačli je vůbec za subjektiv;ná práva pokládati lze, povahy
veřejnoprávní (státní občanství § 28, ná,bož. vyznání § 39).
b) Relativní {lráva osobní j,sou práva rodinná, ~aložená přísluš
ností k určité roelině. Tato práva, směřuji pravidelně j6n vllči někte
rým osobám, avšak i jim d,os1ává se ochramy proti zásahu třetích.
Vzhledem k svému účelu, jímž jest utvoření a, uddování trvalých živo~ních vztahů založených na povjnu<lsti mravní, jsou práva tato mě
rou mnohem vě,tší než práva jiná odňata · libovůli oprávněného subJektu a přenechá,na dozoru i zakročooí orgánů stá,tních.
b) Práva

věcná

(majetková).

§ 27. a) "Vlastní práva

věcná",

Nazveme-li podle terminologie o. z. o. "vše, co od osoby jest
rozdílné a co slouží užívání lidskému" věcí "v právním smyslu "
1) Tak již Z e i II e r: N aturlichel8> Priva.trecht § 40; pro stanovisko
dnešní srov. H e dem a n n: Die Fortschritte des Zivilrechtes im 19. Jh.,
str. 58 a násl.
2) I her ing: Dogm. Jahrb. to, Mr. 393. - G i e r ke: D. Privatrecht, 1, str. 260, 702 a násl. a m. j.
3) Zák. aut. § 13. Fl i e der: Právník. 1910. 509 a náJsl.
4) Také na dopisec.h? Ad 1e I' : IlJ. u. m', 196. ~ M a u c z k a: Festschrift str. 272. - S v o bod a: Právn. Hozhl. 1906, str. 256 a násl.
5) Tuh r: 1, Slt11". 150.
6) Pr~ti vysl'0·vil se Tuh r: 1, str. 129.
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(§ 285) a zahrneme-li pojmem tímto věci hmotné i nehmotné, dospě
jeme k druhé velké skupině soukromých práv, jiehž předmětem není
osoba, nýbrž věc. V tomto smyslu rozlišuje o. l'.. O, (§ 14) práva osobní
a práva věcná a rozděluje (§ 307) práva věcná opět na "vlastni" a
"osobní" práva věcmá.
1. "Vlastními" právy věcnými, jimž dnes - a conír. práv obligačních říkáme pouze práva věcná, rozumí o'. z. o. (§ 307) ona,
práva, jež "piislušÍ určité osobě nad věcí bez zřetele na jiné osoby",
t{)tiž (§ 308) "právo držby, vlastnictví, zástavy, služebnosti a. prá q\,
dědického". I když nehledíme k tiskové 1) chybě "práva dědického"
místo "právo dědické", jest v této legální definici i výpočtu mnoho
pochy;bného. J,sou mo,žna věc.ná práva lIla všech věcech, tedy i na
věc.ech nehmotných? Jest držba právom? Jest věeným právem "právo
nad věcí bez zřetele na určité osoby"? Neni jiných věcnýeh práv než
vyjmenovaná? atd.
a) O. z. o. (§ 353) mluví vskutku - ve smys1u>nauky své doby
- o vlastnickém právu na práv;ech. Zejména pohledávky označuje
(§§ 427, 1424) také za předmět práva vlastillickéh( 2 ). Moderní teorie
odmítá sice toto pojetí, nezdráJhá se však mluviti o záJStavním neb
požívacím právu na pohledávce a pod., tedy přece o právu na právu,
ba dokonce o věc n é m právu na právu. Náz.oru tomuto odpovídá,
když s těmito právy nakládá ,se v mnohém ,směru jako s právem V'lastnickým, když věřitel může žáda,t i vůči každému třetímu, jenž právo
jeho si osobuje, za l'.jištění věřitelství, zápověď zásahu, vydání nabytého atd., když taková práva za jistých oko~ností pO'Skytují v konkursu nárok na vyloučení právě tak jako právo vlastnické 3) a pod.
Nelze však popříti, Ž€ před&tava práva na práv;ech, l'.ejména práva
věcného, ba dokonce práva vlastnického na právech, nevede vždy
k přiměřeným výsledkům. Vskutku chce se obratem "právo na právu",
"vlastnictví práva" atd. owačiti jen postavení, jež někdo zaujímá
vůči určitému právu. Je to pouhá jazyková pomůcka z nouze. Nutno
však střežiti se, aby význam této koootrukce nebyl přepínáill a neodV'Ozovány l'. něho důsledky, jichž l'.ákon sám si nepřeje- 4).
b) Germánské právo věcné bylo a jest ovl:Ldáno myš.Jenkou veřejnosti. Každé mocenské právo k určité věci musí patmě se jeviti,
') Srov.
2) Srov.
movitosti neb
honitby.
3) Obch,

§ 18, pozn. 3, tohoto systému.
i § 1027: vlastník jednání; zák. knih. § 21: vlastník nepráva; honební patent ze 7. března 1849, § 4: vlastník

zák. čl. 368 poskytuje na př. komitentovi proti konkursní
podstatě komisionářově nárok na vyloučení, tedy jaksi na vydání pohle·
-dávek, jichž kridatář nabyl při výkonu komise vůči třetím.
4) Není neplodnějšího spOO'u, než vede se o možnosti "práva na
právu" od dob římských až podnes. Srov. fragment z llipiana v 1. 3 D.
de usufructu earum rerum- quae usu consumuntur vel minuuntur, 7, 5,
pak obsáhlou literaturu o tomto sporu u W i n d s che i d a: Pand. L,
str. 116 pozn. 1 a W e n i g a: O patentní licenci 1910, str. 17 a násl.
:K tomu Do min i k: O zastavení práv z vynálezu, 1918, str. 53 pozn. 1.
Mayr.Dominik, Soustava obč . práva.
4
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má-li zplna býti účinným. Nejobyčejnější projevná forma věcně právní
byla tak zvaná Gewere. Kde jí nebylo, lIlebylo ani dokonalého věc
ného práva. Této myšaence ·odllovídalo rozlišovlÍiní mezi ius ad rem
a ius in re. Její s.topy nalézáme j eště v o. z. o., jenž rozeznává (§ 307)
právo "k věci" a "nad věcí", aniž však dá,le vyvOlvuje z tohoto rozdílu nějakých důsledků.
c) Se zákonitým výměrem věcného práva (§ 307) lze v podstatě
souhlasiti: Věcné právo dává (plnou neb omezenou) moc nad věcí
"bez zřetele lIla určité osoby", to jest dává oprávnění, opa,třiti si bezp["·ostfedně, vlastním jedilláním požitky, jež ·t oto právo poskytuje 1).
a) Namítá-li se proti tomu, že {hl"ávní vztahy jsů'U moiné jen
mezi lidmi a ne mezi lidrmi a věcmi, že věcné právo jetSt právem osobním, právem zákaw vůči každému, aby oprávněného v jeho požitku
nerušhl 2 ), je to· j~stě správné. Avšak námitka tato nepřispívá ničím
k názomosti pojmů a lIlemůže rozhodně bý,u překážkou, aby právě
onen zv:láštní každému patrný vztah člověkw k určité věci nebyl nazýván právem věcným 3).
(3) Oprávnění, svým vlastním jednáním .opatřiti si požitky urči
tého .s tatku, necharakterisuje tak právo věcné jako spíše odlišujedržbu od pouhého nároku. Neboť toto ·o·práVlIlění může ,t aké někdy
8cházeti věcně oprávněnému, např. vlastníku, když n~kdo jiný pořádně jeho věc drží. Byl proto uoiněn pokus 4), na místě rozdílu mezIÍ
právy osobními a věcnými lišiti mezi právy držebnostními a právy
obligaoními podle toho, spočívárli význam práva v pojištění držby
!Ileb není-li (} držbě řeči. Podle toho byl by usus fructus právem držebnostním, pozemková služebnost právem obligačním, hypotéka právem obligaooím, právo komodotářovo právem držebnostním. Avšak
předně mohlo by takové přehodnocení všech hodnot přijíti v úvahujen de lege ferenda, nikoli d'e lege lata, a po druhé, teorie tato jest
úplným zneuználl1ím subjektivného práva. Podstatu subjektivného·
práva nutno vyvoditi z obsahu a směru materiálního právního rozkazu, vydaného ve prospěch oprávněného. Právní ochrana jemu poskytnutá jest jen prostředkem z nouze pro přípa<l, že nedojde k uposlechnutí žádanému právem materiáJlIlým. Důsledek určitého práva
nelze činiti podstatnou součástkou jeho pojmu.
d) Je-li držba právem neb skutečností, jest otázkou spornou odedávoo až dodnes 5). O. z. o. (§ 308) pokládá d1ržbu za právo, věcné 6).
i) Ho f man l l : Ger.-Z. 1870, Č. 9-10. - S ohm: Griinh. Z. sv. 4;_
str. 457-472. - Z o ll: tamtéž str. 36, 777.
2) S che y: GrUh. Z. 'str. 12, 768.
3) K o·hle r: Griinh. Z. str. 14, 6 a násl. - Tuh r: 1, str. 134
a m. j.
I;) P fl li g e r: Arch. fiir ziv. Prax. 79, str. 406 a násl. - O f n e r :
Griinh. Z. 17, str. 354; proti tomu S c h w i n d: Dogm. Jahrb. 33, str. 108
pozn. 1.
5) Přehled literatutfy podává S c i II a ma: Systema generale dell
possesso, 1894, str. 376-393.
.
6) Názor tento zastával po prvé Ha h n: De iure rerum et iuris,
in re speciebus 1639.

51
Později

však přivedl Savigny opět k vítězství názor o držbě jako skua jeho přík~adu následovali vynikající vykladači našeho' zákoníka 1). Naproti tomu TherilIlg 2) hájil energicky mínění, že držba
je právem, a toto uČlení nabylo převahy 3). Největší pochybnost, :kJterá
vzniká proti tomuto názoru, spočívá v tom, že za jistých okolností
dostává se ochrany držební i neopráJvněnému, zloději atd. Avšak nejen
ochrana, již poskytuj o držbě právo materiáJlné, nýbrž i ochrallla, kterou
tvrzenému nároku skýtá právo procesní (na příklad: následkem právní
moci), může dostati se neoprávněnému. Držba jest panství nad urči
tou věcí 4), jež právním řáldlem jest uznána a chráněna bez ohledu
na způsob a důvod lIlabytí, jest tedy právem věcným. Pro právo, platné
přichází v úvahu nejen vý'8lo-vné přiznání se o. z. o. (§ 308) k tomuto
názoru, nýbrž i ta okolnost, že tímto názorem řídí se záko.n také ve
všech důležitých směrech, jako při převodu (§ 315) a dědění (§§ 308
a 531) držby').
e) Věcné právo ,propůjčuje moc vůle proti všem třetím. Avšak
veškerá práva s tímto a,bsolutním účinkem nejsou proto již právy
věcnými. Věcné právo poskytuje tento účinek proti. každému jako
následek panství nad určitou věcí. Kde nestává sice tento účinek,
není však panstvi nad vě~í, lze mluviti jen o právech absolutních na
rozdíl od práv relativních, jichž účinok směřuje jelIl pro.ti určitým osobám 6). Tako.vými absolUltními pravy js'ou kromě práv v ě cných pravo
os obno.sti, práva na statcích nehmo.tných ' (původské a p.), práva rodinná, právo dědické a j. O. z. o. zná sice po.j em práv 'a,b s o~utních,
jak uvidíme při výkladu jednotlivých práv, náz.vu tohoto. však neužívá. Právo absolutní lze snadno zt,o.tožnHi s právem v ě cným zejména
t.am, kde předmětem abSloJutniho práva jest věc netěl esná, na př.
jm ění, pozůstalost, dědictvi. Proto nazývá zákorník právo. dědické prá,..
vem věcným (§§ 308, 532) 7).
f) Podobného zmatení pojmů dopouští se zákoník, oznatčuj~li
určité právo jako věcné proto, že nesměřuje jen pro-ti určitým oso~
tečnosti

1) Ran d a: Besitz, § 3. U III g e I' : 1, str. 524. - S tub e na uch: Kom. 1 8 str. 377 pozn. 3. - K tomu C o r o n i n i - C I' o nber g : Die Macht des Besitzes, 1911, 4.
2) Ge i st: 3, str. 39 a násl.
3) Jun g: Die BereicheriUIlgsanspruche, str. 44 PO,1Jllj. - S che y :
Obligationsverhaltnisse, str. 50 a násl. - Tuh r: 1, str. 137. - Ti 1 s ch:
Ob čanské právo, 84, a m. j.
4) Zákon uzná.vá arci také vedle držby věcí držbu práv: §§ 311
a násl. Otázka, zda držba práv jest také právem vě cným (anebo podle
hořejšího textu lit. e) ne sice věcným, avsak absolutným právem), jest
parallelou téže otázky o zástavním právu na právech. - Srov. však
k tomu velmi případnou poznámku Ti 1 s ch o v u: Občanské právo, str.
84, v odst. 120.
' ) Pf e r s che: Sachenrecht, Bltr. 48.
8) R e gel sb erg e r : Pand. 1, § 51. - Bu r c, k h a r d: 2, § 108.
- K r a i n z: ~ 36. - L u cca: Právník 1868, str. 689 a ná sl. - Ra nd a: Besitz, 127, pozn. 2. - Ti 1 s ch: str. 81 a násl.
7) U n g e r, I, str. 518, 534, 539; VI, str. 14, pozn. 12, str. 15, pozn.
14. - Pf a f f - H o f man n, Kom. 2., str. 7 a násl. (právo dě dické jest
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bám, ný,b rž proti každému, kdo nabude vlastnictví nebo držby určité
věci, anebo vstoupí v nějaký jiný poměr, s nimž spojelDa jest tato
povinnost. To stává se zejména při určitých právech obligačních, zapsaných v knihy veřejné (§§ 1070, 1071, 1073, 1095, 1120, knih. zák.
§ 9). Právo takto založené není právem věcným, poněvadž neposkytuje práva IDa věc, nýbrž jen právo vůči určité osobě. Není však ani
právem absoJutním, poněvadž nesměřuje proti každému třetímu, nýbrž
jen proti určité osobě, charakterisované buď určitým poměrem k věci
aneb jiným určitým vztahem. Je to právo pouze relativné, jež vzhledem k jeho spojení s určitou věcí neb určitým vztahem lze označiti
jako ius ÍJn rem soriptum 1).
2. Věcná práva, která zákon (§ 308) vypočítává, nejsou všeohna
skutečně právy věonými; zejména ne právo dědické 2). Naprorti tomu
zná již zákoník a také právo novější ještě . jiná věcná práva, jichž neuvádí tento výpočet. Jsou to reálná břemena, právo stavební a jistá
majetková práva rodinpá. Naopak zase nejsou 'věcnými právy, nýbrž
jen os'obní iura :in rem scripta 3) ta "věcná práva", jež zákoník uvádí
na jiných místech (§§ 1070, 1071, 1073, 1095, 1120).
a) Reá.1né břemeno 4) objevuje se pod tímto označením sice teprve v zákoníku knihovním (§ 12), poté také v t. zv. zákonu komma,sačním, v jurisd:ikční Donně a v řádu exekučním. Svou podstatou
jest však známo už zákoníku občanskému (na pŤ. § 1471). Podstata
tohoto práva záleží v ručelDí určitého pozemku za opětované dávky
každého majitele (srov. o. z. pro říši německou § 1105, o. z. švýcarský čl. 782). Pro povahu reálného břemene není směrodatným, že
vedle ručení pozemku také každý jeho majitel jest osobně odpověden
za náJroky splatné po dobu svého vlastruot"i 5). Neboť tato pO,vÍ:IlDO!lt
jest zásadně rruzu disp<lsitivillho 6).
b) Již před účinnos,u o. z. o. připisovalo se poddalDým sedlákům
na "zakoupených" pozemcích děditelné a zcizitelné užitkové vlastructví. Podle o. z. o. mělo se zakládati to,to selské vla.stnictví užitkové
dědičným pachtem neb dědičným úrokem (§§ 1123, 1124). Obsah
tohoto poměru byl napodoben v podstatě smlouvě pachtovní. Právo
dědičného pachtýře neb držitele úročního pozemku bylo povahy
1) K rai n z: § 36. Rozdíl těchto práv od práv věcných (absolutních) objevuje se zejména při konkursu. Věřitel takovéto pohledávky
jest odkázán na konkursní kvotu jako každý jiný věřitel, kdežto věcné
(absolutní) právo zůstane nedotčeno konkursem okamžitého vlastníka.
2) Srov. pozn. 2.
3) Srov. pO'ln. 3.
') U n g 8r: 1, str. 553 a náJSl. - Kr ai n z: str. 755 a ná.sl. P fl il gel': Arch. f. ziv. Prax. 81, str. 292 a násl. - S ch w i n d : Dogm.
Jhb. 33, str. 1 a násl. - Ran d a: Besitz, § 34, pozn. 37. - Ti 1 s ch:
str. 87 a literatura tam uvedená.
5) U n g e r: 563 a m. j. rozlišují proto dvojí právo, věcné právo
požadovací a osobní nárok na jednotlivé plnění. Toto rozlišení přijímá
také jur. n. §§ 81, 91. O rozmanitých konstrukcích viz G i e r ke: D. Privatrecht 1, § 148.
6) Tuh r: 1, str. 136.
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věcné, jsouc podobno právu pozlvacímu, avšak s dadekosábJejšími
účinky (§§ 1128, 1129, 1141, 1143). Pa,tcntem z.e dne 7. z.áří 1848,
č. 1180 sb. z. s. o vyvazení poz.mnků bylo toto "vrchní vla,stnictví"
pozmnkových vrchností zrušeno a tím odňat základ poměrům dědič
ného pachtu a dědičného úroklU navždy 1).

c) Zvláštním druhem poměrů dědičného pa1chtu a úročních statků
byl "úrok placený z půdy" (§ 1125). Jeho zvláštnost záležela v tom,
že užitkovému vlastníku náJež.elo dědičné užívání "pouze povrchu
půdy". Tento právní ústav děkuje za slvůj vmik pouze teoretickému
požadavku, aby vedle "emphyteuse" zastoupena byía v zákoníku také
"superficies". Není tudíž divu, že tento "právní ústa.v" nestal se
nikdy praktickým 2).
d) Naproti tomu uplatnilo se v nejnovější době - z důvodů
státní a komunální politiky bytové - dědičné právo stavební, právo
míti Btavení na cizím pozemku (zákolll o právu stavebním z 26. dubna
1912, č . 86 ř. z.). Právo stavební jest věcné, zcizitelné a dědičné
prá.vo, míti stavbu na pOVJ.1chu neb pod povrchem cirúho pozemku
(§ 1 cit. zák.) 3).
e) Právo požíV3lcí jako druh osobních služebností jest právem
věcným (§§ 478, 472, 308), a podržuje tuto vlasltnoSJt, ať zakládá se
na jakémkoli titulu. Proto jest povahy věcné i požívací práv.o otcovo
na jmění dítěte (§ 150), maiI1želo'v o na věně (§ 1227) a požívální jednoho z IDainželů povolené na případ smrti (§ 1255). Totéž platí o čeka
tel~tví založeném zápisem manžel,s kého společenství sta,tkového do
veřejných knih (§ 1236). Úchylka jest jen v tom, že tato práva vyrůsta,jí z poměrů rodinných, tudíž vznikají a zanikají zároveň s právním poměrem, jelllž jest jejich základem, trvajíce jen, dokud určitá
věc náleží <lo jmění manžeIova neb jmění dítě,te 4).
3. Věonými právy nejsou, ač velmi jim se podobají, určitá práva
na statcích nehmotných, která vytvořil hospodářský život nové doby
a jež ve zvláštních záJkonech došla své úpravy 5). Podstatou práv
tě-chto jes1
t , že jis1té plody Hdské vynalézavosti duše,v ní neb umělecké
činnosti 6) zŮJstavnji se původci k výlučnému zhodnocení. Jsou to
práva majetková. Jejich předmětem jsou hospodářsky zužitkovate]né
statky. Práva tato poskytují panství nad věcmi netělesnými, jež podobá se panství věcných práN nad věcmi hmotnými a působí vůči
všem třetím. Proto jsou právy absoJutnúlli, podobny vlastnictví,
1) Souhlasně K r a i n z : 766, pozn. 2. - Ran d a: Vlastnictví,
str. 5 a j. mají 'La to, ~e lze zno'V.a zaklád.ati pomery dědičného 'Pachtu.
2) Něco zcela jiného jest vlastnictví stromů a vlastnictví jednotlivých Ipols1chodí v domeclh. Srov. § 72 tohoto sy>stému.
3) S v o bod a: PráNník 1913, SItr. 113 a násl. - K a s a n d a :
tamtéž, str. 701 a násl. a m. j.
') Tuhr: 1, s,t r. 137, pO'l.n. 19.
5) Ti 1 s ch: Btr. 88 a násl. a tam uvederná literaturo.. - Do m in i k: O zastavení práv z vynálezu, 1918, str. 50 a násl.
6) Sp,1sy, hudební skladby, díla výtvarného rumění, vynálezy technické, živnostenské vzorky a modely, reprodukce a m. j.
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i mluví se o nich Č3isto jako ,,0 duševním vlastnictví". Vzhlodem
k svému objektu nejsou však právy věcnými a právě tato různost
objektu způsobuje i v četných jiných směrech značné rozdíly pmti
rrávu vlastmickému. Nlllopak zase nejsou práva tato totožna s právem
individuálním 1). Jsou sice provázena právem osobnosti, avšak toto
spojení práva majetkového a individuáJIního není pro ně zvláště
charakteristickým. Arci vystupuje zde vztah tento sHnějl do popředí,
poněvadž duševní výplody jsou s tvůl'cem úžeji spjaty než výtvory
tělesné.

§ 28.

~)

Osobní práva

(věcná).

"věcmých" čili majetkových
osobní práva věcná, obligace, pohledávky, poměry závazkové.
Vznikají "jen pf,Oti určitým osobám vládnoucím jistou věcí" (§ 308).
Zakládají se na právním předpisu, nás.l edkem jehož "ta která osoba
je povinna osobě jiné něco plniti" (§ 859). Pod:s tatnou známkou
osobních práv věcných jest, že na. základě jich oprávněmý od povinného něco obdržeti má 2), kdežt·o obsahem "vlastních" práv věc
ných jeSJt ovládállli statku skýtajícího určité požiJtky.
V,l astní věcná práva jsou dále podle své ideje trvalé, mnohdy
časově neobmezené, mocenské poměry. Práva obligační jeví se naproti tomu pravidelně - výjimku tvoří ·obligatio:nes in nou faciendo
- jako poměr jakéhosi napětí, jež přestává splněním obligace.
Jinými slovy, věcná práNa představují ohraničené poměry
mocenské ve stavu klidu, práva ·obligační zpros·tředkují pohyb a
rozdílení životních statků. Od poměrů práva rodinného Jiší se obligace hlavně tím, že právní poměr zakládá se zde na zvláštní, více
méně nahodilé události mezi osobami kterýmikoliv a že právní moc
jedné z nich věřitele nezmenšuje samostatnosti druhé dlužníka.
.
2. Také osobní (relativní) právo projevuje určité úči:nky vůči
třetím 3) a to nejen jak,o ius in rem scriptum 4), nýbrž samo o sobě:
a) Kdo jest pouze osobně ·oprávněn, nemá zásadně žádného
nároku na náhradu škody proti třetímu, jenž ztěžuje neb maří uspokojení jeho pi"áva fi). Může. praviéLelně jen žádati, aby zavázaný odstoupil mu nárok náhradní, ačli vůbec vznikl nárok takový vůči
třetímu (§ 1447). Za jistých okolnosti však bude nutno přiznati za-

1. Druhou velkou skupinu práv

tvoří

1) Regelsberger: Pand. 1, 204. - Tuhr: Der allgemeine
.
Teil 1 146.
~) Proto také není ža10ba na splnění smlouvy trhOlVé neb směnné
o nemovitosti žalobou "věcnou": Sbírka 3507 (rep. náL 93). Nemůže tudíž
býti předmětem poznámky knihovní: Sbírka 15678, 16013, ll. ř. (1) 188;
jinak n. ř. (10) 4015.
3) Tuhl': 'Bltr. 209 a násl. - Krainz: § 37.
') Viz § 27, 1, lit. f ) tohoto systému.
.
fi) Ke gel s ber g e r: Pand. 1, str. 206. - Tuh r: str. 2ú9 a
násl. - K r a i n z: § 37, Sbírka n. ř. (7) 2613, (15) 5834. - Jiného mínění Ran d a: O záva.zcích k náhradě Škody 1899, str. 18.
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vázanému náhradní nár,ok vůči třetím prave Jen za účelem pojištění
jen v 'zájmu oprávněného 1). Bude dále mnohdy nutno '
za to míti, že tento náhradní nárok povinného ,byl opTávněnému jit
přede m postoupen 2). Ba bude konečně nutno přiznati oprávněnému
beZipl'ostřední nárok vůči tře tímu, zejména jednal-li třetí obmyslně 3)
an eb porušil-li svým jednáním zároveň nějaké právo majetkové, třeba
to bylo jen obliga,ční právo věřit elov'o, směřující k určité věci 4)
(§ 1331).
b) Relativní právo půs obí jen mezi oprávněným a zavázaJlým .
•Jsou však možné spory mezi oprávněným a někým třetim, jenž si
právo obligaoní osobuje 5). Vyrovnání tě cht,o s porů slouží žaloba
dřívěj šího cessionáře na po2d ěj šího , žaloba pozůs talo s tního žalobce
na držítele, jemuž dlužník zap[atil, o vydání plněného a pod.
e) Věřitel může též, ne sice jako věřitel, nýbrž jako držitel
práva obligačního, jemuž držba poskytuj e absolutní právo , žádati na
každém, aby upustil od svévolného rušení, obnovil dřívější stav a
nahradil škodu (§§ 339, 346).
rl) Na základě práva relativního můž e oprávněný sáhnouti jen
na to jmění dlužníkovo, které právě má. Co od tohoto jmění se odloučí, nepodl éhá zásahu oprá.vněného. Výjimku činí naříkací právo
v konkul1su nebo mimo konkurs. O právu tomto nelze sice tvrditi,
že by "sbližovalo obligaci s práJvem absolutním" 6) , neboť stále jen
dlužník jest povinen plniti, a důvodem naříkatelnosti není porušení
práv věřitelový'ch naříkatelným právním jednáním osoby třetí 7).
Avšak právní řád vzhledem ke zvláštním okolnostem 8) uznává
v ta,kových případech ručení jistých částí majetku, i když se odloučily od ostatního jmění dlužníkova.
'
e) Ráz práva skutečně absolutního přiznává se nároku na pLrlění
služeb, jenž vzniká zaměstnavateli ze smlouvy služební s čeledí a
živnostenskými pomocníky. Platné právo (řád! Živn. § 86; rozličné
řády čelední) vychází zde ze starodávného názoru, že poměr sluoprávněného,

1) Na příklad, zničil-li třetí prodanou věc, poté, kdy nebeZlPečí na
kupoe přeš10. - K r ti 'o k iIIl a n n: Dogm. Jhb. 56, sUr. 245. Srov. rozhodnutí z 11. ledna 1916, Zent1'. Bl. 1916, Č . 203.
2) K r a i n z: § 37, Č. 5 na ko.ncL
3) K r a i n z : n. u. m. a v § 139, pozn. 22; Sbírka n. ř. (14) 5508;
poněkud jinak K r a s no pol s k i : str. 212.
4) Proto má také nájemce a komodatář nárok na náhradu, utrpěl-li
škodu zaviněným poškozením věci nájemné neb půjčené. Pochybno jest,
platí-li to i v případech, kde věřitel utrpí majetkovou škodu, protože
dlužníku na příklad na těle bylo ublíženo; K l' a s n o pol s k i: str. 22!l.
5) Zaloba na zjištění věřite1ství, na zapovědění zásahů, na vydání
obdrženého; Ttl hr: stl'. 212. - K r a i n z : § 37, Č. 3.
6) E 1 t z bac her: Handlungsfahigkeit str. 268.
7) Neboť podle konk. ř. § 27 a nálsl. lze nruříkati také právní jednání předsevzatá v době, kdy pohledávka naříkatelným nárokem pojištěná ještě neexistovala a kdy se o ní nevědělo ani jako o budoucL STov.
E h r e n 7. W e i g: Kom. zur Anf. O., 1916, str. 69, 85 a násl. a j.
8) Tuh r: str. 216. - R e i chm a y r: Die Idee der Glaubigeranfechtung, 1913.
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žebný jest poměrem rodinným :1 pt'O'to po'v ahy absolutní 1). Vstoupí-li
ve smluvené době SIlužebná osoba do služeb jiného zaměstnavatele,
má, zaměstnava.tel prvý právo žáda,ti za její vydánÍ. Praxe vz,ta.huje
zásadu tuto s oblibou také na služebné poměry jiného druhu; se
zřetelem -na zvláštní půvO'd tohoto práva nezdá se však tento postup
odůvodněným.

3. R o zd íl y mez i p r á v y s u b jek t i v n Ý m i.

§

29. a) P r á v a moc e n s k á a t vor n á.

Subjektivní práva soukromá vyka,zují vedle znaků určujících
druh v širším a užšim smyslu ještě další vlastnosti, kterých však
nemají všechna práva subjektivná a která tudíž způsobují mnohé
rozdíly.
1. Subjektivné právo poskytuje moc vůle, činí vůli právního
subjektu směrodatnou pro určitý právní účinek, poEkytuje zásadně
právní moc nad určitým objektem. Jest tudíž právem moc e ns kým. Tll/to moc znamená buď, že oprávněný něco činiti "smí" na
záMadě práva absolutního, anebo že povinný něco činiti ,,má" na
základě práva relativního.
2. V mnohých případech však vyčerpává se moc vůle oprávněného subjektu .tím, že subjekt tento působiti může na určitý právní
poměr neb právo mocenské, jež přísluší buď jemu nebo někomu
jinému, že svémocně, jednostranným právním jednáním může právní
poměry zakládati, rušiti, měniti, krátce "utvářeti": práva t v O' r n á.
Tato mohou býti součástkou práv mocenských, js,ou-li pravidelně
s nimi spojena, jako na příklad oprávnění zciz,ova,cí s vlas,t nictvím.
Za práva samostatná jest pokládati je tehdy, mají-li zvláštní podmínky, které nejsou dány již se samým právem mocenským (jaků
oprávnění kompensační), anebo pozůstávají-li zcela samostatně, neopírajír,e se 00 právo mocenské (na příklad právo o~půrčí a m. j.) 2).
3. Práva tvomá rozpadají se na tři skupiny: právní poměry se
jimi buď zakládají, buď mění, buď ruši a). Největší význam mají
práva skupiny prvé, mezi nimi právo okupační, oprávnění jednostranným jednánim založiti si právo věcné, zejména vlastnictví. Právo
okupačni liší se jak od "náhodného" nabytí vlastnir,tví, tak od nabytí vlastnir,tví na základě věr,né smlouvy. Sem patří právo honební
a rybář,ské, vlRlStnictví horní, práv,o převěsy (§ 422) a m. j. Do Jruhé
:::kupiny patří na příklad komisionářovo právo samovstupu, právo
volby při obligaci alternativné; do skupiny třetí náleží právo odpůrčí,
právo kompensační, právo odstupu od smlouvy.
1) Pf a ff: JBL. 1883 Č. 23, 1887 Č . 22.
2) Z i rt tel man n: lnternat. Privatrecht 1, str. 140; 2, str. 32 a
násl. - Tuh r: 1, str. 159 a násl. - A f f olt e r: Griinh. Z., sv. 36,

str. 545 a násl.

3) And e r s sen: Oriinll. Z., sv. 38, str. 663. -

a násl.

T u II r: str. 171
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§ 30. b) Práva

přítomná

a budoucí.

1. Skutkovru podstata tvořící základ jednotlivých práv subjektivný.ch pozůstává někdy z jediné skutečnosti, častěji však skládá
se z celého komplexu skutečností, jež dány jsou buď současně aneb
objevují se postupně. Podle toho rozeznáváme práva plitomnál a
budoucí (čekatelství) 1). Jistota, s ' jakou očekávati lze právo budoucí,
určuje se povahou -oněch součástek skutkové podstaty, které ještě
k definitivnímu nabytí práva scházejí. Jsou čekatelství, jichž nelze
pozbýti; taková poskytuje na příklad právo obmezené doložením
času. Jsou čekatelství, jichž výsledek závisí na tom, jak utváří se
nejistá budoucnost. Nejistým (§§ 1421, 1434), pouze očekávaným
právem (§ 939) jest právo podmíněné anebo poc1.1ybné (§§ 939, 1380).
2. Také čekatelství jest právem subjektivným, poskytuje-li
určitý stupeň jistoty a je-li nadáno právními účinky, třeba obmezenými. Takóvými účinky jsou převoditelno,st práv budoucích (§§ 939,
944, 1177, 1276, 1278) a nejis,t ých (§§ 237, 1380), možnost zajištění
práv budoucích (§§ 343, 834, 1364, 1365) a nejistých (§§ 520, 692,
1428), závazek opomenouti všeho, co by mohlo býti překážkou účin
nosti práva a m. j. Především však poskytuje právní řád čekatel
ství za jistých okolností moc zpět působící, když toti~ dodatečně
s budoucím neb nejistým právem tak nakládá, jako by by<lo pozůstá
valo již v tom okamžiku, kdy vzniklo čekatelství.

§ 31. c) ·Práva bez subjektu.
podstatě, na základě které právo vzniká, náleží
subjekt, jemuž toto právo příslušeti má. Proto jest pojem
subj.e ktlvního práva bez subjektu contradictio in adiecto 2). Prakticky jest však my.slitelná a možná řada případů, které budí před
stavu práv bez subjektu. Jako tako.v á práva jeví se práva vázamá
na trvalý stav, spiatá s ,držbou určité věci (pozemkové služebnosti,
papíry na řad 'a na majitele), nenalézá-li se přechodně žádný subjekt
v tomto poměru. Jako práva bez subjektu jeví se dále práva majetková a závazky obsažené v dědictví dosud neujatém, jestliže pozů
stalost bez .dědiců pro předložení fiskem nebyla ujata, nýbrž k uspokojení věřitelů použ~ta a m. j. 3). Rozpor vnúka.jící v pojTnlll subjektivného práva bez subjektu odstraníme, odmítneme-li sice možnost
vz:niku práva bez subjektu, pIipustíme-li však daJlší trvání práv
jednou vzniklých i bez jejich subjektů O). Rozpor tento odstraníme

1. Ke skutkové

především

1) Un ger: System 2, Istr. 7 a msl. - Z itte 1 m an n: 2, str. 50
a násl. - Tuh r: 1, str. 180 a násl. - Ohm e y e r: Verftigung uber
kunftige Rechte, 1909.
2) Ihering: Dogm. Jhb. str. 10, 390, 432. - Pfaff-Hofman n: Kom. str. 2, 32 a násl. - Tuh r: 1, str. 76 a tam v pozn. 29
uvedení.
3) Další příklady 11IVádí K r a i nz: 114.
4) B II rek h ar d: 2, § 54.
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také, budeme-li místo o subj,ektivních právech mluviti o tom, že
zachován "objeMivru stav právní" anebo vázanost objektu 1).
Pro jedno neb druhé řešení jest však se rozhodnouti, chceme-li vyhnouti se dohrodružným IW:Ilstrukcím, které vedou k vytvoření
nových právnických osob, pokládajíce za takové pozemek panující.
cenný papír, úřad 2).
2. Nemůže-li právo v:miknouti bez subjektu, nemůže ani býti
práv, jež by příslušely osohám budoucím" Arci však jsou budoucí
práva neb čekatelství myslitelna v tom srny lu, že celá skutková
podstata k nabytí určitého práva nutná jest dána již před existencí
subjektu. Jest potřebí pak jen vzniku subjektu, aby právo oživlo.
V tomto smyslu uznává právní řád do jisté míry i práva osob nezrozených (nasciturus: § 22), osob, které teprv budoucí. nějakou
událostí bud,ou uroeny, právnických osob ještě nezaložených 3) a pod.

zŮ8tává

§ 32. d) P r á v a p o s i t i v n í, n ega t i v n í, z á k a z o v á.
1. Každé subjektivní právo vyžaduje na povinném subjektu,
aby určitým z,působem se choval, něco činil, trpěl neb něčeho opomíjel. V t,omto smyslu rozJišuje o. z. o. (§§ 313, 315) práva positivní,
negativní, zákazová.
2. Právy positivními jsou reální břemena a obligační nároky
směřující k plnění určitých věcí neb prací. Negativními právy jsou
affirmativnÍ (positivní) služebnosti, které opravňují k positivnímu
působení za věc služebnou 4), dále práva retenční, obligační nároky
směřující k tomu, aby povinný něco trpě,I a m. j. Práva zákazová
jsou služebnosti negativní, obligační nároky směřující k opominutí 5),
práva donucovací 6), jež stanoví povinnost obyva,t,elů určitého okrsku,
aby určitou potřebu ukájeli z určitého pramene, pooníjejíce jiné prameny nákupní. Tato donucovací práva byla ard v novější době
téměř úplně odstraněna 7).

§ 33. e) P r á v a

pře

vo di tel n á a n e pře vod i tel n á.

Práva jsou většinou převoditelná. Mohou přejíti z původního
subjeMu na subjekt jiný 8). Některá práva však jsou tak úzce spo1) Tuhl': 76.
2) Lite'r atura u K r a i n z e pozn. 115: str. 4 ,až 6.
3) Tuh r: 190.

4) Odtud jejich název na rozdíl od služebností ne g a t i v nic h,
které opravňuji k 2ápověd~ a,by na služebnou věc nehylo působeno urči
tým zp,ů]so,bem.
5) I právo výhradného kutání; srov. F l' a n kl: P. Jur. Viel'teljschr.
1, ·tr. 111.
6) Ran d a : Besitz, str. 646 a náJsl., 737 a násl. - l' i I S ch: str. 88.
7) T i l iS ch: fu :u. m.
8) Pojem převodiJtelnosti IPlředpokládá, že právo zůstane totéž i po
změně svého o;ub~ktu. Problém tento ř'eŠí se tpodJrotbněji v §u 8ó tohoto
systé'lDlu. Srov. též D o min i k: O zastaveni ptl'áv ~ vynálezu 1916, str. 22

a po'zn. 33.
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jena se svým subjektem, že jich nelze převá;děti. Jmenujeme je "iura
personalissima", poněvadž slouží účelům a potřebám určité jediné
osoby, pro kterou byla založena (§§ 442, 1393, 1448). Takovými
výlučně osobními právy jsou: moc rodinná, osobní služebnosti (§ 507),
odškodný nárO'k za ukpěná osobni příkoří a pod. 1).

§ 34. f) P r á vah 1 a v n í a v e dle j Š í.
Mnohá práva sesilují neb

rozšiřují

práva jiná a nalézají se

v takové závislosti k nim, že bez tohoto hla.vního práva při nej-

menším nemohou vzniknouti. Jmenujeme je proto právy vedlejšími,
nesamostatnými, akces-sorickými, na rozdíl od práv samosta.tných,
hlavních 2). Způsob a rozsah této odvislosti mt\že býti v·elmi různý,
takže z akce:::sorické povahy nějakéhO' práva nedají se vyvoditi bezpe oné závěry a pojem tento má pramalou dogmllJtickou cenu 3).
Práva akcessorní mohou býti věc:ná (právo zástavní) neb osobní
(pohledávka úroková). Zanikají buď s právem hlavním (rukojemství:
§ 1363) 4), anebo trvají i po' zá;niku práva hlavního (právo podzástavní : §§ 454, 455). S právem hlavním pře.cházejí pravidelně na
nového nabyvatele, lze však převMěti je i bez práva hlavního (pohledávku úrokovou bez pohledávky kapitálové). Právo vedlejší může
býti žalovatelno, třeba nebylo žalovatelno právo Mavní (§ 1352).
'Zajištění práva hlaV'l1ího nevztahuje se nutně na právo vedlejší
\§ 1353).

§ 35. g) P r á va v á z a n á a n ev á z a n á.
1. Připojení určitého práva (nebo závazku) k určitému subjektu
llastává pravidelně jistou udruostí, která jednotlivce se dotýká.
V mnohých případech však dochází k tomuto připojení na základě
určitého poměru, na základě jistého trvalého stavu, v němž nalézá
se subjekt zejména na základě vlastnictví nebo držby , věci, takže
jen ten jest subjektem tohoto práVIlJ (neb tohoto závazku), kdo se
y tomto stavu nalézá a dokud tento právní poměr trvá;. Odtud l)lyne
rozdíl mezi právy vázanými a nevázanými 5).
2. Vázaná práva jsou: a) práva reálná, spojená s vlastnictvím 0)
1) Nái.t1oky alimentační, právo zpětné koupě (~ 1070), právo před
kupní (§ 1074). Jsou t.aké výlučně osolmízáV'a.zky (531), jako na .poř. ze
'společnosti (§§ 1186, 1206), z 'přílmzu (§ 1(22) a pod.
2) Regelsberg .e r: Pand. 1, 206 a násl. - Krainz: str. 125.Do m i .n i k: str. 54, pozn. 3.
3) R e gel s ber g e r: PaII\d. 207.
4) U n g e r : Syls tem '1, str. 604, pozu. 35; 2, str. 437, pOZll. 7; jiného
nwwru Ran d a: Ger. Z. 1869, Č.74.
5) U n g e r : System 1, 568 a násl. - R e gel s ber g e r: Pand. 1,
str. 208. - K I' a i 11 IZ : § 49. - I ·h e r.i 11 g: Dogm. JB., soc. 10, 444 a násl.
- R a II d a: Vlastnictví 225, pOZIl. 19 a.
6) § 298: ,,8 držbou"; proti tomu právem U n g e r: System 1, 575
a násl.
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urmtého pozemku (práva spoluvlastnická na cizích pozemcích 1),
p07Jemkové služebnosti, práva sousedská, mnohá reální břemena,
právo rybářské 2), radikované živnosti 3), právO' pa,tronrutní ' ) a m. j.);
b) práva spojená s vlastnictvím obtížené v ěci, jako nárok
vlastníka zástavy na uschování věci (§§ 459, 1309) a na náJhradu
škody (§ 460), nárok povinného proti oprávněnému na udržování věci
služebné (§§ 483, 513), a m. j.;
c) pohledávky z papírů na řad a majitele;
d) mnohá práva spojená s určitými podniky, jako práva známková (§ 9 známko zák.), práva prov'ozovací 5), právo firmy ( čl. 22
až 24 obch. zák.) a pod.;
e) práva podmíněná zápisem do veřejné knihy, jako věcná
práva na pozemcích 6), patenty (pat. zák. § 23), známky (známk.
zák. § 9) a vzorky (pat. ze 7. prosince 1858, § 8) ;
f) práva plynoucí z trvání n ějakého právního společenství.
3. Vázané povil1illosti jsou na př. povinnost vlastníkova odškodniti požívatele za to, že upustil od stavby (§ 515), po,v innost
udržovati věc obtíženou užívacím právem (§ 508), závazky vznikající z právního s polečenství a m. j.
4. Právo vázané jeví se jako vedlejší právo vedle práva hlavoího, tvořícího základní s,t av a sdílí osudy tohoto, hlaVlJlího práva
(§§ 442, 457, 511) . V tomto smyslu pokládá O . .Z. O. (§ 298) také
práva reáJlná za jmění nemovité. Avšak některým právům není
vlastnost vázal10sti tak podstatnou, aby nemohlo právo vázané tu a
tam vys,t upovati jako neváza,né. O tom promluveno bude později.

§ 36. h) Práva

dělitelná

a

nedělitelná.

1. Právo může buď od počátku neb náJsledkem okolností později
nastalých příslušeti současně vice osobám. Dá-li se spoluoprávnění
každého podílníka stanoviti podílem čí s elně určeným, lze-,li práva
nabývati, pozbývati a upJatňovati jistým zlomkem, mluvíme o děli
telnosti práva. Je-li však možno jen celkové oprávnění podílníků,
jest právo nedělitelné 7).
1) P iltr e, i c. h: Festschrift 1911, 2i, 496.
' ) Pf e r s che: Sachenrecht, 36, pozn. 9; Abírka 11991, 12250.
3) Pf e.r ISI che: str. 36, pozn. 6. II o f e r : Da·s Realgewerbe 1896.
- P e ~ i k a, n: Die Rea~ge,werbe 1910. - K ,r á 1: Da,g RealgeweTbe. Zootr.
Bl. 18. 369 a nást

' ) Rit tn e r : Církevní VrávO' katolické I, 1887, str. 277 a násl.
5) S ch u st e r: UrhebelTecht der TonkunSlt· 237 a násl. - Op e t :
Thea.terrelCih:t 370. - Boe k: Auffiihrungs~'oohit 62 a ná St1.
6) Alespoň 'V ohledu zvláštních oprávnění . pOOIlÚn ěných zápisem, tak
zv. drž'ha tabuláJrní. Rříliš daleko jde 2.ásada Q váZi3JlQsti kniJ:lúvních Zó.sad
vůbec hájená K r.a i n zem: Goc. Z. 1868, č. 95 a.ž 100; proti tOlIDU
Ex ne r : PllbJi'Litatsprin'LÍ,p, srt~. 32, lPozn. 36. - Ra llJ d a: VJa;stnic.tví, Sltr.
225 a G. Z. 1871, č. 44. - K T áJ i n z: System 526 a násL
7) St e in 1 ech n e r: Das Wesen der iurÍis communi Ci und iuris
qU3J&Ícommunio 1, 1876; 2, 1878. - R e gel s ,ll erg e r : Pand. 1, 208 a násL
_ . K r a i II z: 125 a násl. - S cll e y: Glliinih. Z., str. 8, 132 a násL
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2. Jednotlivé části práva dělitelného jsou vyjádřeny pouze
nemají hmotné podstaty. Věc, na kterou se společné
právo vztahuje, není rozdělena skutečně. Díly tyto jsou jen myšlené,
ideáJlní, intelektuální, partes pro indiviso, kvoty. Mimo to není základní myšlenka právního dělení u všech dělitelných práv provedena.
stejně, poněvadž povaha těchto práv je rozličná. Proto také nelze
iici o pojmu dělitelrwsti povšechně už nic jiného, nýbrž nutno
všechny jedTlOtlivé druhy práv soukromých zkoumati zvláště.
3. Dělitelné jest:
a) práv,o vlastnické 1);
b) právo stavební;
c) právo požívací. Je-li vJastníkem věci jen jediná osoba, může
zříditi usufrukt i na zlomku svého vlastnictví, spoluvlastník k svému
podílu;
d) právo zástavní. Právo úkoje lze vykonávati i na 7Jlomku
zástavy neb pro část pohledávky;
e) právo obligační, jehož předmětem je dělitelné plnění;
1) právo dědické.
4. Děliti nelze:
a) právo užívací;
b) pozemkové služebnosti (§§ 485, 844);
c) pohledávku směřující na plnění nedělitelné (§ 890).
5. Sporno jest, wa právo původské je dělitelným. Spolu původ
cové mohou s dílem nakláJdati jen za vzáJjemného souhlasu. Každý
spolupůvodce má právo stihati soudně zásahy ve společné právo.
Právo původské nemůže zaniknouti částečně, avšak zákon sám
mluví o podílech práva původského. Bude tudíž nutno pokláJdati
právo původské právě jako patentní (pat. zák. § 13) 2) za dělitelné.
6. Ostatně jest i nedělitelné práNo po stránce výkonu děli
telným3).
početně, čísly,

•
Hla v a

Š e stá :

Právní povinnost.
§ 37.

1. Subjektivní právo jako moc vůle oprávněného zavazuje
všechny, kdož této moci podléhají, aby zachovali se způsobem odpovídajícím vůli oprávněného. Subjektivnímu právu opráJvněného
1) Ran d ,a: Vla..stnictví, str. BO. ObmezenÍ horního vlastnictví a práva
k ,těženj ,živic: 'Lákoru 1horní, §§ 135, 137; zálk. 'Le (lne 22. března 1920, Č. 197
sb. z. a nař.o ihOl'Jl~ckélllJl vyhledáivlání a těžení živic.
2) A b fl 1: JBl. 1903, Č . 48-52. - Srov. též Do min i k: Úasopis
1920, str. 180.
3) U n g fl r: System 1, str. 612. - Ran d a: Besitz, 667 a násl., 690
a náJsl.
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odpovídá povinnost subjektů povinD)'ch. Právní povinnost 1) jeví se
tudíž jako závazek povinných subjektů k náležitému chování stanovený příkazy neb zákazy objektivního ' práva. Rouišíme-li práva na
absolutní a relativní, bude se te:nto závaz.ek týkati buď všech ostatních anebo bude zvláštním závazkem určité osoby, aby chovala s~
tak, jak vyžaduje subjektivní právo. Relativní právní povinnost dá
se pravidelně 2) oceniti v penězích, má hodnotu majetkovou, tvoři
pasivum majetku a sdílí právní osudy os,t atního jmění, přecházejte
pravideJ:ně i na dědice. Absolutní právní ' povinnost postihuje každého,
tedy také dědice, avšak ne proto, že jest dědicem, nýbrž povinným
subjektem jako každý jiný. Nepřichází tudíž v úvahu při oceňování
majetku.
2. Právní povinnost jest pravidelně, zejména pl; o'bligacích,
jen rubem subjektivního, práva a.n ebo jeho důsledkem, jako při vlast-nictví. . Právní povinnost předpokládá tudíž zpravidla právo s.ubjektivní a zaniká současně s ním (§ 1412). Jsou však také právní povinnosti, jimž neodpovídá právo subjektivní, jako na př. povinnost
stanovená v posled:ním pořízení účelovým určením a pod. Také povin:nostem veřejnorprávním llflodporvídá subjektivní právo soukromé ~).
Byl-li však porušením této povinnosti dotčen zároveň zájem soukromý, může vzniknouti nárok na náhradu škody.
3. Jako subjektivní právo vyžaduje i povinnost určitého nositele, povinnostní subjekt. Tento subjekt určuje se rozmanitým způ
sobem. Povinnost je s,p ojena buď s vlastnictvím nebo d!l'Žbou, věci,
s určitým stavem 4). Avšak ·t aké jalw právo subjektiv,ní může i právní
povinnos.t býti přechodně bez subjektu O).
4. Obsahem právní povinnosti jest určité chování, positivní neb
negativní jednání zavázaného, jež odpovídá; Vl.Ui oprávněného subjektu. Obsah právní povinnosti může býti rozmanítý, jest však nutno,
aby byl možný a do,volený (§ 878). Právní povinnost třeba však
splniti "přesně" (§ 1413), pokud z povahy právního poměru neplyne
úchylka na př. alternativním zmocněním povinného (§§ 466, 934).
5. Povinný nemůže se vzdáti \~:;.vého závazku. A však když právní
povinnost jest podmíněna užíváním majetkového práva, jež zavázanému přísluší (§§ 483, 508), může se zavázaný vzdáti svého práva a
tím i povinnosti.
1) K r a i n z: str. 115 a násl. - Tuh r: 1, str. 93 a násl. .- R egel sb erg e r : 1, s,tr. 79 a násl.
2) Mnohé relativní pOlVinnosti nezmenšují však jmění povinného subjektu, nemají ,.maje,tJkové hodnoty negaNvní". Příklady viz u K r a i n 2 e,
str. 116, Ipo.zn. 1 a.
3) Bude proto piřípadnějším říci s W eyrem (Základy, str. 150. a
násll..), Ž>8 povirunost jesrtJ poimem nO'l'lllla,tivně ,primárním: kdel neDLí. povmDosti, [lení práva; je-li kde subjektivní povinnost, může být,i i právo.
4) Tyto povinnosti můžeme nazvati "vázanými"; srov. § 35, Č. 1
tohoto ",'y tému.
6) SrOlV. § 31 tohoto systému.
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Hlava sedmá: Nárok l ).

§ 38.
1. Pojem nároku jest novějšího původu 2). SoukromopráV1l1ím
nárokem rozumíme zcela obecně právo žádati po někom určité jednání neb opomenutí, právo žádati po subjektu povinném, aby odstranil stav neuspokojenosti, který odstr3JIŮti má a může. Právním nárokem jest jen ten, jejž prosaditi lze prostředky právními, žalobou neb
ohranou, aneb oběma způsoby . .
2. Nárok a žaloba není totéž . Každá žaloba nezakláJdá se na
právním nároku, kaz<;1ý nárok neplodí žalIobu. Žaloby určovací, žaloby
na :z,měnu právního stavu zakládají se sice na určitém právu, avšak
žádají něco, čeho žalovaný sám poskytnouti nemůže buď vůbec aneb
8i"poň ne v žádoucí formě. Tyto žaloby neplynou z nároků soukromo
pTávních. Naopak zase n elze nároků z obligací naturálních uplatňo
vati žalobou, ba mnohdy ani ne námitkou.
3. Také subjektivní právo a nárok není totéž. Rozdíl ohou pojmů
objevuje se zvláště zřetelně u práv absolutníc11 . AbsolutJÚ právo s m ě
řuje proti každému , nárok však jen proti určité osobě. O nároku , jenž
plyne z práva absolutního, mOžno mluviti teprve tehdy, když určitá
osoba porušila toto absolutní právo, když je dán vúči ní nárok na
vydání věci , na náhradu škody a pod. Právo relativní a nárok zdaji
&0 arci na prvý pohled totožné, pokud na zák,ladě "osobního práva
k věci" někdo jest povinen jinému něco plniti (§ 859). Pokusy o ohranič e ní o,b ou těchto pojmů jsou kolísavé a nejisté. Nauka vzdává se
dílem všelikého rO'Llišování 3), dílem dává vznikati nároku teprve s nastalou pl3Jtností, pohledávce všaik již předtím 3), anebo naopak právu
teprve se spJrutnoSJtí, nárolku však již před splIněním výminky neb dostavením ěasu ~).
4. Nároky z práv abso,l utních a relativních jsou si veLmi blízké
v mnohých směrech. Obojí nárok směřuje proti určité osobě a žádá
určité její chování. Obojí nárok může býti přoolnětem cesse a kompensace, obojí nárok zaniká uspokojením, promlčením, kornkurencí.
Podstatný rO'Ldíl jeví se však při konkursu povinného subjektu. Relativní nrurok ukládá oprávněným, kten Medají uspokojení ze jmění
povinného subjektu, vzájemné obmezení. Absolutní (věcný) nárok
uplatňuje se však bez obmezení vyloučením a oddělením, pon ěvadž
1) Unger: 2, str. 323 a násl. - Kra-inz: str. 117 a- ná.sl. -Tuhr: 1, str. 240 a násl. - Regelshergetr: 1, str. 213 a násl.Hel [w i g: Ansprruc,h und KkJ.,ge'l·echt 1900, str. 5 a násl.
2) Tvůrcem ,toho,t o pojmu lze naz"V'ati W i n cl s che i d a, ktetrý bo Ve
svém dile "Die i3Jctio im rom. Zivilre'cht" (1856) podrobil 'ZeV'lu1bné anaJ)"Sc.
3) W i n d s che i d - K i pp: Pand. 1, § 43, po'Zn. 6 a.
' ) U n g e r: System 2, str. 324 a ná.sl. R e gel s ber g e r: str.
215. - Tub r: str. 263.
5) Krainz: str. 117.
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slouží jen k tomu, aby vyjasnil právní situaci, komplikovanou zdánlivým příslušenstvím vělci ke konkursní podstatě.
5. Nárok vzniká, jakmile oprávněný může žádati po subjektu
poviJnném určité jednálllí neb opomenutí. To lze u práv absolutních
teprv,e, když někdo ocitl se v l'ozpom s právem. U práv relativních,
zejména pohledávek, záleží na tom, jak rozlišujeme pojem práva. a nároku. N ej'P,řipadnější bude, řekneme-li, že nárok vzniká, jakmile lze
žá.dati za plnění 1).
6. Systematicky nutno přiřaditi nároky k prá.vům, QJe kterých
vznikají. Mimo to má pojem nároku nemalý význam v nauce o ochraně
práv.

Hlava osmá : Výkon a

střet

práv 2 ).

§ 39. 1. Výkon.
1. Práva nejsou účelem sama ,o sobě. Jsou jen prostředkem
k dosažení jis,t ých účelů. Mají zajistiti požÍltek právních statků . Poskytují oprávnění vykolij,ávati jednání nutná k dosažení tohoto účele
a zajišťují jejich výkon proti odiporu povinných. Výkon toborto
oprávnění bezprostředním užíváním právního statku anebo uplatňo
vání práva proti odporu povinných, naJzýváme výk.onem práva a).
2. Ve výkonu práva mohou nastati přechodné překážky buď
faktické (na př. ve výkonu s~užebn()Sti zatOipením služebného pozemku), anebo právní (na př. ve výkonu práva patl'onátního náboženským vyznáním patrona). Tehdy mluvíme o právu odpočíva
jícím 4). Někdy jest výkon takových odpočívajících práv dovolen tře
tím, jako na př. výkon živnosti reáJné, jejíž vlastník není k provozování způsobilým. Trvalá nemožno,st výkonu znamená však záník práva.
3. Mnohá práva dO'volují opětovaný, trvalý výkon, na př . práva
věcná. Jiná práva, zejména obligace, vyčerpávají se jedin}Tm v}Tkooem. Práva prvého druhu mohou býti také předmětem držení, které
vyžaduje trvalou vnější projevnou formu práva.
4. Výk.on práva soukromého jest zpravidla právem, nikoli
povinností. Proto nemá nevýkon v zápě~í žádné práWlí újmy 5).
Trvá-li však nevýkon uelší čas, dochází k promlčení některých práv.

l)Regelsberger: str. 217. - Tuhr: n. U. m.
2) U n g e r : 1, str. 612. - R e gel s ber g e r : 1, str. 228 a ná.sl. K ,r a in Z : snr. 127 a násl. - Hi r s ch: Obertragung der Re'Clhtsa.u8lwbung
1, 1910.
3) Výkonem práva není vzdání se, zcizooí neb obtížení: Sbírka n. ř.
(10) 3948 (jud. 181). - U n g e r: str. 613. pozn. 1; jinak Hi r s ch: str.
82 a násl.
4) Srov. § 525.
.
5) Výjimkou není "povinnost k výkonu" práva patentního (pa,t. zák.
§ 27), neboť nejde tu o výkon p3Jtentního p;ráva, nýbrž o výkon vynálezu.
Skutečnou výjimkou jest však povÍillnost k pro'Vúzu ,pod!l1iku horního
(horní zák. § 170).
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Na tom založila starší nauka rozdll mezi iura merae facultatis a iura
non mera.e facultatis, a na rozdíl tent{} připomíná ještě § 1459
obč . z. 1).
5. Oprávněný může své právo vykonávati úplně, i když tím
jinému újmu způsobí (§ 1305). Avšak když výkonem porušeno bylo
právo cizi (na př. sJužebnoot), přest,oupen zákon, který výkon obmezoval (na př. ~,ta,vební řád) neb porrušeny dobré mravy a výkon
práva stal se jen k ,tomu cíli, aby jiné poškodil, stíhá o'P'ráVlIlěného
odpovědnost (§ 1295). Motiv výkonu je zcela nerozhodný. V1r!wn
mil.že se Htáti také za účelem, aby druhý byl sužován (§§ 364, 1295,
1305) 2) .
6. Právo lze vykonávati pravidelně také zástupcem. Nerozhoduje, zda zastoupení jest právní či pouze hospodářské 3), zda vykonavatele nazveme zástupcem nebo jen pomocníkem 4). Neboť i zastoupení hos'podářské má charakter výkonu právního, pokud se jím
na př. zabraňuje promlčení práva, a zastoupení ve výkonu nepodléhá
zásadám o zastoupení v prá,vních jednáních. Některá práva však
nedovolují 7.-astoupení ve výkonu, jako na př. práva rodinná nebo
právo zříditi testament, jiná vylučují jen převod výkollLl na jiné
k jejich vlasltnímu užitku, jako na př. služebnosti pozemkové.

§ 40. 2. St ř e t.
1. Rozmanitá práva mohou s~'m ob 'ahem tak se shodovati,
že výkon jednoho znemožňuje výkon druhých zcela neb zčásti. Tínl
vzniká střet čili Jwlise prá.v. Střetnouti mohou se jen práva stajného obsahu vedle sebe existující, která sama o oobě všechna mohh
by se vykonáva.ti, jichž však vykonávati nelze, poněvadž plný výkon všech není movný. Není kolise, neexistuje-li v,edle sebe skutečně více práv, na př. jo-li jedno právo obmezeno v)'lllinkou neb
doložením času, zabraňuje-li jedno právo vzniku dJ'uhého (§§ 430,
440). Rovněž není stře,tu, mají-li práva rozličný ol,sah, jde-li na př.
o práva věcná a obligační (§§ 430, 1120 a m. j.). ' Konečně není střetu,
jeví-li se jedno právo jako pouhé obmezení jiného, jehož "\ýkon tím
a priori jest nepřípustný, jak,o na př. jde-li o právo vlastnické a
právo požlvací na něm zřízené.
2. Skutečllá k,olise řeší se různě podle I,oho, zda některé právo
požívá určité přednosti, zda je silnější než jiné.
a) T;lkový

poměr

nastává:

1) Unger: str. 1, 614. - Pfaff: J. Bl. 1883, č.17. - Randa:
Besitz, 740, pozn. 7.
2) Viz § 132, I 1 3 a tohoto systému.
3) Tak Dni e str z a ň s k i: A ufrtr~ige zugunsten Dritter 80.
4) Tak Se h e y : Obl. Verh. 1, 514; Sl'OV. též Hi r se h: 180 a násl.
- K r a i n z: str. 128.
Ma. y r·1.) o 1ll i II i k, Sousta-va obt". práva.
5
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a) mezi několika věcn)'mi právy na tge věci; zde rozhoduje
časové

(§ 486,

pořadí,

ex. ř.

předchází

prho starší: prim: oompore, potíor iure

§ 216) i);

f3) mezi věcnými a osobními právy; právo
(§§ 112, 443, 445, konk. ř. § 44) 2);

věcné pravidelně

předchází

y) mezi osobními právy z.pra"idla jen v konkursu (konk.

ř.

§§ 51 až 53), jinak jen velmi zřídka (§§ 150, 092, nes}) . pat. §§ 77 aj.).

b) Positívni právní řád prolamuje tytu' zásady rozličnými výjimkami. Nělkterá p'l"áva zástaVlIlÍ a služebnosti mají přednost před
ostatními bez ohledu na dobu svého vzniku, některé absolutně privilegované pohledávky mají přednost dokonce před právy věcnými
(konk. ř. §§ 46 a násl.; ex. ř. §§ 216, 217).
c) Jsou-li střetnuvši se práva stejně silni, rozboduje zpravidla,
najmě u pohledávek, prevence (§ 430). A to prevence v plnění,
nikoli v žalobě, takže, bylo-li jednomu oprávněnému pměno, jsou
ostatní odkázání jen na náhradu škody pro nemožnost plnění. Někdy
docbází k poměrnému obmezení ve výkonu práv (konk. ř. § 50,
ex. ř. §§ 125, 218), někdy rozhoduje los (§§ 835, 841, 1273).

Odd íl dr II hý : OSOby 3).

Úvod.
§ 41. 1. P r á v n í s u b jek t. O s oba. Z p ů s o b i los t
k právům.
1. Právním subjektem jcs1t ten, jehož moc vůle pokud
v rámci práva se uplatňuje - j,est uznána a chráněna právním řá
CLem. Moc vůle může na místě op'l"ávněného subjektn vykonávati
také někdo jiný. Též výkon práva, uživlÍiní právních statků, může
p'říslušeti někomu jinému než tomu, kdo moc vůle skutečně vykonává. Ké10 jest schopen býti ' subjektem práv, zove se v právním
sm~lu o obou. Způsobilost býti subjektem práv a právních povini) Právo vlastnické ustupuje však pa-ed právy k věci cizí, poněvadž
zde nejde o kolisi, nýbci právo na věci cizí zn6lJIloiňu i e výlkion práNa vlastnic.k.ého. Sro'v . .text pod! 'č. 1 na kon~i. 11a1k,ť! d'l1žba jako právo ustupuje
před mnohými věcnými pTávy (§§ 324, 346, 347).
2) Výjimkoo neni ustanovení (ex. ř. '§§ 164, 218, odst. .3, 135), že
vykonatelná pohJedávlkla, ,p ro niž hyJ.o 'PO,voleno zahájení dražebního n"lení
neh nucená Slpráva, mJá dojíti uspokodení z nejvyěšÍihI) pod~ní neh z vý.
těžků správy dříve n6IŽ vOOná ,práva. pozděj1 i zapsamáJ. Neboť rL.aihájení reálné
exekuce pOlskytui€ voělřiteli 1Jaké věcné ipl"ávo na exoe!kučnim olbdektu, byť
to i neíb;ylo právo 'z ástavnÍ. ,Sl'OV. K T a i n z: s1,r. 130, pozn. 13.
3) Ti 1 s c, h: Právo občanské, část všeobecná, str. 94 a násl. U n~e- e 1': System 1, str. 230 a násl. - B u r c k h ar d: 2, §§ 22 a násl.
K r a i n z: str. 140 a násl.
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ností zove se způsobilostí k právům 1). Způsobilost k právům určuje
se normou závazné povahy. Soukromým opatřením nelze ",jednati
ani zrušiti způsobilosti k právllm. Proto také nelze se jí vzdáti 2).
2. Naše právo (§§ -16, 18) prohlašuje každého člověka za
osobu. Také cizozemec jest k právům ",pů;s obilý. Ba dokonce, kdo
podle práva své vlasti jest otrokem, štává se svobodným, jakmile
v toupil na tuzemské státní území nebo na tuzemskou loď, anebo
když v cizině z jakéhokoliv titulu byl převeden na tuzemce jako
otrok (dv. dekret z 19. Sop!l1a 1826 § 1; trc&tní 7-ák. § 95; generalní
akta bruselské konference z 2. července 1890, čís. 63 ř. z.). Avšak
způsobilost k právům má různé &tupně, může býti obmezená neb
neobmezená 3).

3. Každý člověk jest of:obou. Jsou však také osoby, které
nejsou lidmi. To jsou t. zv. právnické ("morální", fingované) o&oby,
",jevy života společenského, jimž positivní právo prOlptljčruje právní
subjektivitu.

§ 42. 2. Z P ů s o b i los t k

čin ů

m.

1. Způsobilost býti subjektem práv neznamená ještě způsobi
lost vla.'llt ním jednáním, vMomým pl'ojevem vůle vyvo[ávati právní
účinky. Tato způsobilost nazývá se zpusobilostí k činům 4). Zpusobilo st k činům obsahuje jednak způsOibilost u",avírati právní jednáJní,
jednak zpllsobilost býti odpovědným za vlastní provinění. O. z. o.
mlluví jen o o&obní způsobilos,ti (§§ 4, 34), o způsobilosti osoby
(§ 1460) ve smyslu způsobilosti k právům i k činum 5) . Teprve
pozdější zákony mluví o způsoibilo&ti k jednání (na př. zákon
z 15. listopadu 1867, Č . 131 ř. Z., § 5) a. s,v éprávno'sti.
2. Také způsobi10st k činům mu~e bý,t i obmez.ená neb neobmezená, úplná neb neúplná. Úplně nezpůsobilé k činům jsou zejména
osoby postrádající s'oudnosti, děti a duševně choti (§§ 310, 865).
ObmezeIlJou zlp llsobilost k čilJ1ům mají n8vletilci (§ 865) a osoby
částečně z,bavené s,v éprávnosti (řM o zbav. svépr. § 4).
1) E hrl i ch: Die Rechtsfahigkeit 1909.
2)§ 538, jenž zdánlivě takolVé vzdání se pŤ~pIO UŠtí, vztailiuje se jen
na řádové sli])y; sro·Vil1J. Pf a f f -!li o f man n : KOIlll. 2, str. 212 a ,po Zll. 16.
3) Naše právo n.erecipo>valo římskou nauku o ti10jím statu osoby
(status libeTta:tis, dvítatJis, fam.iliae); UJpomlÍn~ však na ni, mluví-li cikoník
o oso'bnQsti vůbec (§ 16), státnírrn o·bČla.JlJSŤIVÍ (§ 28) a PQrněru rodinn&n
(§ 40); Pf a ff: J. Bl. 1883, č. 22.
.
4) E I ,t z ba c ber: Die Handlun~sfahigkeit nach D. B. R. 1, 1903.
- R a Jl pap ort: Ober dIe 'bes'chran:kte Ge~cibMtsd'a,bigkeJt de'r Minder
jahrigen, Griinh. Z. 35, 327 a MISl., 4011 a násl.
5) Podobně B Itl r c k h a r d: System 2, '§ 22, pozn. 2, jenž pokládá
způsohiJosit k činům za pouhou fOTmu, kterou 'zpWsohBost k ,práVŮm se
pTojevuje; noop~SOlbHost k činům jest mu jen ohmezen.ím z,působilo·sti
k provům. Proti {.omu Pf a ff - H o f man n: Kom. 2, 100 a ná.sJ.
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Hla va p r v á: Osoby přirozené.
1.

Počátek ft

§ 43. a)

Poč

konec osobnost'i,

á ,t e k o s ob n o s ti.

Přirozenou fys.ickou osobou jest člověk.
č l ověkova počíná dokončeným porodem (§§ 137,

1.

Právní z.působil()tit
155) 1). Porod jest

jakmile živé dítě úplně vyjde z těla mateřského.
od těla mateřského se nevyžaduje 2). Právě tak není
nutna schopnost k životu 3) a obyčejná lidská podoba 4) . Také dítě
od těla mateřského ještě neodděl ené jest k JJrávíhn zj'ůsobilé. Naproti tomu plod potracený nemá pro právo soukromé žádného významu (§ 22).
Jest-li pochybno, zda dítě narodilo se živé nebo mrtvé, má se
za to, že se narodilo živé. Tvrdí-li kdo opak, ať ho dokáže (§ 23) 5) .
Dítě ještě nezrozené, avšak již zplozené, poklMá se za narozcl1é, pokud jde o jeho vlastní práva, nikoli o práva třetích (§ 22) 6). V tom
lze spatřovati podmíněno'llzpůsobilost nenarozeného k právům, aneh
jrukési ček3Jtelstvi v zájmu neurčitého, ještě F:cházejícího sllbjektn.
J de však jen o otázku teoretické konstrukce 7) .
3. Osoby nezplozené nejsou způsobilé k právům 8) . Lze však
pojistiti jim budoucí práva pro případ jejich existence (§§ 612, 630,
632). K hájení těchto prá,v zřídit.i jest kurátora (§ 274).
4. Skutečnost a, okamžik narození dokazovati má, kdo z toho
pro sebe odvozuje právní úči nky, Totéž pla,tÍ o důka,zu skutečnosti,
že některá osoba narodila Fle dříve než jiná. K pojištěni těchto dů
kazů zavedeny jsou matriky o narozeních, případně křtech (dv. dekret z 15. ledna 1787, čís. 621 Sb. z. s. lit. ff.; min. výn. i 23. ledna
1866, čís. 15 ř . z.; zák z 10. července 1868, čís. 12 ř . Z. í Zák z 9.
dubna 1870, čís. 51 ř. z.; zákon z 22. května 1919, čís. 320. Sbírky
zák. a nař . ) 9).

dokončen,

Odloučení

1) Obč. zák. švýe. čl. 31, oM. zák. něm. § 1. - Ah 1 f e 1 d: Naseiturus 1006.
2) Sro,v . Si 1 a v í k : Soudní lékařst,ví 1912, str. 93 a ná"l., 294 a násl.
3) Z e i II e r: Kom. 1, 123 pOZll. - U Jl g e r: 232. Jinak Code civil
čl. 725.
' ) Jinak O f ne r: Proto 1, 45. - Z e i II e r: 1, 123 pozn.
5) Se h w a r z : Ger. Z, 1890. č. 43. - O f n e r: Pmt. 1, 45. Potrat
lze dokál',Mi jen znalci: Sbírka 6584.
6) Ba gel: Griinh. Z. 36, 99. - L e ,s sel: J. Rl. 1891, Č. 9, 10. - '
S t e in 1 ech ne r: SCllwelbendes Er'breeht 2, 330 a násl. - K r a i n z :
142 a llIásl. Tato fi,k ee nepla.t.í al'ci v nelp'l"Ospě'coh nascitThra: Shírka 6317,
11245, 16014. Také podmínčni a nejlistá pll'áva (pfípadné nlároky alimentační) neILrooenýeh se ehráJní: Sbírka 423, 15907, n. ř. (14) 5721; srov,
však též n. ř. (3) 966.
7) R e gel s b e l' g e r: Pand. 242. - Tuh r : Al1g. Teil, 380. Viz
též § 31 tohoto systému.
8) J . M.: Ger. Z. 1911, Č. 4. Proti tlomu E i s ing e r: Not. Z. 1908.
~«a~

,

B II r c]z h a r cl: Z, f. ' V.
1889, Č. 42 a,z 44. - li e r m a II n: Moa,t;rike J1vQlr~CJhriften 1891. - S e i cl 1 :
l\1atrik'e nfiihrung, 3. vyd. 1897.
9) S ehm i cl : Die Stanclesregister 1889. -
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§ 44. b) Konec oso,bnosti.
1. Způsobilost k právllffi jest podle platného práva lleroz]učně
spojena s lidským bytím. Osobnost končí tedy smrtí a jen smrtí
(§ 16). Právní -csobnos,t nezaniká ani vzdáním se, ani pro'padnutím.
Platné právo nezná smrti "občanské" . Výjimku nečiní ani sla-v né
sliby řádové . Ničí sice způsobilost k poz~ě,jšilllU nabývání jmění,
avšak subjektivita dříve založených práv a závazků trvá dále. Arci
jest nutno zříditi kurátora pro sprá,v u jmění (nesp. pat. § 182) 1).
Zásadě svrchu uvedené neodporuje ani názor zákona (§ 547),
že p<>zůstalost dědicem neujatá má S€ poikládati za vlastnictví zemře
lého. Tím učinil zákon jen pokus konstrukce neujatého dědictví. Za
výjimku z uvedené zásady bYI'o, by možno pokládati spíše, že právo
soukromé clu'ání mrtvolu i po smrti 2).

2. Skutečnost a okamžik Rmrti má dokázati, kd,o se. toho dOlvolává. Z důvodů práva dědického jest důležité zjistiti, která ze dvou
nebo více osob zemřela dříve . O. z. o. nestanoví tu žádné více méně
libovolné domněnky, jak činilo právo římské, nýbrž vyslovuje
(§ 25) 3) větu arci samozřejmou, že "všichni pokládají se za zemřelé
v touž dobu" a že "nelze mluviti o převodu práv s jednoho na druhého", ačli ten, kdo tvrdí dřívější úmrtí toho či -onoho, nedokáže svého tvrzení 4) .
3. Právě tak nesta,novil zákon žádného, pr!Lvidla pro výpočet,
jak dlouho ještě by někdo byl živ, kdyby pli určité události nebyl
zahynu1 5 ) . Na soud,ci jest, aby v každém jednotlivém případě otázku
tuto odpověděl na základě empirické pravděpodobnosti, podle spolehlivých statistických tabulek úmrtnosU 6) .

4. Dúkaz smrti vede se pravidelně matrikami o úmrtí a výtahy
z nich, úmrtními listy 7). Nelze-li důkaz smrti tamto podatil S), lze provésti ho jen řízením upmVleným stejně jako lizení o prohlášení za
mrtva (zák z 16. února 1883, čís . 20 ř. z. § 10 ve znění, jehož se
mu d,ostaJo zákoncm z 31. března 1918, čís. 129 ř. 'l . § fí). Soudním
1) Nejvyšší soud VlŠa.k jednou rorzhodll (Gel'. Z. 1864, o. 9)\ i -e složemí
sHou cllmd'oby má. v Ziá:pětí ztrátu 'ZpůsobHosti k právil.1J1II a ž.e tedy zaMjiti
jest projednání pozůstalosiLi.
2) G -a r -e i s : Das Recht am menoohl!i>e>ben KOr,pBl', 1890. - Pe t 'r ak a k o-fl : Die Toten im ReClht, 1905.
3) S ch w a r (j,: Gel'. H. 1890, č . 44. § 25 neupravuje SíDad ipostavení
stran ve SipOnl dědic:kém, nýbrž zabývá se jen otázkou dillka,zn~bo hře
meme: Rozll. z 11. ledna 1916, Not.. Z. 1917, o. 31.
' ) Sbírka 10559.
5) Na _př. j,&-H ke konkursu dlužníkovu pfihlálíenaiivotní renta,
aneb má-li se vypočítati renta peněžní podle pravděpodobné délky života usmrceného.
6) T u .ll T: 1, 385.
7) Srov. § 43, pozn. 6) tohoto systému.
8) Je-li na 'př. pochybn.a id'e ntita mrtvoly.
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prohlášením za mrtva 1) lze založiti aspoň domněnku smrti. Podmínky
soudního prohlášení za mrtva stmoví o. z. o. (§§ 24, 112 až 114, 277,
278) 2), řízení a účinky upravují zvláštní zákony (ze 16. února 1883,
čís. 20 ř . z.; z 31. března 1918, čís . 128 a 129 ř . z.; z 30. června
1921, čís. 252 Sbírlky zák. l:L nař. ) .
a) ProMášení za mrtva předpokládá předem, že dotyčná osoba
jest nez.věstná . Zákon (§ 24) nemluví však o nezvěstnosti a nezvěst
ných, nýbrž o nepřítomných a zmize'lých, o nichž je pochybno, žijí-li
ješM či1i nic. Tím chce zákon yyjádřit.i, Ž0 nemůže za mrtva býti prohlášen, kdo nikdy ani nežil, na př. os-oba, ohledně níž zůsta.vitel se
zmýlil (§ 570) 3), že však naopak za mrtva může býti prohlášen, kdo
sice nebyl n()IIJřítomným, avš~k zmizel, na př . následkem požáru a
pod. ') .
Za nezvěstného v -t omto smyslu pokládá se, o kom po delší
dobu ne-ní zpráv, ta.kže jest ncjisto, žije-li ještě .
a) Uplynulo-li od na~ození nezvěstného sedmdesát let, činí
lhůta nezvěstnosti pět let od poslední zprávy o jeho životě; uplynulo~li od jeho nawzení třicet let, činí lhůta deset let. Lhůty počítají
se od konce toho roku, v němž dotyčná osoba podle došlých zpráv
ještě žila (§ 24 čís. 1). Nerozhoduje tedy zpráva naposled došlá, nýbrž ona, která označuje nejzazší okamžik, kdy nezvěstný ještě žil 1).
Za nezvěstného nelze prohlá"'iti nikoho před uplynutím třicátého' roku
jeho života, byť i nezvěSltnost trvab dvacet i více let.
f3) Je-li někdo nezvěstným z války 6), jest lhůta tříletá. Za nezvěstného z váJlky se po'k ládá, kdo ve válcc těžce byl raněn třebas
nebyl příslušníkem ozbrojené moci 7) - anebo kdo zmizel, jsa pří
slušníkem ozbrojené moci, ať v jakémko'li postavení služebním nf\b
úředním či snad jen v dobrovolné službě pomocné. Tříletá lhůta počítá se od konce toho roku, ve kterém válka právně nob fakticky 3)
skončila. Mimo to se vyžaduje, aby až do té doby nedošlo zprávo ži1) K r a i n z : 144 a ná,sJ. - Bu r c k h a r d : 2, § 25. - T i I s ch:
str. 96. - 8chwa'f'Z: Ger. H. 1890, Č. 43. - 8ternberg: Ger. H.
1914, Č. 44, 46 a 1917, oč. 39. - 18 oCl h e y: Die T. N. 1915, 31 a násl. O h o med: J. Bl. 1915, Č. 2. - A dle r : J. Bl. 1917, Č. 31 a 49; 1918, Č. 21.
- H e II e:r: Pcr-áVlIlík 1917, 1 a násl!. - Bar t -s -o 11 : Die Varsohriften liber
die TadeseťkUirung 1918. - 8 tra bel e: TadeserkHlrung nnd Beweismhrung ode'3 'I'odes 1918.
2) No-veho práva (§ 24 ve w.ění pnvl1lÍ dílčí no,v ely) užíti jest také
na ,případy, v ni-c.hž řizool hyla již zaháien{)\ \1v8aJk až do pooáJtku platnasti na-V'éJba práva v _p rvé staHci k razhadllluti nedošla (§ 2 ,p rvé dílčí navely); wovn. rozh. z 1. května 1917, Zentr. Bl. llt17, Č. 263.
3) Ji:nJak aroi Sbírka 13020.
4) To platí zajisté i pl'O budauonalst, a.č změněna znění § 24. Tento
pa.ragmaf mlu'V'Í ske v úvadě jen a llIe'P'l'itQmnýcfbl, myslí V1Šak It aké (č. 2 a 3)
na zmi-zelé.
.
5) S o h C' Y : 33, Č. 2.
6) Ha l' n: Die TadeserkUirung Kriegsverschollener Hl17.
7) Z IP' r á valO; srav. zejména té-z § 1 zák. z 31. března 1918,
Č. 128 ř. z.
B) 8 o h e y: 33, Č. 4.
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votě zmizelého (§ 24 čís. 2). Neobyčejně četné případy nez,věs, tnosti
ve světové válce podminily novou upravu válečné nezvěstnooti (zák.
z 31. března 1918, čís. 128 ř. z., zálc. z 30. června 1\)21, čís. 252
Sbírky) 1). Podle mtanovení těchto zákonů může 2) každý, "kdo jako
účastník váJlky y, letech 1914 až 1919, nál>e·že k branné moei kteréhokoliv z VMčÍcích s.tátů SltaJ se nezvěstným, prohlášen býti za mrtvého nejen, když tu jsou podmínky § 24 (). z. o., nýbrž i tehdy, když
prošla dvě léta od poslední zprávy, že jes.t na živu" (čl. I. zákona
z 30. června 1921, č~s. 252 Sbírky). "Totéž platí o pohřešených, kwří
nenáležíce k ozbrojené moci, zdržovali se u ní v poli nebo ji provázeli neb upaidJi v moc nepřítele nebo se zdržovali naposled v místě
válečného území, na němž tehdy přihodily se zvláštní válečné událo sti (bitka, trhání, ostřelování, vrhání pum, nehoda lodní, zapálení
a pod.)." (§ 1, ods·t. 2. zák. z 31. března 1918, čÍs. 128 ř. z.).

y) Zmizel-li někdo při zániku lodi neb v nějakém jiném nebezblízké ~mrti 3), stanovena lhůta na tři léta od konce toho roku,
v němž nehoda se udála. Pro plipad zmizení na moři stanoví zákon
(§ 24 čÍlS . 3') dávno zbytečnou domněnku o zániku lodi samé, když
totiž "nedostihla místa svého určení anebo neměla-li určitého cíle
své cesty, se nevrátila a od posledni zprávy o ní Ulp'l ynula tři léta".
Poslední den té~o' lhůty pokládá s·e za den zániku lodi, taJde doba
nezvěs,tnosti pot,řebná k proMášoo.í zmizelého. za mrtva obnáší nejmé- _
ně šest let 4).
pečí

děje se na zákla,dě vyhlašovacího řízení.
zahájí se na žádost toho, kdo má právni zájem na prohlášení
nezvěstného za m['tva, tedy zejména na žádost zákonného zástupce
osoby ner.věstné 5). K za~tupování nepřítomného zřídí soud opatrovníka 6), jenž učiniti má všechna opatření vhodná k vypátrání zmize·

b) Prohlášení za mrtva

Řízení

1) K zák,onu pl'Vému Sl!O'V. č. 8 a 78 příloh k stenografickým protopanské sněmovny, č. 1022 příloh k stenogr. protokolům sněmovny
pos1anecké 22. z3!sedlání 1917 .a 1918.
2) K tomu pŤíloba č. 78 k stelllografickým protokol.ům panské sně
moVllly 22. 'Zlasedání 1917:' p!.'olblá:š ení za mrtva neby;lo tím ponecháno soudům Jr V'olné úva:zle'. VÝ'!'ruz.emtílllJto má býlti jen ře'čeno, iže skutková p:od.stata. zákonem ,plředpokiliáJdaná nezpůsobuje sama o sobě prohlášení z,a
mrtva, nýlJJ~ž te'p:rVle soudní výTOik o Ip:robliáJšenlÍ 'La mrtv·a-. Srov. také
Bar t s ch: 41. - Ad 1 e r: J. BL 1918, č. 21; rozh. 'Z 13. ÚllOlN1 1917,
Not. Z. 1918, Č . 12.
3) Na př. nalézal-li se někdlo v divadle v době požáru, anebo také
ode.šel-<li něk,do 'z domu s vážným (!) úmY'Sllerrn spáchati sebevraždu: Sbírka
3847 ll. Iř. (3) 1226; :no ř. (7) 2905.
. 4) S che y , 34, č. 6. Zál"ou mlčením pominul připad, že zmizelá loď
vyptlukt k; pla-vbě delší tlft lelt, nehoť pn'Poo tento 'bool Sle mu casus nlll:io'r:
Zpráva 10. V tako'Vém ip[ipiadě mmsila by arci Thplynouti přiměřeně ,delliší
kolům

11lůta,

6) Ne však na žádost

zvlá V tě

zln zeného kurálto'r a:

Sbírka 11980,

14238,
6) Od toho může soud Ulpust,iti, když vzbledem k okolnostem pří
padu není třeha ne1příJtomného y řízen.í zruSl1:upoV13ti (§ 6, 1. 'lJáJť. z 'f. 1883
ve znění, jehoiž se mu dosta.lo zákonem lL 1'. 1918, Č. 129 ř. 'z.).
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lého. Mimo to vydá, se edikt s vyzváním, aby soudu neh opatrovníku
podávány byly zprávy O nezvěstném .
. Vyhlašovací lhl'tta je8t pravidelně roční 1). Aby prohlášení 7..,
mrtva nebY1lo zbylteoně ·oddalováno, dovoluje se (§ 5 zákona z r.
1883), aby žá,d~t llyla pocana již rok před uplynutím IMty llezvěst
nosti; v případech § 24, č . 3 podati lze žádost hned po nebezpečné události; v pi'ípadě nezvěstno ti účastníků svěLové války, jakmile uplynul rok po tom, kdy došla. poslední zpráva o životě zmheléha (zákon
z 31. března 1918, čís. 128 ř. z., § 2, 1). Lhůta vyhlašOIVací nemá však
končiti {jříve, než uplynula lhůta nezvěstno"ti. Po uplynutí lhůty
vyhlašovací podati jest novou žádost, načež soud 1'ozl1odne o p1'ohlár
šení za mrtva. S prohlášením za mrtva lz.e na žádoSlt pozůstalého manžela spojiti výrok, že mMlželstvi pokládati jest za rozloučené. K tomuto cíli 2) jest zříditi obhájc'3 manželského svazku 3), kterým po pří
padě může býti též opatrovllík nepřítomného. Arci však může k této
žádosti a příslušnému rozhodnutí soudnímu dojíti také dodatečně
(§ 9 zákona z r. 1883 a § 4 zákona z r. 1918, čís . 129).
c) V prohlášellÚ za mrtva urči se den domnělé smrti . Za den
úmrtí pokládati jest bez zřetele na návrh žadatelův 4) především den,
o němž lze za to míti, ž·e jest 'opravdu dnem úmrti, na př. den požáJru.
Nedá-li sc takorvý den zjmtit.i, pokládá se za den sn11'lti! den, o němž
jest za to míti, že ho nezvěstný nepřežil, na př. domnělý den z.ániku
lodi. A nedá-li se ani ,t akový den zjistiti, pokládá se z.a d~n úmrtí ten
den, kterým k,ončí lhůta nczvěstno ti stanovená v tom či onom pří
padě 5).
S domnělým dnem smrti spojeny jsou tři domněnky; předně: že
zmizelý jest mrtev, po druhé: že jest mrtev od tohoto dne 8), po třetí:
že až do toho dne žil 7).
Proti těmto domněnkám lze arei p1'ovésti důka.z ·opaku. JakmjJe
prohlášení za mrtva nabude právní moci, zahájí se l1zení po.zůs.talost1) Pro účastníky války a 'osoby jim na roveň postavené činí ediktá1ní lhůta ien šest měsíců, byl-li edikt vydan po upilynutí lMty ne zvěst
nost.j: zákon 'L 30. června, 1921, Č. 252, ěl. 1., rposl. odsJt.
2) Podle §§ 112 až 114 o. z. o. docházelo v tomto případě k zvláštnímu obvírnému řízení, t. zv. slavnostnimu prohJ:Mení za IIl!l'tva.
3) Výjimka platí, když osoby nezvěstné z války byly prohlášeny za
mrtvé. Podle čl. V. 'lálkona 'L 30. června 1921, Č. 252 Slbíriky, 'lleustamovuje
se ohhájců manželského svaq.ku, avšalK - hylo-li navrženo lI'ozloučení manželství - 'Li-ídí SI6 nezvěSltnému vždy O<pat!l'ov.ník. Pro účastníky v1álky neplatí ani §§ 112--114 a 277 o. z. o.
4) Sbírka n. ř. (7) 2905.
") Konkurují-li obě lhůty § 24, Č. 1, pokládá se za domnělý den
úmrtí vždy d1řívěj:ší 'L obou termínů; E i s ing e r : Not. Z. 1917, Č. 80.
6) Prohlášení za mrtva má tedy joo deklaratorní, nikoliv konstitutivní význam.
7) Sbírka 15324. TaJto domn,ěnka o žÍ!V,otě zmizelého platí však i bez
prohlákielllÍ za mrtva: nesp_ pat. § 131; _linal<l ShÍl"ka, 9310, 13087. PmMálŠení
za mrtva Ul'čuje jen kQTICtčný časový okamiŽik této domněn!k:y: Sbírka 2()42,
3988, 5494 n. ř. (5) 1926.
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ní a pozůstalý manžel může za podmínek svrchu uvedených uzavříti
nový sňatek .
d) Prohlášením za mrtva zakládá se jen domněnka, že neplitomný zemřel. Je-li však po prohlášení za mrtva ještě na živu, anebo
zjistí-li se dodatečně, že zemřel jiného dne než v domnělý den úmrtí
uvedený v prohlášeni za mrtva, může za mrtva prohlášený sám anebo
ka.ždý, kdo má právní zájem na, zrušení tohoto prohlášení, mimo to
k obhájení veřejných zájmů finanČll1í prokuratura, na.v rhnouti soudu,
jenž v prvé instanci řízení prováděl, aby prohlášení za mrtva neb dů
kaz smrti zrušil či opravil. Řízeni jest totéž jako v příp·adě prohlášeni za mrt.va, nové usnesení má a.bso,l utní účinek. D06taví-li se za
mrtvého prohlášený k soudu osobně, jest zjistiti jeho ,t otožnost a vysloviti bez dalšího lizeni, že prohlášení za mr,tva neb důkaz smrti se
zrušuje. Zároveň jest nesporným řízením zaříditi, aby navrhovllitel byl
opět uveden v držbu majetku, jenž mezitím na základě ' předpokládané
smrti přešel na jiné . osoby 1), aby jemu moc otcovská opět byla navrácena a zrušeno pOTučenství nad jeho dě·t.mi, bylo-li snad za,vedeno
(zák. z 31. března 1918, čís. 129 § 6).
2. PTávně závažné 1"Ozdíly mezi lidmi.

§ 45. a) PohlavL
Občanské právo stojí na stanoví5ku Tovno·sti. Avšak tato zásada nedá se provést.i bez výjimek. Jsou pr-irozené rozdiJy mezi lidmi,
roW1ly v jejich občanství státním, povolání atd., kterých ani právo
soukromé nemůř,e si nevšímati. Takový rozdíl zakládá se zejména
v pohlaví 2) . Prám vývoj směl"'llje již odedavna k vyrovnání tohot.o
rozdílu, a nejnovější zákonodárství odstranilo ho téměř úplně.
1. Ženy jsou nyní (§§ !'i91, 597 nové znění) beze všeho' obme.z1eni
způsobilé býti s,vědky při solenních i lii'ltinných právlllích jednáních,
jalwž i svědiky totožnosti. J sou dnes (§§ 192, 198 nové znění) To·vněž
bez ohmezení připuštěny k poručenství 3). Zákaz intercese žen neznal
již ani o. z. o.. (§ 1349). Jinými slovy, všechna právní jednání jsou
ooes ženám přistupna. Žena může býti členem právniokých ·osob i čle
nem jejich předSltaveni'ltva, může býti s,vědkem při ka.ždém právním
jednání. Jako, manželka má p'odil i na právní moci nad dětmi (§§ 139
a násl.).
2. Obmeumí právního postavení žen jeví ,>e jen v ma,uželství.
Muž je t hlavou rodiny (§ 91). Manželka potřebuje k jistým právním
jednáním souhlasu neh schválení mužova (§ 193, obch. zák. čl. 7, 8).

1) BoelZ újmy pouŽJ:.tí ~ 2, čís.. 7 nesp. :p.at. Srov. Shí~ka n. ř. 67212) Bu r c k h a r d : 2, § 28. - K r a i n z: § 76. - Ti 1 s ch: str. 101.

- BaTtsc lh : Gel'. Z.1902, čís . 49- 52. - Si,rathmann: D.er Unte,rschie'<l in der ReobJtslage von Mannem l1nd F,rauen, 1911. - S cha r Im e s s e I' : Ge'l". Z. 1917, čís. 10. - Han a u s e k: F-rauen ws Zeugen, 1918.
3) Nelze iich válk pravidelně proti jej1ch vůli k pO'l'uoonstvi nutiti:
§ 195.
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Mimo to jest žena obmezena v dědi0kém právu při rodinných svěřen
stvích (§ 626) a rolnických nedílech (§ 40 zákona z 30. ledna 1920,
čís. 81 Sb. z. a nař .) . Naopak zase dostává se ženám zvláštní ochrany
právního řádu v oboru práva živnostenského a pra,covmího (viz na př.
živn. řád §§ 14, 56) .

§ 46. b)

Věk.

Lidské Vllastnosti, které tvoří .plirozený základ z,působilosti
k činům, nejsou člověku vrozeny, nýbrž vyvíjejí se ponenáhlu během
jeho života. Z toho plyne, že právní posta.vení člověka nevyrostlého
muslÍ býti docela jiné než dospělého 1).
1. V tomto směru jest rozleznávati předem nezletilost od zletilosti. Hram icí jest dokončení 21. roku (zákon ze dne 23. července
1919 č . 447 Sbírky, kterým se snižuje věk nezletilosti, § 1). Výj imeč
ně nastává zletilost, stav plné způsobilosti k činům, již dříve (§§ 2, 5
cit. zák.), někdy však také po,zději (§§ 172, 251). Až ero d'osažené
zleti'losti nalézá se člověk pod mocí otco-vskou, a není-li jí, pod mocí
poruoonstkou.
2. Ve věku nezletilém rozeznávati jest tři stupně:
a) věk dětský až {\Io dokončeni sedmého roku; jest dobou úplné
nezpůsobilos,ti k činům, takže v tomtO' věku zvláštní zbavení svéprávnosti není možné ani potřobné (řád o zbavení sIvéprr. § 1, 1);
b) nedospěl ost až do dokončení čtrnáotého roku. V této době
jes,t č10věk do jisté míry způsobilý k činům, způsobilý zavazovati se
jednáními bezprávními (§§ 248, 2; 1308) a z,působilý vla,stním jedná- .
ním na,b ýti držby (§ 310) i práv, jest však nezpůsobiJlý převzíti samosta,tně povinnosti a závazky (§ 865);
c) dospě1ost od dokončeného čtrnáotého roku; poskytuje způso
LitloStt i bez svolení otcova neb poručníkova (§§ 152, 246) uzavírati námezdní smlouvy, volně nakláda,t i tím, co dospělý vlastní pílí získal neb
k užívání obdržel, a až do této výše se zavazovaJti (§§ 151, 246), se
svolením otc}ovým neb poručníkovým sňatek uzavřiti (§ 4!)), úSttně
před sOUJd~m ncb notářem, a po dokončení osmnáctého, roku ja.k ýmkoli způsobem o jmění s,vém pořizovati (§ 569) .
3. V některých směrrech J'ozhodují zvláštní stupně věkové. Způ
sobilosti k svědeotví pIi závěti nabývá se pravideJně (§ Ď91) dokončením osmnáctého roku, výjimečně (§ 597) dokončením roku čtrnác
tého. Způsobilosti býti svědkem totožnosti pIi ověřování veřejném nabývá se dokončeným dvacá:tým rokem (zák. ze dne 4. června 1882,
čís. 67 ř. z. § 4). Nez'le;tilci dokončivší osmnáctý rok věku mohou obdržeti čis,té přebytky svých příjmů dlo vlastni volné správy a jsou
oprávněni těmito penězi sami se zavazovati (§ 3 '~ákona ze 23. čer
Vience 1919, čís . 447 Sbírky). Adoptiv;ní rodiče mají míti čtyřicet let
(§ 180 nové znění). Dokončení šedesátého, roku osvobozuje od povinnOSiti převzíti poručenství (§ 195).
1)

a Dlás.!. -

B li r cik ha r d : 2, § 29. ---< K r a i II Z : § 75. - Ti h 'c h: str. 106
Rap ,p a p 0'1.' t: Gri.inh. Z. 35, 'str. 327 a násl., 401 a násl.
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§ 47. c) Zd r a v í.
Odchylky od normáJlního tělesného a duševního zdraví mají
právní výZlIlam v rozličných směrech.
1. Tělesné vady mohou vésti k prodloužení otcovské moci
(§ 173) neb poručeus1tvi (§ 251). Hluchoněmým nelze zříditi opatrovníka proti jejich vůli, mohou však zaň žáJdati (§ 27fJ). Slepci, hluší
neznající čísti, němí neznající psáti, mohou zříditi listiny o právních
jednámich mez.i živými jen ve formě notářského spisu (záJk. z 25. čer
vence 1871, čís. 76 ř. z., § 1, lit. e), not. ř. § 56). Slepci, hluší a němí
nemohou býti svědky poslední vlllo (§ 591). Nakažlivé nemoci mohou
míti v zápětí odepření povolení k sňatku (§ 53), rozvod (§ 109),
.zvlá~tní f,ormu zl1zení posledni vůle (§§ 597, 598). Nakaženi může jako ublližení na t,ěle zavazovati k náhradě škody 1). Tělesné v3idy všeho druhu zaviňují nezpůsobilost k určitým práV11ím jednáním, způso
bují nemožnost plnění, om!louvají zameškání, zbavují právních po,v inností. N astaJ-li ten neb onen pl1pad, fO'zhod!Ile soudce.
2. Daleko větší význam má chof.oba dušeVllí 2), poněvadž dotýká se právnické pods1taty osobnosti, způsobilos,ti vůle. O. z. o.
(§§ 21, 48, 566) mluví o' "l'Juřivých, bláznech a blbých", aniž činí rozdílu mezi jedno.t'livými skupinami (§§ 49, :110, 566, 865). Terminologie tato pochází z obecného práva zemského (A. L. R. 1, §§ 27, 28)
a neodpomdá dnešnímu sta·vu vědy.
Novější pTávo (řád o zbavení svéprávnoSlti z 28. červ,na 1915,
čís. 207 ř. z.) 3) rozeznává choromys~nost a slabomyslnost 4) a dovoluje z ,o bou důvodů podle okolností buď úpIné, buď částečné zbavení
1) Sbírlrn 812!7, ll. ř. (17) 6778. - H e II w i g: Die z,ivilrechWche
Bedeutung der GewMecl1tslkmnkhe:b1e!Il, 1903.
2) Bu r.cJ{ ih a rdi: 2 § 30. - K r a i II z: § 77. - T H s 'c h : str. 109.
- K r a f f rt - E b ing: Die ~weife1haften GeiisteszUJSilinde vor (lem Zivilrichter, 1873. - Týž: GenchtJiche PsycholPl,1tilllOlogie 1875. - Bar: Griint>.
Z. 2, sDr. 1 a ná'sl. - S 1 a v í k: Soudní 1 'kařstvi, 1912, 311 a násl. Se hro der: Das Recht im lrrenwesen . 1890. - TýŽ: Die Reform cles
lrrelll'echtes, 1892. - Br u II s w i g: Die Handlungsfahigkeit dell" Geď.stes 
k.J1Unken nach BG., 1912. - F u x: Da.,s osten EntmiindJigungs!l'echt und
seine Reform, 1903. - T ii r k e I : Die Reform des lrrenrechtes, 1907. Rii mel in: Die GeisteSlikra.nke:n im ReCJhts~scillaftsverloohr, 1912.
3) K tomu: VysvětHvky ve Věs;t\niJku mtinisters,t vaElpravedWosti,
32, str. 264 a náJsl. - S'ciJ:urut 'kU!: J. Bl. 1908, čis. 9-10. - Ehrenz w e i g : Not. Z. 1908. čis. 3- 14; 1910, čis. 2-4, 18-22, 24-27; 1912,
čís. 22-25; 1913, čfs. 10, 11. Lev i s: ZenM·. BL 1909, str. 9, 97, 197,
275. - T ii T k e.] : Ger. Z. 1910, čís. 11. - K I o., se: ŤJi.\mté~ 1910,
čís. 31-33. Lev i s: Griinh. Z. 36, 137 a násl. - Her man n : Entmiindigungsordnung 1916. - T i ll: Zentr. BL 1916, 865. - '1' I a m i ch:
Právníik 1917, str. 193 a násl. - H e v e r oe h: ,t:amtéž str. 593 a nlásJ.
- K 'r 'čm álř: tamtéZ 1918, str. 1. - Ste rn beT g: EntmJ.,iindigung'srecht
2., 1918. - T Ý %: Ell'tmiindigungsorCLnung, 1917. - E i s ing e [': Not. Z.
1917, čís. 2. - St n r m: Gel'. Z. 1918, 41 a 42.
4) Již Z e i II e r, Kom. 3. 19 a násl. rozlišoval slabomyslnost od
blbosti, a ipll"uxe odledlávna trmla nU! tOffitJO rozdilu: Shlrlrn 419, 491, 11878,
13710. Podle řádu o zbavení svépráv:nosti neni vlŠak melLi nimi rozdí~u
právního. - St e r n lb erg: Gel'. H. 1916, čís. 37 a 38.
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svéprávnosM (S 1 cit.) 1). Jestliže yšak choromyslnost neb slabomyslnost obmezuje zpusobilost vůle, jest nutno přihlížeti k ní při posuzovámi zpusobilosti k činum v každém jednotlivém případě, i když nedošlo k zbavení svéprávnosti 2). Kdo jo úplně zOO-ven svéprávnosti,
"je ve příčině své způsobilosti k jednáním roven dítěti před dokončeným sedmým rokem v~ku" 3). Kdo je čás, tečně zbaven svéprávnOSiti, je roven dospělému nezJetilci a dostane se mu podpůroo (§§ 3,
4, 1 cit.) 4) . Odchylka platí v posledním. případě jen v příčině Zpllsobilosti k svědec,tví a k manželství (§ 4, 2 CLt.). Výjimeoně lze
o8Obu duševně chorou pokládati také za způsobilou k delikrtům
(§ 1310).
3. Jako pro choromys[nos<t neb slabomysJmost může nyní
(řád '0 zbaveni svéprávnosti, § 2 čis . 2) nastati částečné zbavení
svéprávnosti i pro navyklé zneužívání aJkoholu (pijáctví) nebo
nervových jedů 5), jes1liže dotyčné osoby "sebe nebo svou rodinu
vydávají v n ebezpečí nOlllze nebo, ohrožují bezpeonost jiných
nebo potřebují podpůrce k náležitému obstaráváJl1i svých záležitostí" . Dokud nedošlo ke zbavení svéprávnosti, jest zkloumllJti
způsobilost k činům takových osob v každém jedIwtlivem pří]Jwě
zvláště. Též přechodné zmatení smys lů následkem opilství 6), neobyčejné hrůzy a pod. vylučuje v komkretních pi'-ipadech způsobilost
k činům .
§ 48. d) M a r II o tra t n o s t.

1.

Marnotra,t nost 7) není sice dušeVlIlí chorobou 6), avšak
9) chybou pOlVahy. MllJTI10lIratník nepatří sice "k 000bám, které z necl'ostatku duševních sil jsou neschopny svá práva
nebezpečnou

1) Márli dojtN k ú,pmému nelb částečnému zbavení Is,véprávnQsti, řídí
se 'podle stupně, do jakého }est člověk nezlpiŮsobilým k jednooL Ke zba.vení svéprávnosti netlojd,e, nerIJbli pro ně z'vllátŠtnwo důvodu ani v osobě
chol'élho ani v jeho jmění. Srovn. H e'l' ID ,a fl n: § 1 pOlzn. 3 a 4. St e ,r n bo r g: Gel'. R. 1918, č. 21. - H ellme r: Ge,r. Z. 1!H7, č. 45 a 46.
2) Shírka 14056. - U n g e r: Sycstem 2. 25, ipOlzn. 7.
3) Jest ú;pJně ])IOiZ.půso'bůlý !k pil'áV[l!Ím C,i'llŮln, ne'lo'P'ůsobilý Ufl.'l.vříti
IIi3JThzelství (§ 48), nemůže nalbý1tň. ><kženi, J1Ialhýti práv ani převzjti závazky
(§ 865).

') MMe u'LaVlřiti sň'3.tek (§ 49; lřáil '0 'Zlbav. I>vépr. § 4, 2) jest V' OIbme'1Jené míře zpŮIsobiQý :Jr p'I'áWllÍID jed'lli1,nÍ!IlJ! (§§ 865, 151, 246, 247), může
na'býti dlfzení (§ 310).
5) Wolf T ing o v á: Gelf. Z. 1903, čís,. 14. - B e 'I' g o r: tamtéž
čís. 38. E n dem a n n: Die Entmiindágung wegen Tl'unksucíht, 1904.
- S ch ti f e r: Die AUJfgalblOO de'!' GesetJ~gelbung hlnsicJltJlich dea: TrunksUchtigen, 1904.
6) PO'Višillmutí 'zasJuhuje :původni zněná § 865. - O f n e r: P'l'ot. 2,
9. - SMrka n. ř. (1) 129, (9) 3303.
7) H e n ke: Belg1"Íff und Re,chtssrrellung des Ve'l'schwenders, 1898.
- Pf a ff: Zur GesClbi,ohte der Prodigail.illitserklarung, 1911. - Ti 1 s ch:
str. 110.
B) Miarnotrratnost může V1Šaik býti násJ.edkem duševní ,choroby, i jest
pak Vlziti na ni přiměřený 'zřtmll P'l'ávní.
9) ~a iistÝ'oo okolností (na př. při i!lJe~'PIůsobilost; platební) dokonce
trestnoy ClblYlbou (§ 486 tr. z.).
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samy spravovati" (§ 1494), a jeho způsobilm,t k činům není
O'bmezena pouhou skutečností marnotratnictví. Avšak kdo "marnotratnictvím sebe neb svou rodinu vydává v nebezpečí nouze" (řád
o zbavení Isvép'f. § 2, čís. 1, jinak § 273 o. z. o.), může by ti zbaven
svéprávnosti v obmezeném rozsahu.
2. ObmezeiJlé zbavení svéprávnosti Čoiní marnotratníka rovným
nezletHci. Nemůže zejména' bez souhlasu O'tcova neb
úřadu opa,trovnického uzavříti platné manželství (§ 49), může však
platně poříditi o polovici s,vé pozůstalO'sti (§ 568; řád o zba,vení
svépr. § 6, 2) a může svou poslední vůli platně odvolati (§ 718, řáil
o zbavení flvépr. § 6,. 2).

dospělému

§ 49. e) S tav.
1. Stav rO'dový 1) ztratil svůj vý,m am v prá-vu soukromém
zásady o občanské rovnosti, rovnosti všech před zákonem (§§ 4, 16, 20, 290 a m. j.). O. z. o. ob 'ahuje pouze ustanoveni
o převodu šlechtictví na manželku (§ 92) a na děti (§§ 146, 162,
165, 182). Ustanovení t·ato pozbyla arci svého významu zákonem
ze dne 10. prosince 1918, čís. 61 Sb. z. a n., jímž zrušeno bylo
šlechtictví, řády a tituly.
uplatněním

2.· Také stavy,

utvO'řené

povoláním, podléhají

zásadě

rovnosti

před zlÍlkooem. Platným prá-voein pToníká však snaha vyjíti vstříc
potřebám různých p'0,vo1lání utvořením zvláštního práva. V tomto

smyslu obsahuje o. z. o. zvláštní ustanovení pro stav duchovní
(§§ 195, 761), vojenský (§§ 54, 600), úřednický (§ 195)" a obchodnický (§§ 995, 1027 až 1033, 1203, 1204).
a) Zvlášt,ní postavení zaujímá zejména stav

řádový

2):

a) Příslušníci ka,toHckých neb řeckovýchodních 3) duchovních
p0lzbývají V'SItJupem do řá:du a složením slavnéhO' 4) slibu
chudoby způsobilosti nabývati jmění 5) anebo děditi (§ 538), aČoli
řádJovými stanovami 6)
neb zvláštními zákony 7) není dopuštěna
řádů

1) Bu rek ha rdi : 2, §§ 35 alž 37. - K r a i n z: § 79. - Ti 1s ch:
str. 102. - Randa: Vlastni·c.tví slit'. 8.
2) T i 18 'c h: BItI'. 103 a násl. - S ing e 'l': Die Beh:€lbung cl er tUr
Ordenspersonen hestehenden Beschl'ii.nkungen im cQIIIl!Illel'c'um mortis causa,
1880. - Bae 'r nreithel': Gel'. Z. 1882, čís. 1 až 11. - Popelk .a :
Prá.vník 1890, str. 529. - H e n ne 1': O zákonech amo'ltisa,čních, 1892.
- S e y d e 1: Gel'. Z. 1894, čís. 18 a. 19; týž: Gel'. Z. 1895, čís. 38 až 40.
3) Sbirb 11165, n. ř. (7) 2484.
') Sbírka. 16882.
') SbíI1ka 14443, n. ř. (14) 5668; jinak Stbmrka 7590.
6) Na př. řádu Redemptoristú: dv. delk.r. z 9. ledna 1843, čís. 670
Sb. z. s.
.
7) Plro 11M německýclb rytířů pa.t. z 28. oervllJa, 1840, čís . 451 Sb 2. s.
Pro řád maiLt;e~S1ky (s výjimlkou ,konvent.u pm'Žskébo) clv. d~kir. z 11. prosince 1795,čÍE. 268 Sb. z. s. a z 22. ledna 1818, čís . 1408 Sb. z. s.
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výjimka. Slib chudoby nezbavuje sice řeholníka jeho jmění 1), činí
ho však nezpůsobilým s tímto jměním volně nakládati 2) a. o něm
pořizovaJti (§ 573). K další správě jmění zříditi jest opatrovníka
(nesp. pat. § 182). PHslušníci těchto řádů jsou po složení slavných
slibů neschopní též uzavírati manžel::.tví (§ 63) a adoptovati (§ 179).
Nelze zříditi je. za poručníky (§ 192). Jsou však schopni býti svědky
při zřiwvání závěti (§§ 591, 597 nové znění).

{J) Ač slib chudoby činí řeholjníka neschopným nabývati něčeho
PTávním jednáním mezi živými a se zavazovati (§§ 538, 355), nelze
pochybovati o tom, že mohou vz.nikno'llti zákonité zíLvazky těchto
osob (jako na p,ř. závazek placení alimemtů nebo daní) a jejich závazky z činů nedovolených 3). Bude také nutno pokládati ř eholníka
za způsobilého k uzavírání právních jednání (lenního života ~) .
K právům í povinnostem úpilně způs obilí jsou členové řádu
expano'v aní jako faráli, kaplJani a pod. na 8amosk'1!tných světských
záduších (dv. dekret z 13. června 1793) ;), nikoli však ti, kdož
ustanoveni jsou na farách inkúrporovanýčh 6). Po vystoupení
z řádu, ať dobrovolném čili nic, nabývá bývalý řeholník úplné
způs obll o>Slt i k pTávI)Ún čimům, neboť zanikla povinnost řádu
vydržovati ho 7) .
b) Jenom jako povolání přichází dnes v právu soukromém
v úvahu stav selský. Ustanolvení o. z. o. (§ 1146 a m. j.), která
pokládala stav seLský za sta-v rodový, by~a odstranělla pozdějšími
změnami ústa.vními.

§ 50. f) N á b o žen s k é v y z n

~

n í f.).

Již o'. z. o. (§ 39) odst.ranil r·ozdil ve vyznáni, dříve tak
Také ústava (§ ,128) prohlašuje, že práva občanská jsou
nezávislá na vyznání náb{)ženském . Přípu'stno jf}st bráti zřetelI na vyznání jen při někwrých právních jednáních, na př. zřizování nadací.
důlež,i.tý.

1) Srov. § 44, pO'Zll. 1, tohoto systému. Klášter neb řád nemají na
jmění ž:ád'néhio náJroku: Shírka 5396 n. ř. (3) 1048; kurátor může l vIŠak
jmění řá.ďového p'říslulŠnÍlka se s-volenm soudním pO&toupitJi hlMíteru:
&bďrka 14443.
jeho

2) Sbírka 14443. Řeholník zůstává však pas·ivně legitimován pro
spory z nároků na vyxlá.ní : Sbírka n . ř . (15) 5900.
3) Sbírka n. ř. (1) 197.
') Dále jde rozhodruutí Sbírka 7590. Každá smlouva řeholníkem
uzavřená stává se všaiJ{ právně 7..ávruz.nou ,p i'istupem kurá.toll'a: SiJJ.irka 14443.
0) Sbírka 4342, 9079.
6) Sbírka 11527, n. ř. (1) HYl. Za ně nemůže n'a bývati a se zavazovruti ani řáJd s.ám: Sbírka .n. ř. (3) 1048.
7) Sbírka n. ř . (11) 4170. - K r a i n z: 159, pOlLn. 11. - Ad 1 e r :
FestE>chdt 19H>, 2, 205. - R a 'll d a: n. u. m, - X. X. v Ger. H. 1908,
čís. 23.
8) B u I' C k h a I' d : 2, § 32. K I' a i II Z : § 71. - Ti 1 s ch: str. 101.
\
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§ 51. g)

Č

e & t.

Čest 1) jest uznání mravní hodnoty něčí zúča~tněnými kruhy
spoilečenskými. Právní řád choval se vždy eitlivě ke skutečnosti,
že jednotlivec pož1vá u svých soudruhů větší nebo menší vážnosti.
Avšak občanskému právu na této skutečnosti p()měrně málo záleží.

1. Soukromoprávrní újmy na cti spojené dříve (§§ 61, 191,
254, 279, 281, 574~ 868) s odsouzením tregtním 2) odstr:tnila téměř
úplně t. zv. novelu k trestnímu zákonu z 15. listopadu 1867,
č. 131 ř. Z. 3).
a) Jako důsledek odsouzení trestního zbyla jen neschopnost
zastávruti poručen&tví neb opatroiVlIlictví (cit. zák. § 5, odst. 2);
odsouzení je dále důvodem rozvodu (§ 109), odsouzení do žaláře
na nejméně tli (zák. z 22. května 1919, č. 320 sb. zák. a nař., § 13,
lit. b) anebo pět let (§ 115) je důvodem k rozluce, odsouzeni ke
ztrátě svobody nejméně na rok má vzápětí :btráJtu moci otco~ké
(§ 176), odsouzení pro jisté zločiny vylučuje přij.etí do. státního
svazku (§ 29, nov. trest. zák. § 6, oďst. 2.), odsouzeni pro přestu
pcl\:. neb zločin krádeže, zrprooevěry, podilnictví na nich a podvodu
má v zápětí neschopnost k zastupování Sltiran před veřejnými úřady,
k provozová.n í advokacie, no.tářství a v,e,řejného jednllJtel&tví (nov.
k trest. zák. § 6, odst. 1). Odsouzení pro klivé s,vědectví nebo mvou přísahu má za následek vyloučení z přísahy (trest. ř. § 170,
c. ř. s. § 36) 4).
.
b) Ty,t o důsledky trestního. odsouzení jsou čllJSolvě o:bmezenYi
zaillkají po desíti letech, činilJli trest nejméně pět let žaláře, jinak
již po pěti letech, a při odsouzelllÍ p!'o přesltupek spáchaný ze zl&kuchtivosti 6) dokonce již po třech letecu. Odsouzpní pro jisté zločiny 6) má pak vůbec jen po doou trestu za následek neschopnost
1) Unger: 1, str. 261. - Krainz: § 70. - Kr au s: Ger.-Z.
15-18.
2) G r o s s: Ober die EhrellÚolgen bei strafgerichtlicheDl Verurteilungen, 1874. - S ing e ll': J .-Brr. 1877, č. 17. --< Ho gel: Ger.-Z. 1899,
č. 18. R o fl e n bla t t: Zen1Jr. B~. HlOl, str. 689 a nálsl. - Ho gel :
Ger.-Z. 1906, č . 18. - T ý,ž: J>BIL. 1809, č . 15. - Ti 19 chl: str. 111.
3) Novela k trestnímu zál"olIlÍku nep1atí iPlfO osoby podléhající v.ojenskému lÚrest!1iÍmu soudinictví. NejyY\Šší sůud VJ"SlQ;vil V1Šak Vi rozhůdlnutíze
dne 7. července 1920 (Ptá-vnik 1921, str. 42), že plro veškeru ba'anno'U moc
platit.i má záIKon ze dne 2. dubna 1885, Č. 93 ř . z. Tím má. být~ ře6eno, že

1905,

č.

následlky trestníibo odsouzeni vůjenSll"ého končí okamižikem., kdy potresm.ný vys.tloupil ze s;vazku 'Vůjenského.
') NezpůsobHost ůSůb odsO'Ilzených "prO' zlůčin půdvlodu nebO' pro
iiný 'močin pošlý 'ze zi,štnůsti" (§ 592 (J • •z. o.), ruby fungO'V~ly jako svW.c
kové tposledln:íhQ pWÍ'zelllÍ, ůdstranil § 55 prvé dílčí nOVlely.
5) Odsouzeni pToO jiné přestupky nemá v zápěti právní újmy vůbec
(tl1est. zák. § 26) . Zato však jisté újmy na 'cti, zejména. 'Ztrátu práva
volebníhO'.
6) Jsou vypůčteny v nůvele k t.restnímu zákonu § 6, od'st. 2.
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dosíci 1) určité výhody a .)prá vnění, na př. veřejný úřad, advokacii a pod.
2. Mnohdy má již skutečnost, že někdo hoden je trestu,
v zápětí určité soukromoprávní následky. Tak. jest následkem jistých
trestných čínů vyil.oučení z práv,a dědického (§§ 540, 542, 543).
Dle plaJtného trestního 'práva vojenského má opuštění činné služby
vojenské v zápětí, že zběh ode dne opuštění služby až do do,s tavení
se neb dodání jest neschopný čehokoH a z jakéhokoli duvodu ve
státním území nabýti neb zciwva,ti. Zběh nemůže jměním svým
na p,řípad: smrti pořizovati a jest nezpůsobilým děditi, všechna
dřLvější poslední pořízení jeho poz,b ývají pla.tnosti (Vloj. zák. trest.
§ 208) 2).
3. Větší význam má pro s,oukromé právo život bezectný nebo
nemravný. Nevyžaduje se špatná pověst, avšak ta také nestačí. Nečes.tný nelbo nemravný způsob života jest důvodem k ro~vodu
(§ 109) a k rozluce (zák. z 22. května 1919, č. 320 Sb. zák. a
na,ř., § 13 lit. f), má v zápětí nezpůsobilost k vedení úřadu poru
čensikého neb opatrovnického (§§ 191, 254, 281), k provozu, k ve!lení neb nájmu živnosti (živn. řád §§ 5, 6, 57) 'a je důvodem vydědění (§ 768, č. 4) 3).

§ 52. h) K o n k u r s.
1. Uvalení konkursu nezbavuje dJlužníka zrpůsobilosti k činům.
Dlužník zůstává svéprávn.ým "j, avšak odnímá se mu svobodná
disposice jměním, které náleží ke konklursní podsta,tě (kornk. ř. § 1).
Právní jednání dlužníkova po zahájení konkurS'll, jež týkají se
konkursní podstaty, jsou bezúčinna, arci jen vMi věřitelum konkur~ním (konk. ř. § 3) 6). ČdtO však nabude dlužník svou činností
1) Uplynutím času nenabude však odsouzený bez dalš'ího ztracených
výhod, na př. po,zlbyt,ého oprávnění adv·okáJtlního, pOlzbytého doktorátu;
je SjpOil'llO, z.da k opětnému nabytí dolkltorátu je tJře'ba opaJkovlilti promoci
nebo též rigorosa; L a ID m as ·c h: Ger.-Z. 1903, č . 49. - S t o 'o s s: tamMž Č . 51. - S 'p e rl: Gel'.-Z. 1905, Č. 21. - A'b e 1: Gef.-H. 1904, č. 43.
- P e t s che k: J. Bl. 1919, Č. 15, 16.
2) Til sc h: str. 105.
3) Platné íPl'ávo nezná újem na cti, jež sta,rší právní řády spojovaly s nemanželským původem neb s jistými vykřičenými živnostmi. Pokud děti nemanželské ještě dnes mají nejvýhodnější postavení v příčině
práv2, dědického neb nároků alimentačních, je to důsledkem jich ' vyloucení z práv rodinných. Ostatně jsou již nemanželské děti namnoze postaveny na ToV'eň maruželskýlm v p,řičo:ně alimentů: srov. 'lák. 'L 21. srpna
1917, č. 363 ř. z., § 7, nař. z 23. června 1919, č. 348 Sb. z. a nař., zákon
1:e 17. prosince 1919, č. 2 Sb. z. a nař. ex 1920, ~ 5, č. 2, zák. ze dne
130. března 1888, Č . 33 ř. z. ve znění zák. ze dne 15. května 1919, Č. 268
Sb. z. a nař. a z 22. prosince 1920, Č . 689 Sb. z. a nař. § 6, Č. 6.
4) K spornéotázc.e o postavenú správce konkursní podstaty srov.
R i n tel e n: Handbueh eles Konkurs- lmel Ausgleichsrechtes 1915, 59
a násl.
5) Totéž platí o dlOOn.íku, na jehož poelnik uvalen obchodní dozor
(e. n. z 19. září 1914, čís . 247 ř. z. o zavedení obchodního dozoru, částečně
změněno cís. nař. ze 17. prosince 1915, čís . 373 ř. z., §~ 1, 5, 7).
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IlJeb be:bplatným věnovarum v d'obě konkwrsu, jes,t mu ponechati,
PQlkud to n:utno k výživě jehQ a t.ěch, kdož na něho maj,Í zákonitý
náJrQlk aJimentačllÍ (konk. ř. § 5). V Q1Wedu tohoto nabytí mMe
dlužník vystupovati také jako samostatný žalobce ll. .Jměním, které
nepati'-:í dQ konkursu, může dlužillÍk nakládati vOllně; jměním lWinkursním může disponovati ihned po zl"ušení konkursu (konk. ř.
§§ 78, 3, 157, 2), anebo již llříve pro případ jeho zrušení 2). Jinými
s,l ovy, dlužník jest neobmezeně způsobilý k činům, avšak Qbmezen
v disposicích svým jměním.
2. Nezpůs'obilost dlužníkova k řádné správě jmění má dále
za náJsiledek zlÍlník plné moci mu udělené (§ 1024), právo k vyloučení dlužníka re společnosti (§ 1210) a m. j.

§ 53. i) By dli š tě.
Bydlištěm

3) llazývá pní.vní i;ád llIísto, kde 8e někdo pravizdržuje, odkud se sice OOsenr vzdaluje, avšak 8' úmyslem zase
tam se vrátiti. Tím liší se bydlliště ,od p'ouhéhQ místa pobytu, kde
někdo dli jen dočasně.
Bydliště určuje Be buď vůlí individua, bydliště dobrovolné, neb
jest nezávislé na jeho vůli, bydliště zákonité.
1. Dobrovolné bydJliště ~akládá se tím, že někdo usadí se
v určitém místě s úmyslem zůstati tam trvale (j. n. § 66). K tomu
REl vyžaduje patřičné způsobilosti k činům. Kdo není způsobilý
k činům, nemůže samostatně založiti 'li bydliště 4). K tomu vYŽ[lduje se dále svobodného rozhodnutí, kterého nemají ani osoby,
nalézající se v ústavech léčebných, llIní OIsoby, zavřoo.e ve vězni
cích 5). Jednotlivec může míti i několikmé bydliště anebo naopak
zase žádné bydliště. Také právllÍoké osoby mají bydHště. Pro jeho
stanovení jest směl'odllltnou činnost obchodní, případně určitý vztah
k půdě.
2. Zákonité bydliště mají svéprávné osoby vojellSké v činné
El!užbě a to v místě posádky (j. n. § 68). Odvozené zákonité bydliště
mají manželky a děti, manželky, sdilejíce bydliště mužovo (§ 92),
manželské nezletilé děti bydliště otcovo, nemanželské bydliště
del1ně

matčino.

§ 54. 1c) Stá t n í ,o b č a n ii tví.
1. Státní občanství ") mlL význi'tm hlavně formální, v Il1pzináJrodním právu soukromém, jde-li o to rozhodnouti, zdll, právní
poměr posUlzov:a,t i jest p'odle práva tuzemského či cizího,. V tomto
směru nabylo stlÍltní obča.nství zejména v poslední době nemalé
1)
2)
3)
4)
5)
6)
May

Sbírka 16155.
K r a i n z : 165 k pozn. 16.
K r a i n z : '§ 72.
Sbírka n. ř. (8) 3054 (rep. nál. 184).
Sbírb, 12292.
W e y r: Soustava osl. prá"Vla státního 1921, str. 351

1'.

D o II i

II

i k, Soustava ob l: . práva .

II

násl.
ji
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důležitosti

1). V ohledu hmotném však na, státním občanstvi téměř
nezáleží. O. z. o'. (§ 28) podmiňuj.e sice prné užíváJní občan
ských práv tuzemským státním ,občanstvím, avšak předpisy soukromého práva platí v zásadě stejně })["Ol tuzemce i cizozemce.
Výjirrnkou z této zásadní rovnosti tuzemských i cizích stáJtních
občanů jest právo odplaty, retorse. Záleží v tom, že s příslušníky
cizích států, které s našimi státními občany nepříZlJlivěji nakládají
než se svými vlastními ,občany, i u nás nepříZlllivěj1 se nakládá než
s tuzemci 2). Důkaz o rovnoprúvnocti, je-li pochybna, provésti má
postižený cizinec (§ 33) 3). Zvláštní postaveni zaujímají cizí vyslanci,
jejich p'íisJ.uŠlníci aznzenci. Požívají práva exteritoriality a nelze
jich žalovati u soudů tuz3msk}Teh (§ 38) ').
2. Zákon (§§ 28 až 32) uprll/vuje též - třeba nedostatečným
způsobem 5) nabytí a pozbytí ~tátního obč:Ul'ltví, poněvadž tyto
skutečnosti mají nemalý význam i pl'O právo soukromé. Zásady
vyslovené občanským zákoníkem doznaiLy všllik časem utaěných
změn, zejména nejnověji ustan(weními smluv mÍro.vých a zákony,
jimiž ustanovení tato se prova(lějf. ~). Pro občan;:;ké právo postačí
řekneme-li, že stáltního občaiIlství na.bývá se narozením ze stáJtního
občana (§ 28) 7), ať stalo se te) kdekoliv, legitimací nemanželského
dítěte (§§ 160, 161) 8), provdáním se za tuzem"kAho státního občana
(debet dv. kmc. z 23. ÚJIlora 1893, Č. 2595 sb. z. s.) a přijetím ve
svazek státní (§ 30); poz'b ývá se platným přijetím cizího státního
občanství (§ 32), legitimací (§§ 160, 161), provdánÍm tuzemské
stáJtní občanky za cizozemce (§ 32).
vůbec

§ 55. l)

Pří

b u z e II '5 tví a š vak r o v l3 tvíD).

Zvláštní prá,vní vztahy vznikají pro člověka také příslušností
rodině. "Rodina jsou kmenoví rodičové se všemi svými
potomky, svazek mezi těm~to osobami slove píibuzenství; svazek
však, který vzchází mezi jedním manželem a příbuznými druhého
manžela. ,slove švakrovství" (§ 40).
1. Příbuzenství jes,t tedy práVlllÍ poměr mezi osobami, z nichž
k

určité

Srov. § 24, čís . 1 a 2 této s'oustavy.
Sr0IV. Is,tr. 38, pozn. 3 této soustavy.
Soud milže se obrátiti na ministerSltvo spravedlnosti (c. ř. s.
jehož zpráva v některých případech je závaznou.
4) V příčimě tuzemských nem()iV:itostf ipooléhají vsak tuzemskému
soudnictví: úv. zák. k j. n. čl. IX.; j. n. § 85.
5) De ch an t: J. Bl. 1919, č . 39/40.
6) Zákon z 9. dubna 1920, Č. 236 Sbírky zák. a nař.; vládní nař.
z 30. října 1920, Č. 601 Sbírky zák. a nař.; t. zv. Brněnská smlouva ze
7. června 1920, č. 107 Sbírky zák. a nař. z 1921.
7) U děti n€manželských rozhoduje Sltátní občanství matěino: "§ 165.
8) Adopoo nezpilsobuje změny ve státním obča.nství (arg. § 28 "narozením").
9) F. Ho f man n: Verwandtschaft wnd Familie, 1891. - Se hr tider: Das Recht der geschlechtJichen Ordnung, 1893.

1)
2)
3)
§ 271),
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jed.na pochází rodem od druhé anebo obě od spo,lečného předka.
mezi předky (a.s cendenty) a potomky (dtlscendenty) - podle
terminologie o. z. o. (§ 42) poměr mezi. rodiči a dětmi i) - nazýváme
pr-íbul'Jenstvím v linii přímé, vzestupné neb sestupné, a každý rodič
se sv$rmi potomky tvoří t. 'lrV. kmen (pa<rentelu, stirps). Poměr mezi.
spo,lečnými potomky téhož předlm jeSlt příbuzenství v linii příoné O).
Blízkost čili ~tupeň příbuzenství lU"čiti lze dvojím způsobem. Právo
Í"'Ímské určova.lo stupeň příbuzenství počtem porodů (zplození),
kterých bylo po,třebí k zaJožení tohoto příhuzenství. Práv'o cirkevní
určovaJo tento stupeň počtem gene,rací. V liuU přímé počítaly se
generace s.pojující oba příbuzné navzáj0m, v linii příčné pak počítaly
se generace Ispojující oba příbuzné, resp. (nepatří-li oba#k téže generaci) v71dálenějšího 'Ir nich se společným př e dkem 3). RO'lrdíl obojí
početní metody objevuje se jen v linii pl-íčné, kde na př. 80uro'lrenci
podle počtu řím kého spříl'Jnění jsou v dnlhém tupni, dle počtu
kanonického však ve stupni prvém. O. z. o. (§ 41) nevyjadlllje se
zcela jasně '), jest však vyll:ládati 'lrajisté ve smyslu práva řím
ského 5). pribU'lrellství jest manže~ské, jsou-li všechna zrození, na
niehž se zakládá, nwnželSlká. Rodinou rO'lrumí zákon brzy jen manželské příbuzen tví (§§ 44, 161), brzy též příbu7renství nemanželské
(§§ 40, 65, 165 až 171, 754, 756, 763).
2. Švakro·v ství jest poměr mezi manželem a příbuznými
. druhého manwla (§ 40), ndkoli však také mezi příbuznými oboru
manželů.
Stupeň
švakrl}vství urcuJe se jako u příbuzenství.
Manžel jest s příbuznými druhého ma,nžela v tom též stupni
sešva.křen, v jakém tento je s nimi spřízněn (§ 41). ŠvakwV'stvi
není skutečností pravotvornou a přicháú v úvahu pouze jako
obmevení (§§ 66, 125, 594, 595) nebo jako výhoda (trestní z.ák.
§ 216).
§ 56. m) J m é n o.
Poměr

Jméno 6) je označení piikláJdané urč'itému individuu na
rozdíl od jiných individuí téhož druhu. Slouží k individuálnímu

o.

z. o. nelužívá však tohoto O'znMení důsJedně. Vým;zem "rojen otce a matku (na př. v §§ 65, 80, 140, 144, 160
až 162, 1220, 1221), výrazem "děti" někdy jen syna a dceru (na př. v §§
28, 44, 150 až 152, 185, 700, 954). Označení "vnukové" zahrnuje někdy
také potorms'!'vo ·d alší: SbiÍJ"ka 15753. Srov. též roz,h. 'ze 7. :prosinCie, 1920,
Právník 1921, str. 12 P.
2) Rozdíl mezi linií přímou a příčnou je důležitý pro povinnost
alimentační, pro právo povinného dílu a m. j.
3) <Srov. Rit tne r : Církevní právo k',atoliCiké 1889, 293 a násl.
') Pochybnost vzbuzují zde slova: "dle počtu zplození, jimiž . .. "
:Jo "v pokolení pobočném obě od svého nejbližšího společného kmene".
5) Stupeň příbuzenství jest právně závažný pro povolání za poručníka, v nauce o rodinných fideikomisech atd. Překážka příbuzenství
(§ 65) :Jo zákonné právo dědické (§ 730 a násl.) není vymezena stupněm
příbuzenství, nýbrž vyjmenováním
příbuzných, kteří
přicházejí
zde
v úvahu.
6) K r a i n z: § 69. - Tuh r: 1, 440 a násl. - Ope t: Arch . f.
ziv. Prax. 87, 313 a násl. - K a ser e r: J. Bl. 1878, čís. 10 až 13. -1)

diče" označuje někdy

6 ..
~
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r02-lišování nejen lidí, nýbrž i jistých věcí. U liLIí má toto pevné
označení velký význam jak pro ně samy, tak i pro právní poměry
státní. Látku tuto' upravuje tudíž právo veřejné i soukromé.
1. Oběanské jméllO' skládá se obvykle ze uvou části: ze jména
J1odinného, sp0'leěného agna.tským příbuzným, mužskému kmeni a 7Je
jména (křestního), které v tomto kruhu označuje jedln otlivce.
a) Roc1inné jméno nabývá se zpravidla narozením. Děti manželské a v manželství putativním zrozené, nabývají rodinného Jmena
otcova (§§ 146, 160), děti nemanželské rodinného ("dívčího") jména
matčina (§ 165, 1).
Manžel 'maJčin může však jejímu nemanželskému dítěti dáti
své jméno rodinné, a to prohlášením u 7Jem8ké správy politické,
svolí-li k tomu matka i dítě neb jeho zákonitý zá8tupce a soud
(§ 165, 2') 1). Dítě legit.imované na,b ývá rodinného jména otcova
(§§ 161, 162), manželka jména manželo'v a (§ 92). Žena podrží jméno
svého muže i když ovdoví neb manželství se rozvede či rozloučí. Děti
adoptov3Jné nabývají jména adop'tiV1J1ilio otce neb rO'dového Jmena
adoptivní matky. S tímtO' jménem mohou spojiti své dřívější jinéno
rodinné (§ 18~) ~).
b) Mimo tyto zákonitě upravené dŮVO'dy vzniku a zániku nemění se jméno skutečnostmi soukromoprávními. Nepnpustná jest všeliká svémocná změna jména.
Jméno lze změniti 3) jen s povolením 7Jemské správy politické
(min. nař. z 18. břewa 1866, č. 1452). Nárok na povolení této změny
skýtá pouze přestup ke křesťanskému náboženství Cdv. dekret z 5.
června 1826, Sb. zák pol. 54, čís . 36).
c) Právo dáti jméno (křestníl) mají rO'diče. U dětí nemanželských přísluší tO'to právo matce, u nale7Jenců těm, kd!ož o ne pečují.
2. Podle práva veřejného jest každý vůči státu povinen při hlášeních, výsleších, provozu a,td. uŽÍva.ti pravéhO' jména. SoukromoSt e r n: Z. f. Verw. 1893, čís . 50 až 52. - W e y I: Der Name der Findelkinder und anderer Namenloser, 1903. - E. A dle r: Grunh. Z. 31,
19 a násl. - Alt s c hul: J. Bl. 1907, čís. 36. - E. Ad 1 e r: J. Bl. 1908,
čís . 19. - Steiner: Not. Z. 1908, čís. 16. Altschul: Ger. Z.1908,
čís. 23. H e II e r: Právník, 1908, str. 656. - S tun a: Právník, 1909,
stl'. 128. - Týž: Ger. H., 1912, čís. 37, 38. - P i s k o: Z. f. H. R., 80,
78 a násl. - G r o n ne r: Oest. Namensrecht, insbesondere die Namensanderung, 1917. - Fl i e der: Právník 1918, 146 a násl.
1) Jan i s ch: Not. Z., 1908, čís. 2; srov. zák. pro říši německou
§ 1706.
2) Další ustanovení ~ 182 (o podržení šlechtictví, jež příslušelo
adoptovaným dětem, a o přechodu šlechtictví i znaku adoptivních rodičů
na děti adoptované) pozbylo významu zákonem ze dne 10. prosince 1918,
čís . 61 Sbírky zák. a nař.
3) Her man n: Arch. f. ziv. Prax., 45, 153 a násl. - Pop per :
Z. f. Verw., 1881, čís. 25 a 26. - Tur n w a 1 d: J. Bl. 1900, čís. 15. La ngr od: Zentr. Bl. 1901, 369 a násl. - H e rb at s che k: Ger. H.
1904, čís. 26 a 27. - G l' o n n e r: n. u. m.
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právní povinností tohoto druhu není. V soukromém životě může každý užívati libovolného jména (pseudonymu) 1).
3. Jméno není zařízením, které chrání jen pr{wo veřejné, nýbrž
předmětem subjektivního práva soukroméhO'. Naše občanské právo
uznávaLo je už dávno j,ailw právo rodinné (§§ 146, 165). Právem dnes
platným (§ 43 nové znění) jest ochrana jména výslovně za,ručena:
"Upírá-li se něk'omu právo, aby užíval svého jména nebo je-li
poškoZlen tím, že se uŽ.Ívá jeho jména, (krycího jména) neprávem, může žalovati, aby toho bylo zanecháno, :t je-li tu zavinění, aby
škoda byla nahrruzlena." 2)
Ochrany jména lze se ted'y domáhati pořadem práva. Ochrana
tato jes,t však poskytnuta jen jménu lidskému a jen tomu, jehož ně
kdo právem užívá 3). Právo na jméno jest chráněllO také žalobou určovací (c. ř . s. § 228), je-li v konkretním případě dána podminka
právního zájmu 4). O tom, jaké jest pravé jméno určité osoby, rozhodují úřady políti0ké 5), jsouce však vázány na nález soudní, když
jméno podmíněno stavem rodinným. Vedle žaloby určovací dopouští
zákon žalobu na zanechání neoprávněného užívání a na náhradu
škody, a to též k ochraně pseudonymu 6). - Náhrada škody nevztahuje se však na příkoří ideální, aby neZ'lleužíva!o se tohO'to pro"
střediku 7).
Mimo to jest jméno v různých ohledech chráněno zvláštními
normami S), tak zejména jméno kupecké, firma (obch. zák. čl. 27),
jméno živnostenské (živn. ř . § 46), jméno původské (pův. zák. § 53)
aj.

Hla v a druh á. Osoby právnické 9).
1. Pojem a druhy.

§ 57. a) p() j em.
1. Právni řád, zejména právo soukromé: slouží v prvé řadě
k dosažení a ochraně zájmů individuálních. Vedle těchto zájmů jest
však celá řada zájmů a ciJů ,společných, jichž dosíci lze nalllno~e jen
1) E. Ad 1 e r: Griinh. Z. 31, 58. - II i t z i g: Zentr. Bl. 1906, 881
a násl. - II e II e r: Právník 1908, 646 a násl. Také směnku lze platně
podepsati pseudonymem : rozh. z 29. října -1909, J. Bl. 1910, čís. 8. :R i e zle r: Venire contra factum proprium, 1912, str. 164, proti rozhodnutí 21. března 1911, J . Bl. 1911, čís. 17.
2) Srov. něm. obč . zák., § 12; švýc. obč. zák., čl. 29.
3) Neoprávněné užívání jména se nechrání, na př. firma neobchodníka (živn. ř . § 49, čís. 1). - P i s k o: n. u. m., str. 80 a násl.
') Schrutka: Not. Z. 1916, čís. 17.
") SMrkla n. ř. (1) 439, (4) 1267.
6) Platí i pro firmu : P i s k o : n. u. m., str. 79.
7) Zpráva 10.
S) E. A dle r : Festschrift 1911, 2, 195. - Ti 1 s ch: str. 88.
9) S a v i g n y: System 2, !}!} 85 až 102. - U n g e r: System 1,
str. 313 ff. - B r i n z : Pandekten, 1. vyd., str. 979 ff., 2. vyd. 3, §§ 432
až 454. - R e gel sb erg e r: Pandekten 1, !}!} 78 ff. - Bu r c k h a r <1:
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tak, že jednotlivec vyLoučí určité části svého jmění ze své právní
sféry a ve s'Pojení s j,inými neb jednostranným projevem je věnuje jistému účelu, který nepodléhá pozdějším změnám jeho vliJe. Tyto části
jmění jednotlivcova tvoří pak samostatné jmění onomu účelu sloužící,
jmění účelo,vé. Jeho správa a náležité upotřebení vyžaduje lidiské čin
noSIti, organisace, zařízení, na základě kterého jistí lidé za urmtých
podmínek projevují vůli proo toto jmění směrodatnou . Tyto orgány nepok1ládá však zákon ,m subjekty jmění účelorvého, nJ'rbrž označuje ono
jmění samo za. subjekt Rchopný práv a závazku, a mluví o osobě
právnioké 1) na roú!il od osob fys~ckých, lidí.
2. Právní řád uz,n ává tedy, že vedle osob fysických existují ještě
jiné samostat,né subjekty práv, osoby právnické. O tom není pochyby. Avšak sporno jest, jak sluší představovatí Ri osoby tyto, jak
dlužno provéstí teoretickou jejich konstrukci.
a) Často mluví se o fikci 2). To není správné. Právnické osoby
existují skutečně a působí ve světě zevnějším téměř tak jako osoby
přirozené . . O fikci bylo by mo~no mluviti teprve, kdyby právní řád
žádal, aby právnické osoby pokládaly se za liJi.
b) Od teorie fikční neliší se podstatně učení, které právnickou
osobu pokládá za pouhého představitele nebo zástupce osoby fysické I).
Veškerenstv,o členů lrorpora.oe i nadace vystupují v právním životě tak jako osoby fysické, nakládá se s nimi jako s osobami fysickými, zastupují osoby fy ické (persona vice funguntl). Vzdáme-li se
vša,k předsudku, že právním subjektem jest jen člověk, není překáž
ky, bychom na místě o zástupcích či představitelbh osob nemluvili
přímo o osobách 5).
c) Personifikaci právnických osob chce vyhnouti se nauka
o jm ění účelovém. Proti jmění, které patří někomu, jmění subjektiv'2, §§ 45 ff. - Tll hr: Der allgemeine Teil, 1, str. 368 ff., str. 452 ff. ._Kr 2, i n z: §§ 80 ff. - Bek k e r: Dogm. Jahrb. 12, str. 75 ff. - B o h12. u: Rechtssub.iekt und Personenrolle, 1871. - Z i tel man n: Begriff und Wesen der sog. jur. Personen, 1873. - G i e r ke : ~Das deutsche
Genossenschaftsrecht, 3. sv., 1868 až 1881. - Týž: Die Genossenschaft~
theorie und die deutsche Rechtsprechung-, 1887. - Týž: Deutsches Privatrecht L §~ 58 ff. - Týž: Das Wesen der menschlichen Verbande,
1902. - Me ull' ·e r: Die ju~istjs{lhen Personen nach deutsc.hem Reic.hsrecht, 1901. - H 61 der: Natiirlichc uml juristische Personen, 1905. Bi n der: Das Problem der juristo Personlichkeit, 1907. - Hol der:
Das Problem der juristischen Personlichkeit, Dogm. Jahrb. 53, str. 40 ff.
- U n gel': tamtéž, 25, str. 239 ff. - Ber n a t z i k: Kritische Studien
uber den Begriff der juristischen Personen usw. Arch. f. Off. R. 5, str. •
169 ff. a m. j.
1) Teorie starší ll, nodle ní také obč. z. v $8 286. 520, 1454 mluví
ta,k,é o osoM ,.morá~ulí". Srov. též hO'l1ebni pat. z 1849, § 11; záJlwn o poi,latcích z 18!:0, tar. poL 73.
2) Savig-ny, Unger, Holder a m. j.
3) Reil; e 1 s ber gel': str. 299. - T II hr: str. 371.
4) B ohl a u: n. lL m.
5) R e gel s ber gel': str. 300.
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nímu, klade jmění, které patří něčemu, bezsubjektné jmění účelové-tJ.
Nauka tato ruší pojmovou jedlIlotnost subjektivního práva. Podle ní
znamenalo by subjektivní právo jako právo jednotlivcovo moc vůle,
jako součástka jmění účeJ.ového však vázanost statků pro určitý účel.
Ale z positiV'Ilího právního řádu plyne zřejmě, žo subjektivní právo
je vždy totéž, ať přísluší osobě fysické neb právnické.
d) Rozporu, v němž octla se nauka o účelovém jmění, uniknouti snaží se teorie o účelovém právu 2). Pokládá každé jmění, i
jmění jednotlivco<vo, za jmění účelové, ponevllldž slouží jistým úče
lům, jež osoba fysická pouze ULs,t upuje ncb representuje. Avšak nauka tato nepodává výki1adu platného práva, jež vybudováino jest na
pojmech subjektu práva subjektu jmění 4).
e) Směrem právě opačným ne'sou so pokusy, jež za vlasrt:ní subjekt jmění právnické osoby pokládati chtějí nějakou osobu fysickou.
a) Jedni 5) spatřují subjekt telIl v osobách fysických, jichž užívání toto jmění jest určeno, v N,elllech korporace, anebo v osobách,
pro něž nadace zřízena. Avšak právo nepatří tomu, kdo ho užívá,
nýbrž tomu, kdo má moc z práva plynoucí. Nauka tato znamená návrat k naivnímu názoru, který lpí na konkretním a tělesném, a mluví
o občanech, kde miní stát 6).
(J) Jiní 7) spatřují ubjekt v osobách fysických, jež jsou oprávněny disponovati jměním právnické oso.by, tedy v těch, které jinak
nazýváme zástupci neb orgány právnických osob. Subjektivní
právo jako moc vůle může M"ci přísJušeti jen útva.rům vůle schopným
a tuto moc vůle vykonává t. zv. zástupce právnické osoby, lllvšak
ne jako právo vlastní, nýbrž jako právo z jeho postavení, z jeho
"úřadu" pIlynoucí. Jako nauka o. jmění ,účelo.vém rozvrací i totO' učení
jednotný pojem práva subjektivního, a z:wádí rOlZdíly, jichž nezná
právo platné B).
4., Teorií panující jest učení o, osobnosti svazové 9). Vychází ' ze
stano,visika, že právnické nsoby jsou skutečnými právními subjekty,
třebas neměly individuality tělesné. Jejich základ tvol"Í sociáJní organísmy. Oživujícími prvky v nich jsou lidé. Tito lidé, pokud jsou čin
nými jako. členové organi'smu, v jeho službách a pro jeho Mely, žijí
zvláštním svazo,vým životem, odlišnýin od svého života, individuálného , projevují vůli s,v a:z<ovou, odlišnou ocl své vt'tle individuálně.
') Brinz, Bekker a m. j.
2) R e gel s ber g e r: str. 301 a násl. - K r a i n z: str. 169
a násl.
3) S c h w a r z: Arch. f . b. R. 32, str. 12 a násL; 35, str. 10 a násl.
4) Tuhr: str. 374 a násl. - Krainz: str. 170.
6) Na př. I her ing: Geist 3, 1, str. 216 a násl., str. 366 a násl.
- Týž: Zweck 1, str. 469.
6) R e gel s ber g e r: str. 301. - T II hr: str. 375 a násl. - K r a i n z: str. 170 a násl.
7) Hol der, Bi n der a j.
B) Tu hr: str. 376 a násl.
9) B es elf' r: D, Privatrc~ht § 136; t}'Ž, V (llk~r('('ht und Jllri,fellrecht, str. 158. - G i e r k e, n. u. ID.
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Právnická osoba jest tedy sk.uteoně existující osobou, samostatným
subjektem práv, nikoliv arci osobou individuální, nýbrž osobou kolektivní, společenstevní, svazovou.
5. Proti těmto naukám běžným tyrdí teOTie normativní, že logický pojem nositele subjektu PTáv a povinností dlužno si představovati
jako pouhé abstraktum, jemuž ve světě vnějším nic neodpo,vídá. Toto
abstraktum jest bodem, s nímž práVlllí řád spojuje určitá práva a povinnos,ti, jest středem práv a povillJlostí těchto. Z logického před,po
kladu svrcho;yanosti právního řádu vyplývá, že právní řád může spojiti povinnosti a prráva s čímkoliv, že středem jich může učiniti cokoliv, jinými slovy, právní řád může proIJůjčiti právní subjektivitu také
něčemu jillému než pouze osobám fysick)'rm. Na místo pojmu právního
subjektu nastupuje pojem právní subjcktiyity 1).

§ 58. b) Druhy.
1. Právnická osoba po'vZlIláší soukromé právo ze sféry individuáLní do sociální. Právnická osoba sleduje cíle sociální, a to buď ve
formě korporativních sd:ru~ení, buď jako za,řízení pro blaho širšího
neb užšího kruhu osob índIividuá1ně neurčit)'T ch, ve formě ústavu, nadace. Právnické osoby jsou korporace, společnosti, spolky aneb
ústavy, nadace.
a) Korporace 2) jest jednota více o ob 3) spojených k pospolitému účelu. Vůle čJenů jest .směrodatnou pro právní bytí i činění korporace.
b) Ústav, nadace 4) jest jmění účelové, jehož účel stanoví zakladatel jednou provždy, takže orgány zřízené ke správě nadace neb
ústavu ho neo'vládají, nýbrž jemu slouží. Tímto postavením orgánů
liší se oba druhy právnických osob, byť i někdy práva členů korporace byla tak obmClZcna, že rozdíl tento není ani patrný 5). Uozdílu
nelze však spatřovati ve hmotném p,odlkladu právnické osoby, jímž
podle jedn.ěch jeSlt spolčení osob, podle jiných soubor statků. Neboť
ani spolčení lidí nemůže zpravidla postrádati určitého, jměIú a naopak
zase je myslitelný ústav neb 'lac1aee také bez zvláštního jmění 6).
2. O. z. o. nezná jiných právnických osou než korporací a na1) W e y r: Základy 161.
2) Ternlin<>logie o. 'Z. o. jelst velmi pestrá; srov. §§ 13, 559, 1023,
1472, 1454; 27, 337, 867; 1023; 26, 286.
3) Mohou to býti osoby fysické i právnické; S chi f f n e r: Ger.
Z., 1890, č. 5 a 15. - Fal t i s : tamtéž 1907, č. 14.
') Mezi ústavem a nadací jest celkem jen terminologický rozdíl,
nikoli věcný; Tuh r: str. 454, pozn. 12.
5) Označením "veřejné ústavy" rozumějí se často veřejné korpmace; srov. ex. ř. § 15. Vliz Ité'ž nař. min. &pruvedlnosti ze 6. května
1897, č. 153 ř. z.
n) R e gel s ber g e r: str. 296 a násl.
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dací 1). Zejména nejsou právniek)'mi osobami plod v těle mateř~kém
(nasciturus), dědi0tví neujaté, a jmění sebrané k jistému účelu
("sbírka ")- 2).
. a) U plodu v těle matei'lSkém jde o pouhou předběžnou právní
ochranu, kterou právní řád poskytuje právním poměrům dosud nevyvinutým také v jiných případech, na př. právním poměrům podmíně
ným. Není to uznání osobnosti. Neboť nenarodí-li :;e dítě živé, oc1padá
i právní nabytí (§ 22). Fikce osobnosti, o kterou zde jde, vedla by
k falešným závěrům 3).
b) Právnickou osobou není ani dědictví neujaté. Je to jmění,
které ztratilo dosavadní subjekt a Meré ustanovením právního řádu
jako celek se ucho·váNá až do nabytí novým majitelem. J e to jmění
bez subjektu, jemuž poskytuje se p'r ávní ,ochrana. Dědic není právním
nástupcem neujatého dědi0tví, nýbrž sukcesorem zůstavitelovým. Dě
dictví neujaté je zjevem přechodným a má úlohu z:Lstupitel~kou 4).

c) Sbírka 5) jest jml,íní, kt>;rou jednotlivec neb nekolili: sdruž/CnJ'rch osob shromáždilo z \lad! v(~ř(),ině vybraných pro přechodný 6),
nezištný úool, anebo jměni, jež čá!stečně sebralo SEl z darů, částečně
- anebo i zcela - úskáno jednámím úplatným, na p'ř. prolejem
vstupenek nebo losů. Potřeba a možnO\S,t , aby "sbírka" vystupovala
jako samosta,tná strana ve sporu, ruby měla způsobilost knihovní, kon1) V nauce o právnických osobách mluví o. z. o. (§ 26) jen o k01"poracíc.h (arg. § 286; &TOV. též § 13), nrkoli též o nooadc.h. Tím q.aujaJ
zákoník stanovisko starší nauky, která pokládala jm ění nadační ,podle
jeho účelu buď za majetek církve, státu nebo obce, tedy za majetek
určité korporace, a proto pokládala za zbytečno konstruovati další
zvláštní druh právnických osob. Viz literaturu u K r a i n ze: str 185,
pozn. 83. Učení toto jest vadné, poněvadž přezírá možnost právních poměrů mezi státem, církví aneb obcí a nadací. Zákoník sám nesetrval
však na tomto stanovisku důsledně, nýbrž pokládá nadaci I).a různých
místech (§§ 646, 694, 778) za samostatnou právnickou osobu. Stejně č.iní
četné speciální předpisy jednající o nadacích, na které o. z. o. v § 646
poukazuje. Přes to však zná naše právo jen zbožné a obecně užitečné
nadace: Sbírka n. ř. (4) 1333; rozh. říš. soudu ze Hi. října 1899, Věstník
min. sprav. 1899, str. 404 a násl.
2) V n3iuce zastává se však také návor opačný a ml\lJví se o právnických osobách "tichých" či "konstruktivních" (R o hle r : . Lehrbuch
des B. R., 1, § 151), "nepojmenovaných" (8 e c k e I: Gutachten 1, ~tr.
633), "zneuznaných" (L e o n h a l' d: AlIg. Teil, § 36). Názvy tytl) utvořeny se zřetelem na to, že zákon neuznává těchto právnických osob.
3)' R e gel sb erg e r: str. 242; viz § 31, Č. 2 tohoto sys.tému.
4) R eg e I s ber g e r: str. 294 a násl. - K r a i n z: 2, str. 300.
- T i I s ch: str. 123. - Jinak U n g e r: 6, § 7, pl)zn. 7 a Ilá~l. -Pfaff-Hofmann: Kom. 2,35 aJ m. j. &rov. též Stei.nlechner:,
Das schwebende Erbrecht, 1, str. 434 a násL, 2, str. 78 a násl., str. 114
a násl. - Pf a ff: Ger. Z., 1898, Č. 3.
") T i I s ch: str. 123. - Tuh r: str. 616 a násl. - K r a i n z :
str. 186. - Sec k e I: Gutachten, 1, str. 154 a násl., str. 633 a násl. F i li c h bac h: Das Sammelvermogen, 1907. - B a l' t s ch: Uneigenniitzigkeit im Privatrecht, 1910. - G roh ID a n n: Gel'. Z. 1915, Č. 7.
6) Na rozdíl od nadace; Tuh r: SJtr. 616.
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kursní a pod., odůvodňovala by mínění, ~c jde tu vskutku o osobu
pr::Lvníckou 1).
Z toho vyplývalo by arci, že toto sebrané jmění I:;amo ruČÍ
z právních jodnání, jež pro ně byla učiněna. Positivních ustanovení
zákonných MnÍ. V rámci platného práva zdá se však nejvhodnějším
pokládati za vla.'lJtní subjekt práv i závazků sběratele, kteří k dárcům
js.ou v poměru podobném příkazu 3). Jiní') mají za to, že jde tu
o společnost dárců a že sběratelé mají postavení společníků jednajících 5).
d) Úplně nevhodná jest personifikace po'z'emků, rodin, konkursních podstat. Spojení práv a povinností s vlastnictvím pozemkovým
vysvětluje se dostatečně vázanop,tí jistých práv 6). Rodinám schází
dnes k právnické osobnosti nutná organisace, třebas by měly určité
zájmy společné 7). Konkursní podstata konečně není vůbec jměním
účelovým, nýbrž jměním dhlz,níkovým B).
3. Právnické osoby jsou buď veřejné neb soukromé 9). Toto
rozlišování nemá povahu právnickou, nýbrž politickou. Neboť >'oukromoprávru korporace neslOUŽÍ jen s.oukromým zájmům svých členů,
veřejnoprávní nesledují jen účelů, jež uskutečňovati má stát. Náboženské řády platí u nás za korporace veřejnoprávní, ač neslouží
účolům státním. Podpůrné spolky a podobné svazy jsou korporacemi
souk,romými, ač sledují zájem veřejný. Případným znamením právnické osoby yeřejné bylo by snad, že jest vůči státu po,v inna p'lniti
své účely, kdežto právnická osoba soukromá může v činnosti své
kdylwliv ustati. Avšak státní moc může i pIi. právnických osobách
soukromého práva zajistiti si do jisté miry vHv na plnění jejich účeh1.
Nerozhoduje také svobodná příslušnost ke kOTporaci práva soukromého pl'O'ti nucenému členství korporace práva veřejného. Neboť
jsou i právnické osoby veřejného práva, kde dovoluje &e vystoupiti.
Přikladem je stát sám, církev a j. Nedá se také bez výhrady tvrditi,
že soukromá právnická osoba vzniká vůli soukromníků, v-eřejná vůli
státu. Nebo,ť za veřejné právnické osoby pokládají někdy také ty,
které moc státní neutvoři1a, nýbrž jen organísovala nob uznala jako
zjevy veřejného právního řádu, tak na př. řády duchovní, svazy stavovské a pod.
1) Viz rozh. uvedená. u B a I' t s che: s.tr. 56, p02-n. 66.
2) Sbírka 11. ř. (16) 6651. Literaturu viz u K l' a i n ze: str. 186,
po zn. 90.
:) T ~ hr: str. 617, pozn. 131.
..
) Fl S ch bac h: n. u. m. DaJsl literaturu viz II K I' a i n z e :
str. 186, pozn. 91.
5) Tuhl': str. 617 a násl.
6) Viz § 35 tohoto systému.
7) Jméno rodinné LS ch w a r z: Al'ch. f. B. R., 32, 51); hrobky
úSbírlm 15525 n. ř. (2) 784); rodinné fideikomijsy (pfaff-Hofmann:
Kom. 2, str. 319 a násl. Exkurse 2, str. 219 a násl.).
8) Sbírka n. ř. (11) 4308, 4373. - R i n tel e ll: Handbuch, str. 150
a násl.
9) Ti 1 s ch: str. 114. - R e gel s ber g e r: str. 317 a násl. Tll hr: str. 452 a násl. - K r a i n z: str. 172 a násl.
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Podle těchto znaků · nelz,é tedy provésti zásadního rozlišení
právnických osob soukr.orných a veřejných. Roz.díl zakládá se, j~
řečeno, nikoli na úvahách právnických, nýbrž na důvodech účelnosti,
uznaných politikou stá:tní.
a) Veřejnou právnickou osobou 1) jest především stát, jenž jako
subjekt majetkový nazývá se eráJfem neb fiskem 2). Erár jest jednotným právním subjektem. Jednotlivá odvětví správní nch jednotlivé
státní pokladny jsou jen projevnými formami tohoto jedíného subjektu 3). Úřady státní, zemské a samosprávné nejsou osobami právnickÝIIl1Í, nemají vlastniho· jmění t). Naproti tomu jsou samostatnými
práVlllickými osobami veřejného prráv'a obce politické, obce fami a
náboženské 5), kláštery 6), dómské kapituly, žiVJ1Jostenská spoiečeil
stva a gremia, společens,tva horni 7), stavovská spoJečenstva země
dělců, bursy 8), obchodní komory 9), dělnické pojišťovny 10), ústdvy
pensijni 1.1) a m. j. 12).
.
b) Právnické osoby práva soukromého zakládají se buď na Hormách obecného práva občanského oob na normách zvláštního práva
soukromého. Do kategorie poslednější patři zejmée;l, rozličné formy
ol:JdlOdních společností. Jsou to sice dílem jen ~polečnosti, jako ob1) A to korporací: Unger:. 1, stl'. 327. - Gierke: D. P. R. 1,
str. 475 pokládá stát za něco samostatného vedle korporací a ústavů.
2) Te z n e r: Zentr. Bl., 1884, 1 a násl. K 1 i n e bel' g e r :
Právník 58, 145 a násl. - Rakouské právo znalo nejen rakouský a uherský erár, nýbrž i fiskus říšský rakousko-uherský. Mimo tf) byly uznány
za samostatné právnické osoby erár dvorní a jednotlivá království a
země, t. zv. zemské fondy. Veřejnou nrávnickou osobou je též fond
náboženský: Sbírka 11. ř. (10) 3687. - Bul í 11: Zprávy 1909, str. 105
a násl.
3) Sbírka n. f. (4) 1615. JednotnoE·t :I1is.ku llieJVylučujesmluv a platJů
mezi jednotlivými sUtními úřady, kompensaci mezi pohledávkami, které
někdo má proti určité státní pokladně, a platy, které odvésti má jiné
státní pokladně (§ 1441) atd. Zjevy tyto vyplývají pouze z jistých
zvláštností státního účetnictví.
4) Sbírka n. ř. (8) 3227, (9) 3352 (10) 3911, (11) 4130, 4474. Ne u man n - E ten l' e i ch: Ger. Z., 18!h, č. 12. Nař. z 19. října 1897,
Č. 37 věstníku min. sprav. Jen university zachovaly ~i některá práva
kOl~po~'aOni z dob 'lifivěj'ších; 'Strov. Ti 1 s ·c h: str. 114. Ran d a :
Právník, 1882, str. 433. - S ch r a uf: Grlinh. Z., str. 285 a násl. St e i n 1 ech n e r: Gutachten uber die rechtliche Natur und Behandlung von Vermogenszuwendungen an die Universitat oder an eine Fakultat, 1906. Za zvláštní právnické oseby pokládají se také školy národní: Sbírka n. ř. (4) 1250, (5) 2001, (8) 3227, (14) 5647.
5) Sbírka n. ř. (11) 4081, 4107, 4415. Katolické obce farní (zák. ze
7. května 1874, Č. 50 ř. z.) nebyly ustaveny; jejich agendu obstarávají
zastupitelstva obcí místních.
6) Rozhodnutí sp!l'ávníbo soudlu 'z 26. fijna 1898, BuiLw. 12081.
7) Fr a n kl: Z. f. Berg- und Huttenwesen, 1901, str. 207 a násl.
8) Jinak G e II e r: Zentr. Bl., 1901, str. 218 a násl.
9) Arg. zákon ze 26. března 1850, Č . 122 ř. z., §§ 37, 40.
10) Men zl: Die Arbeiterversicherung, str. 73 a násl.
ll) Zákon ze 16. prosince 1906, Č. 1 ř. z. ex 1907, § 40.
12) Sbírka n. ř. (2) 481, (5) 1997, (15) 5911. - K r a i n z: str. 175.
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chodní společnost veřejná a společnost komanditní 1), dílem však korporace, jako zejména SpOh~Čll')st akciová 2) a II ohmezPlJ)'m rnčením 3).
Jinou skupinu právnických osob zvláštního práva tvoří t. zv. reální
družstva, spo~ečenstva agrárni, společenstva pravová,rečná') a pod.,
jichž složité právní poměry vystupuji už z rámce obecného práva
soukromého 5) .
2.

Způsobilost

k

právům

a k

čim"tm.

§ 59.

1. Právni podstatu osobnosti tvoří způsobilost k pravum. Spotedy i význam právnické osoby v tom, že ta-to osoba sama nikoli členové spolku neb poživatelé nadace - jest subjektem práv,
která pro její účely jsou vyloučena z právní sféry jednotlivců.
(J}) Právnická osoba poiívá vůči jiným zásadně týchž práv jako
osoba přirozená (§ 26) 6). Nemůže však míti těch práv a právních
vlastností, pro něž schází faktioké základy: příbruzenství, práv rodinných, nároků výživných. Ochrany cti (trestní zák. § 492) požívají zákonem uznané korporace nikoli pro svou osobnost, nýbrž právě tak
jako úřady neb zemřelí 7).
b) Způsobilost k právům právnické osoby jeví se předem v právu majetkovém. Právnické o obě mo·hou příslušeti všeliká práva majetková: věcná práva všeho druhu (§§ 286, 290, 529; zák. o právu
stavebním § 2; zák. horní § 134), také držba ~§ :337) 8), práva knihoynÍ,
čívá

1) Sbírka n. ř. (7)2607, 2697. - S t a u b - P i s k o: Kom. 1, str.
307. Obchodní společnost může však pod svou firmou práv nabývati a se
zavazovati, žalovati i žalována býti (obcb. zák., čl. 111). Veřejná obchodní společnost není tedy sice právnickou osobou, nakládá se s ní
však v mnohých směrech jako s takovou. - Ti 1 s c b: str. 121. K r a i n z: str. 18!. pozn. 89 a literatura tam uvedená.
2) S t a u b - l ' i s k o: Kom. 1, str. 580. - Ran dll.: Handelsrecht
2, 32. - K r a i n z: str. 179.
3) G r ti n h ut: Die Gesellschaft m. b. H., 1906. - Bíl Ý - Nes Ý Va. c e k: Společnost s obmezeným ručením, 1908.
') Vol d a n: Právník 1888, 1 a násl. - Ran dll.: Právník 1888,
425 a násl. - Pin s ker: Právník 1901, 297 a násl.
") T i I s c h: str. 123. - K r a i n z: str. 181 a literatura tam uvedená.
6) Jína.k v právu veřejném; smv. Bu r c k II a r d: 2, str. 71, pozn.
10. Právnické osoby nemají státního občanství (jiného mínění I s a y :
Die StaatsangebOrigkeit der jur. Personen, 1907, str. 197), pokládají se za
cizozemce, mají-li své sídlo v cizině: W a I ker: Auslandische jur. Personen, s.tr. 2'4; sa'ov. t·élŽ F a I t i s: Ger. Z. 1907, Elt T. 14. - Ma r q u e t:
Not. Z., 1907, Č. 44 až 47. - E c k h a r d t ~ tamtéž č . 48. - Ti 1 s ch: str.
119. Právnické osoby jsou bez konfese: Zák. z 31. pros. 1894, Č. 7 ř. z.
ex 1895. Jsou schopny provozovati živnost: živ. řád, § 3.
7) S c h w a r z: Arch. f. b. R., 32, str. 111 a násl. - Tuh r: 1,
str. 451 a násl. a m. j.
8) J1ak vykonává obec. držbu, aby platila za držitelku? V příčině
jmění obecního obecním zastupitelstvím; v příčině obecního statku takovými jednáními, jimiž vlastnictví obce na věcech tohoto druhu zevně se
projevuje, na př. když jednotliVÍ příslušníci obce používají veřejné
cesty. Ran cl a: Besitz,
9, 20.
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pohledávky a závazky (§ 867), právo původské (zák. pův. § 46), právo
patentní 1), právo ke znack{tm ua zboží 2), právo dědické ze zikolla
2. posledního pořízení (§§ 5:'19, 778) 3). Právnická osoba může hýti
členem spolku O) • .Má jméno n:>oo firmu. :Může míti právní postavení
obchodníka; ud ělova.ti a vykonávati plnou moc (§ 1023); vystupova,ti
jako žalobce a žalo,v aný před řádnými soudy (§§ 1472, 1473, 1485,
290).
c) Spomo jest, může-li se právnická osoba zavazova.ti také činy
nedovolenými 5). Není poehyuy, Žl.: ~ama deliktu ;,;páchati nemfIže 6).
Otázkou jest jen, zdaJi neručí za delikty svých OII'gá.nfI. N amitá se, že
právnická osoba jako taková Thení zav1nění schopna a že zastupitelská moc orgánů nevztahuje tle na. páchání. činu nedovnlPDých 7).
'Ůbecně však se uznává, že právnická osoba ručí za porušení obligač
ních zá.vazkfI, poněvadž povinnos,t k náhradě tím založená jest jen
modifikací pfIvodllího ~ivazku ~). Vzhledem k tomu n"bylo hy příliš
10gické tvrditi, že za činy Illooovolené právnická osoba neručí. Neboť
také náhradní povinnost vznikající z porušení závazků obligatorních
předpokládá zásadně zaviněni vlastní. Mimo to platí také v příčině
za.stoupení právnické osoby jako v kaMém jiném případě zastoupení,
že osoba za.stoupená odpovídá za zřízení nebezpečného neb neschopného zástupce. Konečně může v zastupitelském oprávnění spočívati
nedovohmé jednání, i když nelze v něm spatřo·vati smýšlení protiprávního. A právě pro takové případy stanoví zákon (§ 337), že
smýšlení zástupcovo platiti má za smýšlení zastoupeného 9). Bude
tedy možno pro platné jJrávo Zeel3,lb3Cně !O;, uwa.ti, že prúvnieká
osob2. jest schopna d9líkty se zavar.ovati 11).
1) B e c k: Patcntrecht, 1899, .str. 23. Bet tel h e i m: Recht
des Erfinders, str. 55.
2) E. Ad 1 e I' : Markenrecht, str. 55.
3) Obmezeni "mrtvé ruky" stanovené '§ 539 o. z. o. bylo zrušeno
čl. 29. patentu ze dne 5. listopadu 1855, Č. 195. Srov. H e n n e r: O zákonech amortisačních, 1892. - Ti 1 s ch: str. 119.
4) Viz str. 88, pozn. 3 tohoto systému.
5) R e gel s ber gel': 1, str. 326 a náJsl. - T Itl hr: 1, str. 463 a
násl. - K I' a i n z: str. 191 a násl. - Ti 1 s ch : str. 120. - Ran d a :
Právník, 1885, 37 a násl.
6) Pf a ff: Drei Gwtachten, 1880, str. 72. - Ran d a: O závaz.cích k náhradě škody, 1899, 35.
7) U n g e r: 1, str. 341 a m. j.
8) U n g e r : 1, str. 342 a pozn. 49.
9) Z e i II e r: Kom. LstI'. 337. - K r:ll i n z: f>tr. 192.
'0) Tuto obecnou myšlenku vyslOVUje celá, řada speciáJních zákonných ustanovení: ob. ř. ze 17. března 1849, § 86 (k tomu La r che 1": Gel'.
Z., 1880, Č. 83; jiného mínění Sbírka n. ř. (5) 1768, (10) 3692); železniční
řád dopravní ze 16. listopadu 1851, Č. 1 ř. z. ex 1852, §§ 19 a 60 (k tomu
SbÍJl'k'a n. ř. (10) 3726); zák. 'Z 5. března 1869, Č . 2!7 ř. z.; mkon o pojištění
úraz., ~ 45; zákon o daních osobních, ~ 266 a m. j.
11) Sbírka n. ř. (2) 777, (4) 1291, (5) 1722, (9) 3302, 3517, (10) 3726,
(11) 4222, 4470, (12) 4535, 4848, (13) 5251, (14) 5566, (15) 920, 6049, 6092,
6190, 6193, 6216, (16) 6661; rozh. z 23. května 1915, ZentI'. Bl., 1915, Č. 375
ze 17. dubna 1917, tamtéž 1917, Č. 185. Za pomocníky ručí právnická
osoba jako osoba fysická: Sbírka n. ř. (2) 4568, (15) 5920, 6049, 6120
.a. m. j.
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d) V mnohých směrech ma právnická osoba výhodnější postayení než osoba piirozená. TaJ{ na př. při promlčení (§§ 1472, 1485),
pii věnováních na připad smrti (§§ 685, 694, 778), v právu zástavním
(§ 450). Jindy zase má postavení nepiiznivější, tak na. př. je částečně
zbavena schopnosti nabývati majetek nemovitý 1) ~. j Právní pOf,tavení právnické osoby rovná se zásadně postavení ne zletilcovu (§ 21),
takže zejména jmění korporací a nadací, jež péči veřejné správy podléhají, právě tak jest zajistiti jako jmění ne zletilců (§ 230).
2. Právni(')ká osoba může k dosažení svých účelů činiti tatáž
právní jednání jako osoba fysická. Právnické osobě schází však vůle
k tomu potřebná. Tento nedostatek nahražuje se souhrnem právních
předpisů, ústavou, stanovami, organisací právnické osoby, které určují, že vůle jistých osob, t. zv. OIrgánů právnické osoby, byla-li projevena za určitých předpokladů a určito'u formou, platí jruko vůle
právnícké owby.
a) Způsoh z,astoupBní jest rŮ7.Jlý podle ústavy právnické osoby.
Politické obce zastupuje obecní pi'edstavenstvo 2), obce farní a ke,stely farář a určitý počet světskýeh člpnú 3), kláštery jejich před~ta
vený '), živnostenská společenstva jejich představenstvo, spolky a
akciové spoJ.ečnosti ředitelství neb výbor, nadace orgány určené zakladatelem neb zákonem "). '.l. '1.. o. nestanoví obecného předpiEm, ponechávaj'e úpravu zas'toupení právu správnímu (§§ 27, 290, 646, 867).
b) Zastu.pitelská moc ·orgánů není nutně neobmezená. Některé
věci lze vyhraditi zvlá,štnímu usnesení členské hromady neb podmíniti schválením úřadu dozorčih() 6). Zastupitelská moc orgánů jeEt obmezena vždy účelem právnir.ké osoby 7). Valná hromada člE:m"t rozhoduje pravidelně většinou hlasů; stanovy však může měniti pravidelně jen všemi hlasy, účel korporace pak jen se souhlasem
1) Viz pozn. 3 na str. 93.
2) Vyžaduje se lionruílně správného UlSrnesení: Sbírka 15043; usne-

sení tohoto nelze IPr,o kázati p(JiUhým zápisem v jednacím protokolu:
Sbírka. 6043. K některým usnesením vyžaduje se schválení zemského
výbon, IlJa př. · k výmaznÍD1 kvitancím: Sbírka n. ř. (11) 4359, 4432. Viz
též Zprávy 1904, str. 20 a násl.
3) Zákon ze 7. května 1874 . č. 50 ř. z., §§ 42, 48. Farní obce zastupují orgány obcí místních (viz str. 91, pozn. 5 tohoto systému), v záležitoSl1:ech stavebních zvláštní výboTy (Sbírka n. Ť. (11) 4061). Někdy
upírá se jim zčásti způsobilost k právům: Sbírka n. Ť. (11) 4107, (12) 4656.
') Sbírka 3748, 10471. DobrOlV'olný knihovní převod neb . zatížení
nemovitého jmění i'ádoiVého lze p'ovoliti jen na záklac1ě prohlášení wmské správy p'Oli.tické, že vyhověno bylo zákonným p'ředpisům o zcizení
neb zatížení církevního jmění: Sbírka n. ř. (14) 5454 (jud. 193).
5) Dv. dekret z 13. ledna 1821, Č. 1730 sb. z. SI. Nař. z 9. března
1898, Č. 41 ř. 'Z., § 2, Č. 8.
6) Platí zejména o zcizení a zatížení kmenového jmění; zvláštními
předpisy řídí se zcizení a zatížení jmění církevního; K r a i ll! z: str. 189,
pozn. 15. Ta:ké ke 'hcizem nemo,v itostí nálb<JIženský.ch ohoí ,z,idovských vyžaduje se úředního schválení: Sbírka 6894.
7) Neplatné jsou smlwvy, jež nemají s tímtOI účelem ničeho společného: Sbírk,a n. ř. (7) 2594; jiného mínění Z o b k o w: Ger. Z.,.
1910, Č. 31.
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všech, i nepřítomných :51eu:l. Zvláštních práv jednotlivých členu 1)
nelze proti jejich vůli zmenšitP), povinn08tí příspěvko výcb lielzě <10datečně ;zvýšiti 3), rovnost členů porušiti, ačli ar ci stanovy korporace ve všech těchto případech jinak nelJaři7:ují

3. Právní postavení élemt.
§ 60.

Orgánem nadace lze již předem zříditi osobu jednotlivou. Korporace, spolek, předpokládá však podle pojmu svého sdruženi něko
lika osob spolčených k uc>sažellÍ společného, účele. Tato, společnost
může však měnit.i. S0 ve svém složení, aniž porušuje se tím ident.ita
korporace. V tom spočívá příbuznost se společností, kterou také
starší nauka 4) a s ní o. z. (j. (§§ ~G, ~8(3) stavěly na roveň právnickým osobám. Dnešní nauka pl'AVOlll ubojí wdišuje ú) . Určité zjevy
nutno pokládati arci za články a formy přechodné ll).
1. Spolek jest B:1mostaŤ,ný právní subjekt s vlastním jměním,
které není jměním jednotlivých členů (§§ 287, 288). Toto jměiú podržuje tudíž vlastní stá.le stejný subjekt, byť i členové se, měnili
(§§ 529, 1023). Ve spoleooo13ti jsou však. jednotlivi členové subjekty
společného jmění dle kvot (§§ 829, 1183), takže každá změna . účas,t
níků jes1
t změno.u právních subjektů. Pro.to nemůže - na rozdíl od
sPo.lečno.s'ti (§§ 828, 829) ani v,eškerenstvo. členů určitého spolku
disponovati jměním spoilk,ovým. Proto' nejsou dáJ.e - na· rozdíl od
společnosti (§ 1203) pohledávky a dluhy spolku pohledávkami a
záva~y členů . Proto nenálleží také členům spolku podíl na výtěžku
spolkového jmění a nemají členové náJrok na rO'hdělení tohoto jmění,
kdežto pro spo~ečnost ve všech těchto. směrech platí opak (§§ 830,
839, 840, 1215).
2. Poněvadž spolek a jeho členové jsou různými právními
subjekty, lze mezi nimi zakládati právní poměry, kdežto. společník
může míti poMedávky a závazky jen vůči ostatním společníkům,
nikoli však vůči společnosti samé (§ 1445). Práva 01811a spolku
vůči spolku jsou dvojího' druhu: práva členská a práva věřitelská.
a) Práva členská přis~uší členům jako tako.vým. Nabývá se
jich zásadně vstupem do spolku, pozbývá vystoupe.ním .. Jejich obsah
a rozsah určuje se spolko'v ou ú&tavou, stanovami.
b) Práva vě11telská nepi1slušejí (3lenŮffi již pro jejich vlastnost
členskou, nýbrž na základě zvláštního právního důvodu v jednot1) T. j. jejich nároky na po,skytnutí zvláštních výhod, které jim na
jako, na př. nárok na dividendu a j.

základě společenského poměm přísluší,
2) Sbírka n. ř. (10) 3971.

3) Sbírka. 4938 (rep. nál. 46).
4) W e II s pac her: Festschrift 1911, 1, str. 189.
5) U n g e r : 1, str. 328 a násl. - Tu h 1': 1, &tr. 572 a násl. -

Krainz: str. 175 a náM.
6) T i I s ch: str. 120 a násl. ("Ú'bvary [lochYbné.")
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livých případech. Mohou vznikati sice z důvodu členství, jako na
př. 'nárok na (slenský podíl z ročního zisku, avšak i bez ohledu na
příslušnost členskou, na př. ze zápůjčky.
3. Pro právnickou osobu jest podstatnou její samostatná právní
subjektivita, která poskytuje moinost míti vlastní jmění a zajišťuje
nezávislost právnické osol!y na změně ělenů. V ostatmích směrech
může zákon a ústava společnosti předpisovati cokoHv, zejména
stanoviti tll/ké ručení členů za dluhy spolku, aniž tim spolek ztrácí
vlastnost právnické osoby.
4. Vznik a zánik.

§ 61.
1. Fysické osoby vznikají narozením. Každého člověka jest
pokládati za osobu (§ 16). Právnická osoba jest však umělý výtvor
práva. Vzniká projeyem vůle více osob, jde-li o spolek, projevem
vůle jednotlivcovy, jde-li o [)ll/daci. Právní řád může již tento soukromý projev vůle pokládati za dostatečný ke vzniku právnické
osoby, anebo může stanoviti ještě další podmínku, aby totiž právnická osoba předem mocí státní byla schválena (systém koncesní).
Mezi oběma způsoby nalézá se systém t. zv. normativních ustano·venÍ.
Jsou předepsány určité podmínky, za kterých spolek může dosáhnouti právni způsobilosti, a spolku, jenž podmínky tyto v konkretním
případě splnil, propůjčuje se právo způsobilosti této dosíci.
a) O. z. o. (§ 26) prohbšuje všechny "dovolené společnosti" 1)
za způsobilé k právům 2), naproti tomu pokládá za lledovolené, tudíž
za nezpůsobilé k právům ony společnosti, jež "politickými zákony
jmenovitě jsou zakázány anebo zřejmě protiví se bezpečnosti, veřej
nému: pořádku či dobrým mravům". Ze znění zákona plynulo by,
že uznává sc volné tvoření spolkll 3 ). Ustan'lVení toto ehtělo "šak
vskutku rozhodnutí této otázky pOMchati právu správnímu, které
tehdy beze sporu vyžadovalo předběžn0ho státního Hchválení ').
Později prolomil se princip tento dvojím směrem . Pro· určité společnosti práva obchodního ") .hyl přijat "yi'itém normativních ustanovení; pro spolky ideální, jichž účelem není dosažení zisku, přede
psal zákon spolkový Cz 15. listopadu 1867, č. 134 ř. z.), že určité
1) To odpo'Vid.á :priro.z.enoprávnímu .nJ:1'lOTU Teda:ktorů; srov. Z e i ll e r: Nati.irliches Bri'VatrreCJhJt~ § 153. - T ý .ž: Kom. k §§ 26 a 1202.
Podle dekretu dv. kanceláře ze 6. srpna 1840, č . 462 sb. z. s. jest po-

kládati všechny
osoby "morální".

.společnosti,

i "soukromé

společnosti

smluvené"; za

2) U ll' g e r: 1, str. 339, 349. Bu rek h a r d: 2, § 48. K r a i n z : § 82. - Ti 1 s e h: str. 115 a násl. a lit. tam uvedená.
3) H e d emall II : Fortsehritte str. 40 a násl.

') K r a i n z : str. 195.
5) Pro společnosti výdělkové a

hospodářské, prl) společn. s .0. r.
s určitými výjimkrumri; systém tento n~ipa<l,tí však pro spo~f)čllosti akolOvé:
obeh. zák. čl: 208. 211; ake. regulativ 700 20. září 1899, č. 175 ř. z., § 1.
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věci mají upravovati se stanovami, způsob úpravy ponechán rozhodnutí -spolku samého. Spolek, jen~ k právu není způsobilý, nemá
právní postavení spolku, nýbrž společnosti.
b) Nadace 1) vznikají jednostranným, státně ~chv:í.l()ným 2)
prohláJšením zakladatelovým. Prohlášení mezi živými lze učiniti
v jakékoliv formě 3), prohlášení na. případ Hmrti nutno učiniti ve
formě závěti tak, že zakladatel budoucí nadaci buď ustanoví za
dědičku anebo jí odkáže jmění pro lIi urč13nč 4). Zvláštní státní propůjčení právnické osobnosti není nutné 5). Podle prohlášení zakladatelova sepíše se listina nadlační, která op3Jkuje, doplňuje, vysvět
luje, někdy však i opravuje J;lrohlášení zakladatelovo a která, úředně
schválena, tvoří výlučně platné stanovy n:v!ace B).

zániku jsou jiné při korporacích, jiné při nadacích .
a) Spolek končÍ dostavením končíCÍ lhůty stanovami určené
(zák. ze 26. listopadu 1852, č. 253 ř. z., § 23), dosažením účele,
byl-li spolek zřízen jen k tomuto účelu a nebyla-li platně provedena
změna účele, odpadnutím všaeh členů 7), UHnCHCIlÍm O rozejítí se
anebo wzpuštěním: úřed'ním.
2.

Důvody

b) Nadace zanikají jen státním zrušením 8). K /tomu má dojíti,
jestliže nadace nemůže neb nemá dosáhnouti svého účele. Prvý
1) Her r n rit t: Stift11llgsrecht 1896. - S che n k: Ger. Z. 1912,
3. - E pst e i TI : Zentr. Bl. 1918, str.. 2ú2 a násl.
2) Odmítne-li naooční úřa.{]j nadac,Í, nestane se odkaz k nadaci
určený kadukem, jestliže vůli zŮJs1Ja.viteJ.orvu lze reali~ovati jinak: Sbírka
3240, jmk n. ř. (4) 1363, (6) 2330. Kdo rozhoduje o existenci nadace?
Viz :rozh. Zprávy 1909, 128 a násl.
3) Věm.ováJllí pOS!UZJOvati jest sice v mnohém směru podle analogie
d~rováI1Í (T u h Ir : 1, str. €Ol a D.á~~.), aVlša'k předlpi,s () fOil'IDě TI!lpla,tí,
poněvadž toto věnování není ~mlouV1ou: K r a i TI 7.: Hlo. pozn. 17.
4) Sbírka 1055, 8255, 11259, n. ř. (4) 1363, (5) 2145, (6) 2280, (7)
2852. Na.(La,cJi l'Le 'Zi'.íditi ue~'anove'Il.funza dědi,čku neh od!ltaz.em: Sbírka
n. ř. (3) 1236. Též ustanovením za dědičku sub modo: Sbírka 12l48,
12277, n. ř . (7) 2606. Odkáže-li s'e však jmění ua zboZn~- lIeb obecně
užitečný účel určité fysické neb prá,vnické osobě, která je pověřena proved,enÍm tohoto účelu, nelz.e mluviti o samostatné nadaci; R e gel sb e ľ
g e r: str. 341 a násl. - Tuh r: 1, str. 559 a násl. - K r a i n z : str.
184. Subjektem n.adačního jmění jest v tomto ;případlí ona o'8ova: Sbírka
n. ř. (6) 2330. (7) 2606. (9) 3301.
5) Sbírka 7117, 11259, n. ř. (4) 1363.
6) Le der e r: J. Bl. 1902, Č. 18. S c. h e n k: Ge:r. H. 1912,
Č. 14. Rozhodolvati o právní povaze nadací jsou pov.olány soudy:
Sbírka 3660.
7) PráNnická. osobno'8t tnvá v~ak, dokud trvá jmění neb dluhy
její; K r a i [l z: str. 197. - I her ing: Dogm. J. B. 10. str. 433 a m. j.
míní, ~e ko·rporaoe sice zaniká., avšak opět vznikáJ, když najdou se noví
čle'llJové: V mezidobí trvá však prá.vni účel a prá,vo projevuje své "passivní účinky". Rozhodně však trvá korrpOTlW6 i po zrušení, ij)Qkud je to
nutno k likiVidaci. Zák. o slp'olečenstvech § 50; . zák o spoleČoIlosti s o. 1'.
§. 92, Sbírlm. n. ř. (7) 2778. - Ti 1 s ch: Sltr. 118.
8) Avšak zajisté také (pr{)ti § 646) uplynutím času neb splněním
resolutivné výminky; S che n k: Ger. Z. 1912, Č. 3.

Č.

Ma y r - Do min i k, Soustava

obč.

p,·áva.
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případ nastává, když jmění naľllwe nedostačuje '), když účel nadační
oopa,dl aneb jiným. způsobem hylo oň postaráno. Druhý případ
nastává, protiví-li se úče~ nad3lce tomu, co ille běžných názorů
pokládá se za obecné dobro a pod. Místo zrušenlÍ může však státní
mOlC naříditi jen změnu n3ldačního účeJe, způsobiti t. zv. permutaci
nadace 2).
c) Zrušení neb skončení právnické osoby podmiňuje právní
úpravu zbylého snad jmění. Bylo by logické, pokládati toto jmění
za věc ničí, kdyžtě subjekt jeho odp3ldl, a prřikázati je fisku podle
analogie pozůstalosti bez dědiců U} 760) "). O nárokll bývalých
členů na toto jmění nemůže už proto býti řeči, poněvadž členové
před zrušením nebyli subjekty tohoto jmění a zrušením nemohou
nabýti více práv než měli před tím 4).
a) Především mohou však stanovy právnické osoby určovati,
co má se pii. zrušení státi se jměním. Stanovy mohou také ponechati úpravu budoucího osudu tohoto jmění usnesení členskému.
V takových příp3ldech rozhodují pak stanovy anebo usnesení.
V některých pi'ípadech stanoví zákon sám, že jmění má se d o,s tati
úČeJlům pii.buzným anebo obci, v niž . právnická OIsoba měla své sídlo
(spoř. reg. § 33; živn. ř. § 128) 6l. l'ato zákhnná ustanovení dopouštějí analogický závěr, že jmění takové v pochybnostech vůbec
připa,dnouti má ,s tátu, zemi neb ..obci k uskuteonění příbuzných
účelů. Sloužila-li však právnická -osoba výlučně majetkoprávním
zájmům . svýich členů, bude 'nejpřípadnějším rozděliti jmění mezi
členy, i když není příslušného ustanoveni ncb usnesoní 6).

{J) Podle toho, dojde-li k universální sukcesi ve jmění právnickéosoby aneb k rozdělení mezi ěleny, přechází ručení na nástupce
anebo postihuje jen jednotlivce dile zásad o' neooprav,edlněnémobo
hacení (§ 1041). Ručení toto jes,t však obme.zeno jen na aktiva.

3. Rozličný jest osud právnické osoby, spojí-li se její jmění
se jměním jiné, roq.dě1í-li se právniokáosoba v několik samostatných
osob aneb vyloučí-li se z jedné určitá část a fipojí Re s druhou 7).
a) Spojení, fuse, může míti povahu administrativní anebo
právnickou. Na základě POllhého a,dministrativního spojení, na př.
ytělením menší místní obce ve větší neb zrušením její právní samostatnosti, trvají oba právní subjekty dále, zůstává nedotčena samostatnost obojích zájmů majetkových, takže za dQuhy té neb oné
právnické osoby ručí i nadále jen vlastní její jmění. Právnické
')
2)
3)
4)
6)
6)
7)

Z e i II e r : Not. Z. 1911, č: 29.
S che n k: Ger. Z. 1912, č. 19, str. 21.
U n g e r : 1, s,tr. 346, 352.
Unger: str. 347.
Kr,<,Linz: str. 200.
Obč. zák. něm. § 45. Bu rek h a r d : 2, stl'. 91.
K r a i n z : str. 198 a liJt. uvedená tam v pozn. 26.
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tvoří však nový právní subjekt a zakládá právě tak sku- .
sukcesi, jako když ll1ěkdo podědí dvě různé osoby.
b) Rozdělí-li se právnická osoba v několik samostatných osob,
na př. stane-li se z některé osady uvnitř obce obec samostatná,
zůstane právnická osobnost neďotčena. Dosavadním věl-:itt;llům . ručí
dosavadní jmění, ať zůsta,lo staré právll1ické osobě či bylo přikázáno
nové. Na místo jednoho dlužníka vstoupilo dluž'n~ků několik. Nové
pohJedávky a dluhy vznikají jen pro tu neb onu právnickou osohu.

spojení

tečnou

c) Vyloučí-li se část právnické osoby a sp'o'j í s jinou, znamená
to pro. dosavadní věl-:itele prvé právnické osoby rozdělení, pro. věřitele
druhé přírůstek.
RIa vat ř e t í: Více osob jako pr ávní subjekt.

§ 62.
Subjektem p,r áva není vždy jen jediná osoba fys.ická neb
práVifiická. Subjektivní právo může p.nslušeti někdy i několika
osobám zM-oveň, může míti několik spolumajitelů, několik spoluoprávněniých.
V takovém případě říkáme, že subjektem tohoto
práva jest více osob 1) .

1.

Poměr 'spo~uoprávněných může

býti upraven

různě'.

a) Každý spoluoprávněný může vykonávati toto právo sám,
bez zřetele na ostatní spo.luoprávněné. Který z nich jest k tomu
povolán, rozhoduje podle okolno.stí buď předejití, buď los nebo
právo volby vykonané subjektem povinným. Vykoná-li právo jeden
ze spoluoprávněný,ch, vyčerpává se právo to. také pro ostatní. Telllto
poměr můžeme nazvati spoluoprávněn~m úplným.

b) Každý spoluoprávněný může právo toto vykonávati sice
sám, avšak jen se zřetelem na os.t atní spoluoprávněné, nedotýkaje
se práva ostatních. To jest spoluoprávněll1í podle zijomků čili prosté
společenství právní.

c) Jednotlivý spoluoprávněný nemůže práva svého vykonávati
ve vlastním jméně vůbe<\. Výkon p,r áva toho přísluší všem spoluoprávněným dohromady, anebo na základě ustanovení zákonného či
úmluvy sice jen jednomu, avšak ve jménu všech spoluoprávněn)rch,
jichž zástupcem neb orgánem jest jednající.
2. Platné právo zná jen s,poluoprávnění úplné a spoluoprávnění
podlle kV'ot v podobě spoijuvlastnictví a pod. Třetí případ. Sipoluoprávnění nebyl zákonem výslovně uznán ~l. Poměry, jp.ž hy zde v úvahu
přicházely, na př. společenství manželů, dědiců, společnost, jsou ve
skuteČll10sti jen p.npady prostého sPo.lečenství právního.
1) Tll hr: 1, str. 78 a násl.
2) S ch rod e r: J. Bl. 1894,

Č.

ll. -

S chll S t e r - B o' n not t :

Festschrift Hll 1, 2, str. 953 a násl.
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Odd í I

t ře

t í: Věc P ) .

Hlava p rvá: Pojem a druhy.

§ 63.
1. Věc v nejširším slova smyslu jest "všechno, což od osoby jest
rozdílno 2) a lidem ku potřehě" (§ ~85). Tím identifikuje o. z. n. pojem
věci s pojmem právního objektu, s pojmem předmětu práv majetkových vůbec 3) . Tento pojem věci zahrnuje tudí'l. jak věci hmotné,
hmotné čáJsti přírody, tak věci nehmotné, čímž rozumí se vše, co ještě
mimo věci hmotné může býti před.mětem sulJjcktivných práv (§ 29?) 4).
a) Hmotné věci jsou části světa zevnějšího, přírody nás obklopující. Proto Mře právní řád svůj pojem věci z nauk přírod:ních. A však
fysikální pojem věci nekryje ,se vždy s pojmem právnim : pro pojem
věci v právním smyslu je směrodatným názor hospodářského života
a jeho potřeby. Proto jest na př. hl'omada písku věcí ve smyslu právním, kdežto ve smyslu přírodovědném znamená souhrn věcí. Proto
pokládá právní řád též přírodní síly, jež podrobiti lze lidskému pan ·
ství (jako na př . elektrický proud), za věci hmotné 5) .
1) U n gel': 1, str. 533 a násl. Bu rek h a, I' d: 2, §§ 56 a
nálsl. - K l' a i n z: str. 201 a násl. - Pf e l' se h e: Sachenrecht, 3 a
násl. - T ill: Zentr. Bl. 1912, str: 2'73, 373, 474, 545. - Ti 1 s ch:
125 a násl. - Sed 1 á č e k: Časop~s 192,1, Sltr. 111 a násl.
2) To je také mrtvola 'neb jednotlivé Msti lidského těla, j~ však
nemohou býti předmětem prálVního jednání, poněvadž by se to· příčil o
dobrým mravům; R ,e g e l iS b e' l' g e r : str. 413 a násl. - B l' U n n e l' :
J . Bl. 1881, čís. 45. - S c hus tel': tamtéž, čís . 51 a 52. - R~n d a:
Vl3JsltniC!tví, str. 12. - S che y: ObligationsverhiiJtnisse, § 26, pozn. 19.
- Ti 1 s ch: str. 128. - Sbírka n. ř . (10) 3965. Yěcí není část živoucího
lidského těla (vlasy a pod.): Sbírka n. f . (10) 3965.
3) Zákonoo d-efinic·e jest však ještě šir.ší, poněvadž také praktické
zrualosti, zmčno,sti, tělesná {)'br3Jtnost I3.td. jsou "lidem ku po.třeM". S av i g n y: Vom Beruí unserer Ze~t, III. vyd. 1840, str. 99. - U n g e ľ :
str. 354.
4) Někdy však míní zákon označením "věc" jen veci hmotné:
§§ 653, 1455 a j. Jenom v tomto smyslu užívá tohoto výrazu obč. zák.
něm . a obě. zák. švýc.; Srov. Ba gel: Grtinh. Z. 30, str. 111.
5) G i ,e r ke: D. P. § 31, pozn. 3. Dan t z: Ge.~et7esau~legung
und oos Leben, Griinh. Z. 24, str. 611. - Hi. 1ty: Der elektrische Strom
als WlMe, Ger. Z. 1897, čís. 32. - M,e i li : Primtrechtliche Studien auS
dem Gebiete der Elektrizitat. Ger. Z. 1898, čís. 25 až 27. - B l 'a s s : Das
Recb:tsgllt der Elektriz.itat im Zivil- und Strafrecht 1898. K ohl I' a u fl ch: Die Energie oder Arbeit und díe Anwendungen des elektrischen Str{)mes, 1900. - W e n g 1 e 1': ElektrizitM und Recht, 1900. Pi p p i a: L'elettricita nel diritto 1900. - Pf 1 eg h a I' t: Die Elektrizitat als Rechtsobjekt 1, 1901; 2, 1902; týž: Arch. f. B. R. 24. str. 300 a
násl. - Bud de: Energie u.nd Rec-ht. - H e l1e r: Základové práva
elektřiny 1904. S chl ech t: Da.s Rechrt der Elektrizitat 1906. Hit s Chll a n: Ober oest. Elektrizitatsreoht, Gel'. H. 1909, čís. 25 a 26.
- K I' a s sny: Die Aufg'aben der Elekitriz.irt:atsgesertzgebung 1910. S c hr e i ber: Modernwirtschaftliche Rechtsfragen 1906. - Ti 1 s ch:
Část všeobecná. stl'. 126; týž: PubHklace českého sjezdu právnickéh o
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b) Za věci nehmotné pokládá o. z. o. nejen jednání, jako úkony
služební, práce vykonávané tělem a duchem (§ 303), nýbrž především
také sama práva, a to všechna' (§ <l(2) 1).

c) Za věc nehmotnou pokláda,ti lze tald podnik 2). Podnik 3) jP,8t
samostatná, o,r ganisovaná příležitost výdělku. Nejdůležitější hodnotnou složkou podniku jest pt"3.ividelně jeho zákaznictvo. Organisaci,
zákaznictvo lze převésti na jiného, podnik může býti předmětem právního obchodu, předmětem smlouvy trhové, nájemní, pa.chtovní, před
mětem práva dědického, odkazu, exekuce, je tedy právním objektem.
Na tom nemění ničeho, že někdy má podnik povahu vý.Iučně osobní,
ana osoba podnikatelova podmiňuje jeho úspěch, takže se nedá na jiné
převaděti vůbec anebo jen velmi nedokonale 4).
z r. 1904. - K r aft : Die- AuIna,hme des EnJergie begtiffes in die Novelle
des A. B. G. B., Zentr. Bl. 1917, Ek 490 a násl. - H. S c hr e-i ber: Das
Elektrizitlitsfenomen in seinelll rechtlich-wirtschlaftlichen Besonderheitern,
1917. - Ran d a : Vla.stnic'tví, str. ll., Sbú'ka IIJ. ř. (2) 669, (13) 5281. Viz
též osnovu zákona o hospodaření s elektřinou (Oís. 949 pmoh k stenograf.
protokolům poslanecké sněmovny 22. zasedání 1918), která úmyslně vyhnula E,e srovnJllti elektřinu výslovně s věcmi tělesnými. "poněvadž právní praxe beztJoho již zvykla ,SIi. lila toto smvnání": Vysvětlivky 67.
1) Jinak Ti 1 s c h, str. 126: " '" všechna práva s výjimkou práva
vlastnického. jež identifikuje se dle tradice prá.vnické se s,vým předmě
tem a po,važuje ,se tedy za. věc hmotnou (Sl'. § 292)". Římským rozlišová·
ním věcí tělesných a netělesných nemají býti označeny různé věci
v právnickém smyslu, nýbrž různá povabla majetku, majetkových práv.
Vlastnické právo znamemajíCIÍ úplné lP'l'ávmi panství nad věcí bylo zto,tožněno s předmětem tohoto práva, nazýváno res corporalis a rozlišováno
od práv Úlstatních, res incorporMes. Sro·v. U n g e r: str. 356 a ná.sL H e y r o v s ký: Dějiny a systém 1921, E.tr. 169.
2) Na př. advokátní kancelář: Sbírka n. ř. (4) 1437, \12) 4560; jinak
n. Ť. (3) 948. - P i s k o (Das Uniemehmen 1907, str. 47) nazývá podnik
sice věcí, avšak ani hmotnou ani nehmotnou.
~) Zoll: AusLr. praw0 prym:vtne 1, II. vyd. 1909. ,.fr. ji.:? a nás!
Her man n - O t a v ll'! ký: JmmateriaIrechte unrl Gewerbebetrieb,
Pat. Bl. 1903, čís. 9 az 13; týž: Obchodní závod a práva ku s-ta.tkům nehmotným, Sborník 1904, str. 329. - O II m e y e r: Das UntJernebmea1 als
Rechtoob.iekt 1906. - P i s k 'o: Das Unterlllehmen aIs Gegenstand des
Rechtsverkehre.s 1907. - G e II €o r: Nachfolge und Zwangsvollstreckung
in ge,,·erblichen Urutemehmung€on, Zentr. Bl. 1006, str. 977 a násl.; týž:
Das Unternehmen, mn,též 1908, str. 873. !fJ09, Etr. 1, str. 465, str. 861,
str. 977; 1910, str. 881. - E. A dl e r: Markent'echt 1909, str. 49 a násl.
- 1,&a y : Das Recht am Unternehmoo 1910. - W e n i g: O Ip~tentní licenci 1910, str. 52 a násl. - G ·e II e r : Das Unternehmen und ,seine BeziehuÍtgen zu Firma, Schild und Wa.renzeichen 1!J13; týž:' Die St€olhll1g
des Unternebmens im B. R., Ze.ntr. Bl. 1913, str. 461; týž: Der Unternehmenswert, .t amtéž str. 624; týž: Zur Kritik des Untemehmensbegriffes und der Unternehmensexekution, tamtéž 1917, str. 193 a násl.
4) Subjektivné prllivo podnik3Jte~ov'o: jeví se jalw pr~vo na .statk~
nehmotném, je,z w,jis,titi má podnikateli úspěch Jeho ?rgamsační Čmn?stl
("práV'o na závodě"). Nedovolené zásahy konkurentu do t<;>hoto prava
tvoří t. zv. nekalou soutěž. Srov. K r a i n z: str. 120. - T II \S c, h: str.
89, 134 a literaturu tam uvedenou.
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d) Předmětem právního jednání mohou býti nejen věci přítomné,
nýbrž i věci budoucí a věci dosud nesa:mostatné, jako na příklad plody
budoucího roku a plody dosud neoddě>lené. K budoucím věcem lze
založiti arci jen práva budoucí j).

2. Za věc ve smyslu právního ohjektu pokládá !'oe také
souhrn majetkových práv příslušejíeích jedné oRobě 3).

jmění 2),

a) Přípustnost práva požívacího na celém jmění a PTávo dědické
zejména podporují tento názor t). Vskutku však není jmění právním
objektem, nýbrž jen právním pojmem, teoretickou pomůckou pro pochopení rozmanitých zjevů právního života.

znakem jmění a práv majetkových jest hodnota
ocenitelnost v penězích. Otázkou vkusu jest, chceme-li pokládati za jmění všechna zpeněžitelná práva a závazky určité osoby či
snad toliko souhrn aktiv.
b)

Zevnějším

pelllěžná,

c) Jednotným objektem činí jmění jeho subjekt. Avšak subjekt
není vždy toto2ný se subjektem jedno1ilivý,c h práv neb závazků 5) . Mimo to spojují se ve jmění určité osoby jednotlivé součástky ve zvláštní právní celky a tvoří zvláštní jm ění, kteTé přes, svou
příslušnost k celkovému jm ění podléhá zvláštnímu právnímu osudu 6).
Moment, spojující toto zvláštní jmění se jměním celkovým, může býti
různý. Je to zejména povinnost k vydání, když' totiž za jistý,c h podmínek právě jen toto jmění jest vydati, 'Mlebo je to ručení za dluhy,
když totiž jen tento určitý majetek sloužiti má věří,telům za předmět
úkoje. Příkladem jest částečné společenství majetkové mezi manžely,
jmění obchodní společnosti a m. j.

jmění

I) U II g e r: 1, 361 a nálsl. I her ing: Dogm. J. B. 10, str. 464
a násl. - Ohm e y e r: Verfiigmng iioor kiinftige Roohte, str. 77. Bu n sen: Arch. f. b. R. 29, str. 11 a násl.
2) Unger: 1, s·tr. 380. - Burokhard: 2, § 70. - Regelsber g e r: str. 361 a násl. - Tuh r: 1, str. 313 a násl. - K r a i n z :
str. 118 a násl. - Sed 1á č e k : n. u. m. § 6.
3) A to práv soukromých i v,eřejných; G i e r ke: D. P. R. 1, str.

276.
4,) Vskutku o?Jnačuje o. z. o. častěji jm ění za předmět právních jednání: §§ 944, 1177, 1278 a m. j. Srov. K ohl e r : Arch. f. b. R. 22, str. 1
a násl. - W i n d m ii II e r: Die Bedewtung und Anwend ungsflUle des
Satzes pretium succedit in locum rei 1902. - W a II e r: Surregation
1904. - B e y e r: Surregation 1905. - Bar t s ch : Uneigenniitzigkeit
1910, ,str. 41 a násl. - H o II d a c k: Griinh. Z. 32, str. 557 a násl.
5) Na př. lPi'i obchodu komisio.náJ'ském (obch. zák. čl. 368). Otázka
stává se praktickou v konkursu, paněvadž do kOlllkurs.ní podstaty nál~ží
jen jmění dluŽlllíkovo a vyloučiti nutn.o prá.va, jichž subjektem jest sIce
dlužnďk, která však patří do jmění cizího.
0) E h r.fl n ber g: BeschrankJte Haf ten dClS Schuldners, str. 397 a
násl. - TI\1 hr: 1, str. 330 a násl. - S c h w ar z: Arch. f. b. R. 32, 72
a násl.
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Hlava druhá: Věci jako předmět práv

a právního obchodu 1).
§ 64. 1. P o vše c h n Ý r o z hle d.
1. Podle svého určení mají věci sloužiti k uspokojení lidských
Tomuto určení se vyhoví, podrobí..Ji se věc výlučnému právnímu panství určité osoby. Hodí-li se věc k tomu, apy byla podrobena
výluČUJ.ému právnímu panství jednotlivcově, mluvíme o její způsobi
losti býti předmětem práv. Avšak všech věcí nelze nabýti bezprostředně z rukou přírody, nýbrž nutno jich získati prostřednictvím
jiných, v právním obchodu. Hodí-li se věc k tomu, aby byla před
mětem takového styku mezi lidmi, mluvíme o její způsobilosti býti
předmětem právního ' obchodu. Arci označuje se tímto výrazem
mnohdy zároveň způsobilost věci býti předmětem práv.
potřeb.

2. Některých věcí nelze však podrobiti výlučnému právnímu
panství .iednotlivcovu, ony nemohou býti předmětem právního obchodu (§§ 311, 880), a to buď podle přírozené povahy své anebo na
základě zákonného předpisu. Věci takové nepostrádají arci už proto,
že z obchodIT jsou vzaty, právní ochrany.
Věci, jež nejsou způsobilými předměty práv, jsou věci "ničí".
jsou však též věci, jež sice mají z.působilost býti předmětem
práv, které však ještě nebo zatím nena~ézají se ve vlas.tnictví. Tyto
věci nepožívají právní ochrany. Starší nauka pokládala je za vlastnictví státu, jehož mohou zmocniti se i soukromníci, pokud stát výslovně pro sebe si je nevyhradil. Tuto nauku přija.l také o. z. o.
(§§ 286, 287) 2) .

3.

"Ničí"

§ 65. 2.

Věc

i obl' c n é ~l.

1. Následkem přirozené povahy jsou statkem obecným, neschopným soukromoprávního ovládání: vzduch, tekoucí voda, širé moře.
Důvod, ze kterého věci tyto nejsou způsobilým předmětem právního
obchodu, je ten, že jim schází určité ohraničení prostorové, že následkem stálé změny svých součás,tek se stáje mělní, že tedy vůbec
1) Ran d a: Vlastnictví, § 3. - Pf e r s che: Sachenrecht, §§ 12
-14. - K r a i n z :. str. 203 a MSl. - Se h e y: Obl. Verh. 1., str. 193 a
násl. - T i ll: Zentr.-Bl. 1912, str. 280 a násl. - Ti 1 s ch: str. 128

a násl.

2) Rovněž pruské L. R. 2, str. 16, § 1 a násl.; éode civil čl. '539,
713. Srovn. S ch u s t e r: 'G. Z. 1880 čís. 42. Obmezení na "ú!'ly státu"
(§ 287) nemá valného významu vzhledem na § 33. Nauka tato zaměňuje

vllllSltnické právo s výsostí státní a proto je neupotřebiJtelná. K r a i n z :
str. 208 .
•) Per nic a: Die sogenannrten res communis omnium, Festgabe
fUr Dernburg 1900, str. 124 a násl. - S o k o II o w s k i: PhllolBophie im
Privatrecht, § 2. - Pin e 1 es : Griih. Z. 30, str. 479 a násl. - K 1o e s S :
Dia allgemeinen Sachen 1907.
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nejsou věcmi v právním slova
předmětem právruho obchodu,

smyslu 1',. Věci tyto ~tá"lají se VŠ!-tk
jakmile někdo zmocnil se určitého

odděleného

množství 2).
2. Hospodářsky nejdůležitější z těchto obecných věcí jest tekoucí voda. Aby zadistílo se obecné její užívání, je s,tanoveno (§ 413),
že sice "každý držitel pozemku má právo břeh svůj upevniti, aby ho
řeka neprotrhla", že však lIlikdo bez svolení politického úřadu nesmí
,.něco stavěti neb sázeti, čím by řádný tok řeky se změnil, aneb co
by plavbě 3), mlýnům 4), rybářství 5) neb jiným právům nějak bylo
na újmu 6)". Právo užívací není soukromým právem k tekoucí vodě 7).
Ani vody soukromé nenalézají se ve výlučném prámlím pan,s tvÍ jednotlivcově. Také jeho užíválIlí jest obmezeno právy ostatních oprávněných a veřejnými ohledy podle ustanovení zákonných (říšský vodní
zákon, § 10) 8).

§ 66. 3.

Věc

i s vat é.

"Svaté věci" 9) jsou součástky kříže a ostatky svatých (dvorní
dekr. z 25. listopadu 1826, čís. 2234 sb. z. s.). Nelze jich zcizovati za
úplatu a jsou vyňaty z exekuce. Věci bohoslužbě určené rovněž nejsou předmětem exekuce (exek. řád, § 250) 10) a dostává se jim zvláštní
ochrany trestněprávní (trest. zák. §§ 122, lit. b), 175, lit. a) ). Vlastníky věcí těchto jsou zpravidla církeVlIlí ústavy; nalézají-ili se ve vlastnictví soukromém 11), jest vlastnické právo obmezeno účelovým urče
ním. V tomto směru rovnají se věci bohoslužebné veřejnému statku 12).
I) Za "věc obecnou" (která však také vůbec není věd ve smyslu
právn,ím) mo,žlllo pokládati i duš,evní výtvory, na nichž není subjektivního
práva autm'ského, j~lm na př. vOllné značky na zboží, jichž kiaždý může
užívati. A dle r : Markenrecht str. 113.
2) Ran d a: Vlastnic.tví, 37.
;1) Pat z a u e r: Ger. Z. 1903, o.1s. 35 a 36.
~) Říšský zák. vodni § 10.
5) Říšský zák vodní § 19.
.
6) Co ustanovuje o. z. o. v příčině řek, rozšířily zemské zákony na
>"šechny telroucí vody. Stavby v souborných vodách vyžadují však
schválení, jen když mají nějaký vliv na ci:1'ií práva. na tok neb výši vody
veřejné (český vodní zák. §§ 42. 43). Proti těm, kdož tyto předpisy porušují, zakročují úřany správní (cit. § 75). Soud zakročuje, jen když vodní
stavbou hrozí škoda lP'ozemku (§ 340; český vodní zák. '§ 94), aneb jde-li
o náhradu škQdy j,iž vzešlé. Majitelé pO'Lemku nejsou :1'iásadně povinni
chrániti břehů; jinak podle číeského vodního 7..ák. § 46. Avšak každý majitel pozemku, který měl nějaký užitek z ochrany hře,hu pmvedené jiný~
mi, jest povinen k [přiměřené nOOradě (§ 1043; český vodní zák. §§ 45, 52,
66, 67; lříŠoský vodni zák. § 26).
') Ran d a : Vlastnictví, str. 41 a násl.
~) Popirá-li kdo z těchto důiV'OOů oprávnění užívací rozhodují úřady
politické (český vodru zák. § 75). Otázky práva souborného vyhrazeny
jsou rozhodnutí sowinímu.
9) G r Ol S S : Griinh. Z. 14, str. 178 a ná,sl. - T i I s ch: str. 128.
10) Předpis ten:to platí jen pro věci movité!
.
") Na př. na základě výhrady učiněn é při věnování: Shírka n. ř.
(10) 3733.
12) K r a i n z : str. 204.
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Totéž platí o hřbitovech 1) a věcech zasvěcených I)'lrtvým 2). Jsou
však přípustna zvláštntÍ práva jednotlivců na kostelích a hřbitovech,
jako práva kostelních stolic 3), práva hrobek l ) a pod.

§ 67.4. Statek

veřejný6).

1. Označením určité věci. za věc veřejlllou nawačuje se jakýsi
vztah k celku. Tento vz,tah záleží v tom, že věc celku náJleží neb že
proň jest určena ,s vým účelem. O. z. o. rozeznává jednak (§ 287) statek veřejný čili obecný a jmění státní, jednak (§ 288; . jinak nyní
zákon ze 17. července 1919, čís . 421 Sbírky) statek obecní a jmění
obecní. Státní neb obecní statek jest vše, co slouží k užívání všech
členů státu, všech členů obce (silnice', řeky, přístavy, mOŤský břeh);
státní a obecní jmění vše, co slouží ke krytí státních potřeb, k úhradě
obecního vydání 6).

Za veřejný statek pokládá se jen statek určelllý k obecnému užÍvání. Není-li obecnému užívání věnována věc sama, nýbrž jen jisté
obmezenéprávo užívacl (na př . veřejná cesta na soukromém pozemku), jde o statek soukromý, zatížený obecným užíváním 7).
2. Právní postavení veřejného statku je teoreticky sporné. Vestatek pokládá se buď za věc ničí 8) neb za soukromé vlastnictví státu či jiného veřejného svazu, aneb konstruuje se zvláštní
veřejné vlastnictví 9). Toto poslední mínění ač zdá se novým lze pokládati za názor našeho práva. Neboť naše právo (§ 290) podrobuje sice zásadně také vlastnictví na veřejném statku předpisům
řejný

I) Unger: str. 367 ,a násl. - Kirchlehner: Z. f. Verw. 1879,
12 až 14. - Ha w e 1 k a: Studioo zum oest. Fliedho,liso:echt 1904.
2) Jest náhrobek zabavitelný? Zápoll'llě odpovídá Sbírka 15562,
kladně Sbírka. n. Ť. (11) 4459. Srov. Eisinger: Not. Z. 1909, čís. 8.
3') Sbírka 3412, 4982, 5663, 5861, 5876, 9926, 11269. 12797, 13237,
14566; n. ř. (4) 1624, (8) 3137.
4) Viz str. 90, pozn. 7 tohoto systému.
5) Pf a ff: J. Bl. 1884, čís. 16. Bu]' C k h a r cl: Grunh. Z. 15,
611 a rná-sl. - K I' la i n z: L § 86. - T i II : l , § 54. - P f e r s che : SacooJlJJ'echt §§ 12 a·ž 14. - T i l iS ch: s:tr. 129 a násl. - P r ll; ž áJk: Právník 1885, str. 721 a náJs:l. - Vy šín: Právrllirk 1886, str. 1 a násl. Pap paf a va: Právník 1886, str. 364 a násl. - Ha w e 1 k a: Die
Recbte an Qffellltl. Wegen 1910, str. 70 a nás]. - S tur m: Grunh. Z.
41, 517 ll; násl. a m. j.
0) Jmění státní a obecní není v užíválll~ obecném. Je to jmění
,.správní" aneb .,finanční", podle toho, slouží-li účelům správním bezprostředně (úředn!í budovy, kas.áJrny, železnice, válečné lodě) anebo prostředkem své hodnoty či výtěžku . (hot.orvé peníze, cl,oly a pod.). K r a. i n z : 236 a násl. - Ran cl a : Vlastlllictví str. 12 a násl. - La y e r :
Prinzjpien des Enteignun!\'S,r echtes 633 a násl.
,) Hawelka: 68 a násl. - Otto Mayer: Verwaltungstecht
2, § 40: ,.Veřejné služebnosti po'Zemko'V'é."
k) Till: J. Bl. 1897, čís. 33 až 36. - Roztočil: Z. f. Verw.
1888, ms. 50; J. Bl. 1887, čís. 2{}; 1897, čís. 33 až 36.
ll) O t toM a y e r: Verwaltungsrecht, 2, § 35.
čís.
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prlÍ1va soukromého, poukazuje však zároveň na odchylky a zvláštní
předpisy práva státního a nařízení politických 1).
4. Nejdůležitějším veřejným statkem jsou veřejné cesty a vody.
aj Veřejné cesty 2) vznikají úředním rozhodnutím, věnováním
neb vydržením 3). Věnování předpokládá nabytí vlastnictví podle zásad soukromoprávních. K vydržení dochází trvalou d,ržbou, která zde
záleží v obecném užívání 4).
a) Veřejné cesty nalézají se pravidelně ve vlastnictví svazku 5),
jemuž přísluší je udržovati. Udržování přísluší podle důležitosti ústy
buď státu, zemi, silničnímu okresu lUeb obci. Vlastníku náleží po dobu
obecného užívání užitky vedlejší 6), po zrušení užívání může s pozemkem volně nakládati 7). Dovoluje-li to užívání obecné, lze nabýti
k veřejnému statku práv soukromých 8).
fl) Obecné užívání, jež přísluší stejnou měrou každému, není
prlÍ1vem věcným, nýbrž právem osobním, vyplývajíc z osobní svobody
jednotlivcovy. Jednotlivec nepožívá tudíž právní ochrany věcné,
nýbrž jen ochrany policie silniční 9), maje po případě ještě právo
na náhradu škody 10).
r) Od obecného užívání lišiti jest výhradná práva sousedů, nabytá buď propůjčením neb na základě zákona (řádů _stavebních a
pod.) 1~).
Tato práva nejsou služebnostmi 12), nýbrž právy reálnými, jež
spojena jsou ·s držbou pozemko·vou. Zkrácení těchto práv, byť i ospravedlňovalo se zájmy veřejnými, poskytuje nárok na náhradu škody 18).
1) Podstatná z.vláštnost ve[íejnéhQl statku, že Illemá býti předmětem
zápisu do pozemkových knih, byla z V'3A1né Msti odstranooa nejno.věj
ším zákonodárstvím. Kde zůstalo pn starém, jest věoná práva na veřejném statku zapisov.ati v listě statkové podstaty pOlZemku panujícího:
Sbírka 12250 (rep. nál. 141).
2) Rrunda: Vlastmictví, str. 17. - Hawe'lka: Die Rechte an
offentl. Wegen 1910.
3) O t toM a y e r: Verwaltungsrecht 2, 98, pozn. 16. - Ha w e 1k a: 18 a násl. a j. vyžadují iPifomlčení oopamětně.
?J SMrka n. ř. (1) 379, (3) 1232, (5) 1837. O podmínkách vydržení
S110V. Ha w e I k a: 20 a násl. K r a i 'll z: 209, pozn. 21 až 25. Sbírka n. ř. (11) 4220, 4321.
5) Sbírka n. ř. (4) 1605 (žaloba vlastnická), (5) 1726 (žaloba zápŮJrčí); ochrana držby: Ha w e I k a, 77. Prohl tomu l' e rel man n: J.
Bl. 1903, či.s. 23 až 26. Vci'ejnlOst cesty nevylučuje soukifomé vlastnictví
na po~emku: Sbírka 12856, 14261 n. ř. (3) 1165, (8) 3147, (13) 5030,
(15) 6006.
u) Trám, ovoce stromů a pod.
") Sbkka n .. ř. (6) 2427.
8) Sbirka 13267, 15177; n . ř. (8) 3147, (17) 7C76.
0) Ochrarny obecného UŽÍváilli nelze se domahati Zalobou: Sbírka
n. ř. (15) 6L50.
10) Sbírka n. ř. (12) 4483.
ll) Pf e r;; che: P. Jur. Vierteljschr. 34, 113 a násl. -- K o e hn e:
Arch. f. orf. R., sv. 13, 1 a násL; proti t.omu Otto M tl. Y e r: Venvaltungsl'echt, 2, 133. - Ha we I k a: 97 a násl.
12) Ani tehdy, zruší-li se cesba: Sbír]t'a 10737.
13) Sbírka 13304 . .
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ď) Užívati cesty způsobem přesahujícím meze užívání obecného,
zejména zřizovati na nich ďráhy;, lze jen s povolením úředním. To
'udílí, jde-li o cestu říšskou, úřad státní (zák. z 8. srpna 1910, č. 149
ř. z., č. XXV!.), jinak ponejvíce zemský výbor 1) .
Pochybno je,s t, zdaJi takovýchto přednostních práv možno nabýti, jako služebností, vydržením 2).
ll) Veřejné cesty zanikají úředillím rozhodnutím anebo vydržením.
b) Veřejné vody 3) j sou podle platného práva (říš. zák. vodní,
§ 2, 3) 4) řeky s postranními toky, na nichž provozuje se plavba
loďmi neb vory, a to od toho místa, kde provoz počíná, dále všechny
ostatní vody, pokud nejsou na základě zákona neb zvláštního titulu
soukromoprávního ve vlastnictví soukromém.
a) Nestačí tedy splavnost, nýbrž skutečný provoz plavby~)
v době, kdy zákon platiti počal (26. července 1896). Splavnost opr:lNňuje jen k přeměně vody soukromé ve veřejnou vyvlastněním (§ 6
cit. zák.). Avšak všechny vQdy, které dokazatelně nejsou soukromými, platí za veřejné (vody "presumptivně veřejné") 6) .
(3) Za soukromé vody majitele pOlZlemlku pla,t í po zákonu (§ 4
cit.) vody spodní 7) a pramenité 8), pokud nepodléhají monopolu solnímu neb hornímu regálu 9), dále voda nashromážděná ze srážek

1) Hawelka: 115,119. 2j Kladně:

Sbírk.'1, n.

ř.

Kra-inz: 208.

(7) 2571;

záporně

Na w i a s Jr y: Ger. Z.

1905, . čis. 26.
3) Ran da: Waseerrecht 1891; Be::;Ítz 392 ,'1 násL; Vlastnictví,
str. 37 a násl. - Pe y r e r: W31sserrecht 1898. - Pf e,r s che: Sachenrecht § 14. - 2 a I u d: K'om. zum bohro. Wassergesetz 1911. Hrdina: Vodní právo oM. zákoníka, Oasopis 1920, str. 155 a násL;
týž: StředoevfOipské zákonodánstJVIí vodJIlí, Ů3Jsopis 1920, str. 66 a násl.;
týž : Vodní koncese, 1921.
4) Říšský 7-"'ÍJ"OIll vodni (§ 3) označuje a.rci vody tam jmenované
za statek veřejný; naproti tornru však nepraví zákon. zdali každá voda,
která je statkem veřejným, je také ve;řejnou vodou. -- Pan tll Č e k :
Právník 1910, 801 a násl.
5) Přechodná pla,v ba po vodě nečiní ji statkem veřejným: Sbírka
n. Ť. (5) 2129.
") "Předpisy o. z. o. o ochraně držby zůstávají nedotčeny": říš.
zák. vodní § 4. Tomu jest rozuměti tak, ž,e zákon nechce řešiti otázku,
zda spory o držbu vody patří před řádné soudy čili nic; voda, která
jest ve vla,stnictví soukromém. požívá tudíž ochrany da-žební se strany
soudů: Sbírka 4086 (rep. nál. 32) a Sbírka 5239 (judiká.t 86).
7) Jejich právní povaha je sp·omá. Srov .. 2 a I u d: Právník 1911,
501 a násl. - Ulbrich: P. Jm. Vjschr. 188, 183 a násl. - Randa:
Wasserrecht 36 a nás!.; G. Z. 1909,č. 41; Vla;stnictví 11. 37 a násl., polemika v pozn. 40. - P e y' I' e r: Wa,sSItlnecht, 127.
I» Tak.é léčivá, z.řídla; K i I' chl e hn e r: Z. f. Verw. 1880, čís. 12
až 16. - Fl e i s c hne r: Die Gesetzgebung zum Schutze der Heilquellen 1907. - G () I dma n n: Griinh. Z. 36. 253 a nás1.; týž: J. Bl.
1911, čís. 12 a 25. - H a h n: Tamtéž čís . 18.
9) V případech kolise mezi sousedy rozhoduje poloha, nikoli
priorita časo'Vá. - K r a i II z: 211 a násl.; jinak Pin e I es: Grilnh.
Z. 30, 505 a msl.
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atmosférických, voďa uzavřená ve IStudnooh, rybnících, nádržkách a
odtoky těchto vod, pokud neopustily vlastnictví majiteile p02emku
a nevilily se do cizí vody soukromé neb veřejné. Na základě titulu
soukromoprávního stá,vá se voda veřejná soukromou vydržením neb
užíváním od nepaměti 1).

'Y) Obecné užívání veřejné vody vztahuje se na dobývání rostlin,
bahna, země, písku, štěrku, kamene a ledu, pokud tím nemění se tok
vody a břehy, neporušuje právo ciZÍ a nepůsobí nikomu škoda 2).
Obecné užívání vody dovoluje však také - vedle koupání,
praní, napájení dobytka a čerpáJlí, jež i v sorukromých vodách každénm přísluší - taková užívání, jež povahou svou vylučují stejné
užívání jiných, jako na př. odvádění vody k účelům zavodňovacím,
k pohonu mlýnů, továren li pod. K takovétm.uto užívání veřejné vody
vyžaduje se povolení úřadu politického (český zákon vodní, § 17) 3).
Též vydržení těchto vodních práv užívacích jest možné 4). Na vodách
soukromých příslušejí ta,to práva, arci v rozsahu značně obmezeném,
pravidelně bez zvláštního povolení úředll1ího jejich vlastníku (český
zák. vodní, §§ 10, 17, 42) 5).

§ 68.

5.

Věc

i z a k á z a n é.

. Veřejné právo obmezuje rozmanitým způsobem držení některých
a obchod s nimi, a to někdy velmi citelně'. Tak nařizuje zákon
mnohdy zničení věcí po příkazu úředním pro nebezpečí s nimi spojené, na př. zabití nemo.c ných 'a podezřelý,ch zvířat (zák. z 6. srpna
1909, čís . 177 ř. z., § 19) a m. j. 6). Jiné věci opět podléhají zabavení,
když v držbě soukromníků se nalézají; tak součá;stky vojenské výzbroje 7) nebo cizozemské losy 8). Někdy jest zakázáno jen rozšiřo
vání, prodáváJJí neb předáváJJí věcí. Sem patří zákazy vývozu nab
věcí

1) Sbírka n. ř. (5) 2129.
2) Z toho plyne, že řečiště veřejných vod nenáleží nikomu. Ran d 'a : Vlastnictví, str. 27; jinak U n g e r: 1, 365; vle vodách sou-

kromých nemá nikd'o práva přivlastň'olVati si svrchu uvedené součástky
řečiště (český zák. vod. § 16 ve spojení s § 15).
~ ) Lem 'a y e r: Gel'. Z. 1869, čís . 42.
4) Sbírka n. ř. (6) 2372.
5) Pan t ů č e k: Právník 1915, 545 a, násl.
6) Podle zák. z 16. ledna 1896, čís . 89' ř. z. ex 1897, § 6 lze zakázati prodej určitých potravin a Ž~vll'osternský prodej a užďvání hraček
a pod. zhotov€illých Ip~'oti předpisům tohoto, zákona; Fin g e r: P. Jur.
Vierteljschr. sv. 29, str. 89 a náJsl.
,) Dekret dv. kancelá.ře z 5. prosince 1800 a 29. srpna 1839. U n g e r: 365, pozn. 12. - Ran d a: V~a,stnictví str. 12.
k) Trestní zákorn důchodkový §§ 438, 439, 444. - R a II d a : Vlast·
llictvi n. u. m. - U II g e r: 366, !]Xl zn. 16. Totéž platí podle zákona
z 28. bře~lla 1880, čís. 32 ř. Z., a min. nař. z 28. března 1889, čís. 33
ř. z., také o premiových dlužníc·h úpisech, které nejsou vydány k účelům
státIJIÍm.
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dovozu 1). Jindy zase jest dovoleno držeti, míti na prodej a prodávati
věci jen s dovolením úřadů policejních: zakázané zbraně a střelivo 2).
Takovéto zákazy vylučují věc z právního obchodu.
Hlava třetí: Právně

závažné vlastnosti

věcí.

§ 69. 1. M o v i t o s t a ne m o v i t o s t 3).

1. V právu římském neměl rozdíl mezi věcmi movitými a nemovitými valného výmamu. Za,t o však v právu německém způsobil
už v dávných dobách rozdělení věcného práva na právo k věcem
movitým a nemovitým . Toto stanovisko zaujal též novější ' vývoj
právní a také o. z. o. Rozdíl mezi věcmi movitými a nemovitými má
právní výz.nam hlawně proto, že pro obě skupiny věcí platí různé
právní zásady. Proto také jest nutno zůstaviti platmému právnímu
řádu, aby stanovil hranici mezi věcmi movitými a nemovitými, jinými
slovy, věc svou piirozenou povahou movitá může právně platiti za
nemovitou (§ 293), anebo joona, a táv věc může v jednom směru pokládána, bý.t i za movitou, v jiném za nemolviJtou.
2. Movité věci }sou ty, které bez porušení jich podstaty s místa
na mi~to lze přenášeti (§ 293).
3. Věcí nemovitou jest půda a ohraničené části půdy, pozemky4)
se vším, co se nalézá pod povrchem (§ 1125) i nad povrchem v organickém neb mechanickém spojení II půdou, na př . stromy a rostliny
z ní vyrůstající, budovy na ní vystavěné 5) a m. j. (§§ 1125, 1147).
Rozlišovati jest domy aj pozemky: v užším smyslu (§ 1374), dále statky
obyčejné a deskové 6). Za věc nemovitou pokládá se v právech také
1) Předpisů těchto vydána oe14 řru:kI., zejména v dobách váleč
nýc.h; srov. na, pd'. min. nM'. zlO. bře·zna 1916, č~s . 66 ř. z.. z 18. května
1916, Č]S. 150 ,1'. z., zlO. dlp'fl'a 1916, čís. 253 ř . Z' o ze 14. listopadu 1916,
čís. 388 ř. z. a m. j.
2) Paten,t ze 24. října 1852, čis. 223 ř. Z., ~~ 2 a 3; zák. ze
'f!fl. b7lě,tna 1885, čís. 134 ř. Z., § 1; []Ja.ř. ze 17. května 1891. ČÍS. 62 ř. Z. ,
a Z 22. března 1918, čís. 107 ř. z. Také v tomto směru rozmnožil se
počet zákazů ve válce lI1esm:írně: ,.Zlabavení ve pI'ospěch státu." Srov.
na' piř. nai'ízení ze 26. ledna, 1917, čís. 29 ř. z.; z 12. září 1916. čís. 302
ř. Z.; Z 11. srpna 1916, čÍs. 257 ř. z. a m. j.
3) Krainz: str. 216 a násl. Burckhard: 2, ~ 62. P f e r s che: Sachelll'echt, § 6. - U n g e r: 1, str. 382 a násl. T il s ch: str. 130 a násl.
4) Bez ohledu na t.o, jsou-J.i v knihách zapsány čili nic: Sbírka 11289.
5) Lod,ní mlýny jsou věcí movitou: dv. dekret Z 29. května 1824,
Člís . 2011 sb. Z. 1&. U n g e r: str. 384, pozn. 9. V některých směrech
na,kládá se však s nimi jako s věcII).i nemovitými: civ. ř. s. § 560; ex.
ř. '§§ 1, čís. 4 a 18, čís. 2. Srov. také rozh. Sblírka n. ř. (3) 1061 ( přednostní právo reálních daní).
.
6) Tento rozdíl pozbyl Bice patentem ze 7. zá'ří 1848 svého původ
ního významu. přicházÍ však ještě dnes v úvahu při zápisech do pozemkových knih; Bar t s ch: Die LandtJafel 1890. - O f fen II u b e ľ :
Not. Z. 1901. čís . 36. Jenom ma deskové s1JaJtky vztahuje Be zákon ze
dne 9. listopadu 1918, čís. ' 32 Sb. zák. a nad'. o obstavení velko·statků;
srov. Kr e j čí: Zákony o pO'lemkové reformě 1921, str. 32.
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příslušenství věci nemevité (§
295) arci též příbytek, který,
věcí samostatneu, tudiž ani

293). K tomu pečítá ebč. zák. (§§ 294,
jsa, jen částí nemovité věci, není vůbec
mevitou, ani nemeviteu. Nemovitostí
(§ 297), přesněji součáJstkou věci nemovité, jsou také stavby, jestliže
byly zřízeny v úmyslu, aby trvale zůstaly spejeny s půdeu 1). Avšak
čá,st věci nemovité lze pekládati za nemovite t jen pokud jest ve spojení s věcí nemeviteu, pekud skutečně tveří její čá,st. Není-li v tomto
spojení s Illemevitostí, je :t věcí merviteu, a lze na ní depustiti se krádeže. Krádež spáJchati může i vlastník věci hlavní na peživateli nel!
pachtýři 2) . Proto také právní jednání, jímž teto spejení má se založiti neb zrušiti, jest právním jeqnáním o věcech mov1tých.
4. Rezdil mezi věcmi mevitými a nemovitými uplatňuje se
v mnohých směrech: v etázkách mezináredníhe práva seukreméhe
(§ 300), při nabytí, pezbytí aechraně věcných práv (§§ 431, 444,
445, 451, 481, a . m. j.), při správě (§ 933), v ehledu sirotčí jistoty
(§ 230); jím podmíněno. jest účinné uplatňováJní rezman1tých nároků
vůči třetím (§§ 1070, 1073, 1095 a m. j.). Rezdíl tento jes't také závažrný v rezličných otázkách soudního. řízení, ve věcech daňevých,
poplatkevých atd. 3).

5. Mevitest a nemovitost jsou vlastneSoti věcí hmetných, nikeli
též věcí nehmetných, práv. Platný právní řád (na př. nesp. pat. § 22
a m. j.) vztahuje však rezdíl tento. na jmění vůbec. Za věci nemevité
pekládají se (§ 298) práva spejená s držbeu věci nemovité, "nebe zří
zením zemským za věc nemevitou prehlášená". Te jseu práva reáJ1ná
jako. pezemkevé služebnosti, právo. rybáiíské, pa,t renátní, reáJlná bře
mena a m. j.4), dále na základě zvláštního. ustanovení vlastnictvi
herní, právo. k debývání nafty 5), právo. stavební. Všechna estatní
práva jseu mevitá 6), tedy také usufrukt na nemevitesti, právo. záI) Superfídes cedit solo: Sbírb 6203. V pochybnosti jest míti
za to, že byly vystavěny v tomto úmyslu (§ 297). Náleží tedy důkaz
tomu, kdo tvrdi opak; jinými slovy: nel"ozhoduje zde subjekJtivní úmysl
stran, nýbrž spíše vnější s,knltková podstata, způsoh, kterým strany projervily 'svůj úmysl. Je tudíž směrod~tný předem poměr budorvy k půdě:
boudy tržm (mm. nař. ze dne 3. listopadu 1855, Čí,s . 190 ř. z. Sbírka
2805). Avšak i když vnější skutková podstata zdánlivě svědčí opaku,
může př,ece úmysl stran . směřovati k tomu, aby stavba pokládala se za
věc samostatnou, aby její vlastnictví bylo oddělooo od vlastnictví pozemku. O budmách, ktelfé byly vystavěnry na cizí půdě, joo u výkonu
něja.kého ius in re aliena, jest za to mí,t i, že byly Zlřízel).y pouze v "př·e
chodném" úmyslu. Na základě práva S1Javebníbo stává: se stavba přílušenstvÍm stavebního práva. Srovn. Len h 'O' ff: De'r Eigentumserwerb
an nichtvei:bticheroon Liegenschaften 1917, str. 13.
2) Sbírka n. ř. (11) 4468; srov. O h ID a y e I' : , Verftigung uber
kunftige R~chte 78.
3) U n g e r: 1, str. 389 a násl.
4) Právo várečné: Sbírka 8866; radikované živll'o'sti: Sbirb 118:!.
5) Pokud zapsáno je v knize naftové: Sbírka n. ř. (8) 3245 (judikát 173).
0) Jinak U n g e r: 1, str. 394 a násl. proti jasnémru znění '§ 298.
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stavní, pohledávka na nemovitosti zajištěná (§ 299) 1), právo výhradného kutání 2) a m. j. 3). Jmění jako celek není ani movité ani nemovité, nýbrž rOcZpadá se v majetkový soubor movi·tý a nem.ovitý.
Podcik jest věcí movitou. Jen v některých směrech jest n\l;tno postavíti ho na roveň věcem nemovitým, poněvadž nelze použíti nOrem
platných pro movité věci hmotnA 4).

§ 70. 2. Z už í vat e ln o s t 5) .
1. KaWá věc je zužívatelná, žádná neodolá zubu času trvaJe.
V právním smyslu pokládají se však jen ty věci za zužívwtelné, koteré
spotřebují se jediným užitím, provedeným podle jejího určení 6 ),
"které obyčejného užitku nedávají, leč když se zruší nebo stráví"
(§ 301) . V tomto smyslu lišiti jest zužívatelnost od pouhé opotřebi
telnosti 7); v tomto smyslu jsou však také peníze věcí zužívatelnou,
poněvadž jejich řádné užití záleží ve vydáni, ve zcizení, a užití toho
vede pro vydávajícího k témuž výsledku jako spotřebení in natura.
2. Poskytnutí práva užívacího má tudíž u věcí zužíva,t elných
jiné právní účinky v zápětí než u věcí nezužívatelných 8). Záleží-li
užívání ve spotřebě, jest vyloučen závazek příjemcův k vrácení téže
věci a přechází na něho nebezpečí i vlastnictví. Na tomto zakládá se
nepravidelný usufrukt (§§ 510, 1227), v tom spočívá rozdíl mezi
zápůjčkou (§ 983) a půjčkou (§ 971) a m. j.

§ 71. 3. Z a s tup i tel n o s t D).
1. Každá věc liší se jistými vlastnostmi od jiných, předsrtavuje
indLviduaJitu, spedes. Každá věc má však zároveň celou řadu
společných vlastností s jinými věcmi a tvoří jen jediný článek urči
tého druhu, genus.
Přichází-li věc vzhledem k svým zvláštním vlastnostem pro
právní řáJd v úvahu jako species, jest nezastupiltelnou. Má-li však vý-

určitou

1) Jinak dle staršího práva; dOiklady u Kr ai n ze: str. 220~
pozn. 25.
2) Sbírka n. ř . (9) 3609.
:1) ZivnQsti prodejné: Sbírka n. ř. (17) 6876; výměnek: Sbírka n. ř .
(3) 1094.
4) Na !pi'.

v příčině lhůt '§§ 933, 1075, 1082; bližší P i s k o : Unternehmen § 5.
b') K r a i n z : str. 220 a násl. - U n g e r : 1, str. 404. - Ti 1 s ch:
str. 127.
H) Rozhodujácí jest určení obvyklé, nikoli stmnami v určHém pří
padě stanovené.
,) Prádlo a šaty nepatří k věcem zužívatclným: Sbírkla 59.
8) Je-li však právní poměr založen na tak dlouho, že ponenáhlé
opotřebení věcí za jeho trvání vedle k úplnému jirh zničení . lze i s věcmi
necZužívatelnými nakládati, jako by byly zuž,Ívatelné: u8usfructus irregularis na částech oděvu a pod. Srov. U n g e r : str. 403.
9) K l' a í n z: str. 221 a násl. - U n gel': 1, str. 406 a násl. Tilsch: str. 127. - Schey: Obl. Vm-h. 1, str. 78.
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znam pooze následkem obecných znaků druhových nebo jako pouhá
jednotka v urč~tém množství jilstého druhu, v množství určeném . počtem, měrou neb váhou, jest věcí zastupitelnou.
2. Zastupitelnost neni tedy přirozenou vlastnosti věcí, nýbrž
v1asttIl!ostí hOSlpodářskou, určetIl!o'll hodnocením věci v obchodním
styku. Ta,t o vlastnost jest však určena, objektiVlIlě, nikoliv jen subjektivní libovůlí stran. K:de tedy zákon 1) užívá pojm'l věci zastupiteJných, tam přichází v úvahu vždy toto hodnocení objektivní, nezávislé na, vůli strll!Il. To však nevylučuje, aby zúčastnění v jednotlivých
přípatd,ech věc o sobě nezastupitelnou nepolcládaJi v jistém ()hledu za
Z3.1StupiJtelnou a naopa;k 2).
3. Zrustupitelné jsou skolJ.'o všechny věci zužívrutelné, především
peníze 3). Proto docházelo dříve zhusta ke ztotožnění obou pojmů.
Proto také o. z. {J. m~uví () zužívatelnoSlti i tam kde jde p()uze o zastupitelnost (§§ 971, 983, 1090). Avšak jest nejenom celá řada věcí
zastupitelných, klteré nejsou zužívate1Jny (knihy a pod.), nýbrž také
celá řada věcí zužívatelných, které nejsou zastupitelné (na př. jediná
láhev velmi starého vína aj.).
4. Praktický význam rozdílu mezi věcmi zastupitelnými a nezastupitelnými 0) objevuje se hlaVlllě v ob-om práva obligačního, dotálniho . a ()dkruwvého.
Rozdíl t ento uplatňuje se také v PTávu věcném 5), nikoli však '
při vlastnictví.
. 5. RO'Ldil mezi věcmi zastupitelnými a ne zastupitelnými vztahuje
se též na jednání ja,ko předmět obligační. Zastupitelnými nazývají se
taková jednání, jež může vykonati také osoba třetí 6).

§ 72. 4.

Děl

i tel n o' s t 7).

Dělením rozumíme rozložení věci na více samostatných částí.
pokládá Eie jednotlivý kus jen tenkrá,te Iza část, náleží-li k témuž druhu jako celek a chová-li v sobě poměrnou hOUnotu ~elku tak,

1.

Právně

1) O. ř. s. § 548, not. ř. § 3 Sbírka n. ř. (11) 4345.
2) Na pl'. půjčka lahví vína. k. okrase stolu při hostin~;

zlÍlpůjčka

ve zboží nezasuupitelném se závazkem k navrácení podobných kusů;
R e gel sb erg e r: Pand. 1, stl'. 380. - S che y: Obl. Verh. 1, str.
192. - Tilsch: str. 127.
3) Zastupitelny jsou také státní obligl3..oe, třeba s}osovatelné: Sbírka
3476, 7185.
0) Zastupitelné věci jsou dělitelné, i když jednotlivé kusy jsou

nedělite1ny,

dá-Ii

se

dělení

provésti

podle

určitého

množstvi.

-

K r a i n z: str. 221 pozn. 4.
5) § 415; S ch ·e y: Obl. Verb. 78, str. 387 a násL Sbírka n. ř. (3)
1075, 1241; G I e i s pac h: Die Veruntl"euung a,n vertretba,ren Sachen,
1, str. 142.
6) Men g e r: Arch. f. úv. Prax. 55" str. 389 a násl. Závazky,

jichž

předmětem

jsou jednání zastupitelná. jsem

převoditelllé

i

děditelné

(§ 1448). Povinný může plniti náhrádníkem (ex. ř. § 353).
7) K I' a i n z: str. 223 a násl. B u I' C k h a r d: 2, § 60. St e í n I ech n e r : Das Wesen der iuris commnnio 1. 1876; 2, str. 878,
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částí odpovídá hodnotě celku. Tím liší se část
od pouhé součástky.
2. Podle toho jsou pozemky pravnemě dělitelny, věci movité
ponejvíce nedělitelny. N edělitelny jsou zejména věci, jichž nelze rozděliti bez zniěeru podstaty, jako živloucí zvíře, aneho kt.erých nelze
děliti bez nepoměrného zmflllŠení hodno-ty ja.ko ůrahé kameny, anebo
konečně jichž dělení právním řádem jest zapovězeno, jako na př.
rolnický nedil (zákon ze dne 30. ledna 1920, čís. 81, Sll. z. a nař.,
§§ 30 a násL) 1).
3. Způsob děleni určuje se jakostí věci. Věci movité děli se
7lpTavídla zrušením hmotné souvislosti, pozemky pouhým ohraniče
ním 2). Myslitelné jest také dělení budlov dle poschodí 3), avšak platné
práV10 je zakazuje (zák. z 30. břelzna 1879, č. 50 ř. z.) ~). Vlas-t nost
dělitelnosti jest důležitá pro poměry právního společenství, pro otázku,
možno-li provésti reálné děleni, či zOO lze rozděliti jen výtěžek ("dě
lení občanské": § 843). Pokud náleží určitá věc yíce oi&obám společně podle pod.íJu (communio pro indiJviso,) , není fDzdělena věc sama,
nýbrž jen právo 5). Tak-ové spoleoonství jest tudíž pravým opakem

že celková hodnota

dělení.

§ ,73. 5. O cen i tel n o s t 6).
a) Poj, e mam e t o d a.

1. Věci mají pro soukromé právo zpravídla jen powd význam,
pokud mají obě~nou hodnotu, pokud: se dají oceniti, t. j. pOlkud jejich "cenu vyhleda;ti lze, když se přirDrvnají k jiným, jež jsou v obchodu" (§ 303). Avšak pfedrnětem práv mohou býti i věci: necenitelné 7), "jichž ceny přirovnáním jich k jiným věcem v obchodu určiti
1) Srov. téi zá;k,on ze dne 1. dubna 1889, čís. 52 ř. z., a zemský
český ze dne 7. s.l'pn~ 1908, ČÍJSI. 68 z. z.
2) U n g e r: 1, str. 413 a násl. Cz y hla r z: Griinh. Z. 21,
str. 508 a násl. - Pin e 1 es: tamtéž, 2\1, str. 8G9 a násl.; 30, str, 767
a násl.; srov. též §§ 854 a násl., 421, 844 a Sbirka n. ř. (10) 3669.
3) Z e i II e l' : Kom. 2, str. 121. - Pin e 1 es: str. 726; Sbírka 6776.
4) StaJ'ší poměry právní zůstávají zák,ouem tím~o nedotčeny; jakmile vbk jednotlivé části se .spo~ií , je no'v é dělení nepřípu5t.né; Pin eles: n. u. m. - F' a,l a s i e w i cz: Ger. H. 1876, čÍs . 73. -,- Bi e rman n: Dogm. J. B. 34, str. 192 a násl. - 8 chi f f n e r: Gel'. Z.
1893, čís. 21. - R ia rl d a: Vla.stnictví, str. 84, .- S v o II ,o d a: O reál·
ním dělení domů v obvodu býv. pražflkého ghetta, 1909.
5) U n g e r: 1, str. 416, pozn. 27. Ran d a: Vlastnictví, str.
80. Viz § 36 tohoto systému.
6) K r a i n z: sltr. 225 a násl. Bu r c k h a r d: 2, § 69. U n g e 1': 1, str. 371 a násl. - Pf e r s che: Sachenrecht. § 7. E h r e II z w e i g: Ger. Z. 1892, Č. 4 a 5. - Fr o h I i ch: tamtpž 1907,
Č. 20 a 21.
7) Na př. pitná voda, věci bezcenné dané v upomínku aj.;
:) per 1: Not. Z. 1910, Č. 13; jinak U n g e r: 1, str. 373; zásadní význam má tento rozdíl v práVIU poplatkovém (zák. o popl. § 55).
May r - D o ID i n i k, Soustava obě. práva.
8

zákon
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nelze". Takovými věcmi, jež nedají se oceniti 1), jsou věci neužitečné,
bezcenné a t. 'hv. vorné statky, věci- sioe užitečné, avšak v nadby-t ku
se vyskytující 2), dále věci, jež nemají, ani směnné ani výnosové hodnoty (na př. důkazní listiny) 3), a konečně jistá plnění, práce tělesné
i dušeV'Ilí (§ 303), nedárli se va ně stanoviti přiměřená úplata.
2. OoeniteJnost má význam prro všeohny ty poměry prrávní, kde
jde o plnění náhradní nebo o směnu věci za věc (§§ 654, 662, 843,
1350 a j.). Ocenění věci, to jest zjišMní její hodnoty, neděje se zpravidlLa S!fovnáním s libo'Volnou jmou věcí. Toto měřítko byLo by prniš
rellativní; stačilo by snad v jednotlivých případech, rozhodně však
ne vždyoky. Proto vytv'Ůřilo se v pOlspojovém životě obecné měř~tko
hodnot, jež je zároveň pros,tředkem směnným, slouží jako obeoné
měnidlo a platidlo. JSOiU to peníze. Pro,t o je tř eba, rnár-li věc něja.ká
oceniti se soudně, aby -oooniila se určitou sumou peněžitou (§ 304).
Ocenitelné jsO'U tedy ty věci, jež mají hodnotu peněžitou.
3. Peněžitou hodnotu q;.jistiti lze s hlediska objektivniho nebo
subjektivního. V onom prřípadě bude výsledkem řádná cena, kterou
má věc ona pro každého, v tomto pak cena mimořádná, kterou má
věc pro určitou osobu.
a) Řádná čili obecná cena odpovidá užitku, jejž věc "dle čas u
a IDIÍsta obyčejně a vůbec poskytuje" (§ 305). Při tom může jíti
o cenu prodejní, výnosovou nebo svéstojnou. Cena prodejní (1l0SpOjová, ,obchodní, tržní cena) závisí na nabídce a poptávce, na konjunktuře. Výnosová cena odpovidá kapitalisovanému čistému výnosu 4). Svéstojná cena zjišťuje se vypočtením nákladů výrobních
v době vÝl'oby.
b) Mim:ořá.dná oena určuje se zvlaštními poměry a zvláštní oblibou, v níž osoba k ná.hradě oprávněna chovala věc pro uáhorlné její
vlastnosti (§ 305). Tu nutno pře<1evšim brati zřetel na to, jaké potavení má věc v majetku oprávněného. Dále nutno hráti zřetel na
zvláštní osobní poměry, na zájem oprávněného, což podle okolností
(§§ 335, 1331) způsobuje již cenu zvléWtni obliby, t. zv. afekční interese, zvláštní interese, jenž n9ní majetkovým a za nějž Sl' neposkytuje náhrada, nýbrž spíše zadostiučinění.
4. V pochybnostech nebo není-li zvláštní zákonné normy či
úmluvy stran,odhaduje se věc dle ceny obeoné (§ 306) 5). Obecná
cena je buď cenou nákupní neb prod"j'llÍ, z nichž jednou tato, po
1) SkuteČiIlost, že v ě c_ nedá se oceniti, nevylučuje odhad škody,
kter-ou držitel utrpěl ztrátou oné věci: Sbír.k;a n. ř . (6) 2324.
2) Hnací 'Vodní sila nedá se oceniti ab s olutlně: Sbírka 1421.
3) Také směnka nedá se ooeniti: Sbírka 7191.
4) Hodnotou výnosov-ou nepřesn ě, bez odhadu zjiš těnou, jest hodnota daňová: zák. o pOJpL § 50, nesp. pat. § 102., ·ex. Ť. § 222 a m. j.;
srorv. Ehrenzweig: Not. Z. 1909, Č. 27.
6) To je důležité, má-li místo věci nahraditi se· její hodnota, jako
při nákltadlech (§§ 331 lIJŽ 333, 416, 1041), při jednateliství (§§ 1042, 1043.
1058), pIi. přijetí indebita (§ 1431), pIi správě (§ 932), při zkrácení nad
polovioi (§ 934) a m. j.
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druhé ona může býti vyšší 1). Nižší cena bude rozhodmá, je-li účelem
odhadu, aby &tanovHa se aktiva určitého jmění, vyšE;í cena. bude rozhodovil1ti při poškození úmys.lnem nebo pOŠtkozoní způsoboném
z hrubé nedba1o&ti; naproti tomu při poškození vznildélll z nedba.bilti
nepatrné bude Jlozhodm,ou cena nákupní (§ 1324) 2).

§ 74-. b)

'Pro' střeu.:k oceňování :

P,}nízc.

1. P enězi 3) v širším slova smyslu rozumíme karoý statek, ktGrý
slouží jako llhpcné měřítko 11ll\lnot, jako obecné měllid10 (§§ 230,
371, 510, 658, 905, 1008, 1046; snad i 1053, 1054, 1055, 1092). Této
vlastno4i nemá žádná věc svou přirozenou povahou, nýbrž získává
ji teprv,e v životě posp'ojovém. SvéhO' plného významu li ůl'lné způ
sobilosti nabývají peníoo teprve nai"ízenim právního řádu, jenž propůjčuje jim vlastnost obecného měřítka hodnot (§ 304), zákonité
míry hoooolt a zákonného, nuceného pla.tebního prostředku. Tehdy
stávají se peníze měnou. Formou měny obecně běžnou je kovová
mince, ponejvíce zlatá nebo s tříbrná.
2. Jen tuzemské státní p€JlÍz1e čili tuzemská měna, jíž propůjčen
jest nucený kurs, v příčině níž s,t anovena povinnost přijímací, před
stavuje dokonalé, vlastní, kurantní peníze. Všechny jiné (cizozemské
neb tuzemské drobné mince, papírové peníze) jsou sice penězi, pokud
se jich používá k placeni dluhů, avšak nedokonalými, nevlastními,
volnými, usuelními peněú '). Avšak penězi vůbec nejsou směnky, pouká!Zlky, šeky, kupony, poštovní známky a pod. To jsou pouhé náhražky peněz.
3. KOVlO'vé peníze nejsou pouhými známkami hodnOlty, nýbrž
skuteonými nositeli hodnolt y, pokud jS10u zhotoveny z cenných ko,vů.
a) Rozeznáváme trojí hodnotu mince. Vnitimí hodnota čili
hlodnota kovu (§ 988) ll["čooa je směnnou hodnotou drahého kovu obsazeného v minci. Oběžná neho1i kurslQvní hodnota je ona, v níž
mince v obchodu se přijimá. Hodlnota jmenovitá, vnější nebo zákonná
(§ 988), stanovena bý,v á "mincoV1llÍm pánem", zákonem, a :l'Ovná se
při penězích dokonalých zásadně hodnotě ryzího ko'Vu v jednotoe
peněžní, kdežt,o drobné minoe bývají obyčejně méně hodnotné.
b) Za noTIIJ.áJních poměrů má t.ato trojí hodnorta ko,v ových peněz
bý,t i st.ejná. Zho'l"šov.á.ní mince a hos,podá.řsiké pomffi"y způsobují však
1)
2)

Neboť ku,pee prodává pmvidelně se zisk,em, nekupee se ztrá,tou.
Pf e r s e h e: Saehenreeht, str. 26 a násl. - K r a i n z: str.

229, lIT.
3) Ung e r: 1, str. 371 a násl. - Burekhard: 2, str. 149 a
násl. - Pfaff-Hofmann: Kom. 1, str. 97 a. násl. Exkurse 1, str.
89 a násl. - H art man n: VOO'l" den reehtlichen Begriff des Geldes

1868. - I n a ma: GriiJ1b. Z. 1, eotr. 621 a násl. 14. str. 489 a násl. H a sne r: tamto 7, str. 1 a. násl. - Se h e y: Obl. Voch. 1, str. 108
a násl. - Eng 1iš: Peníze 1917.
' ) Užívá-li zákon názvu pemze. jest zpravidla označením tímto
rozum ěti peníz,e vlaJStní i nevlastní; tak na pf. obeh. zák. čl. 325, srn.
ř. čl. 4 a m. j.; jinak na př. knih. zák; § 14.
8*
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ča;sto úchylky mezi hodnotou jmenovit·ou a hodnotou vnitřui, nebo
mezi hodnotou jmenovitou a kursovní (ažio, disažio). Tuzemské dokonalé peníze nutno přijírrutti arci v jich jmenovité ho<1notě ~). U ne&okona:tých anebo cizozemských peněz r01zhoduje hodnota kursovní 2).
PIi změnách měny jest přihlíže,ti předem k přepočítacímu měřítku
stanovenému zákonem; není.-li ho, rozhoduje hodnota ko,v u (§ 988).
4. Papírové peníze (§ 985), jichž v obyčejném ·oběhu užívá se
na místě peněz hotových (§ 680), nemají hodnotu vnitřní. Jsou penězi
jen proto, že právní řád jim propůjčil nuoený kurs. Mají však hodnotu jmenovitou i cenu kursovní. Dle původu svého· jsou buďto státovkami, vydává-li je stát, nebOl bankovkamá, vydává-li je banka
autori ovaná státtem. Jejich bytí zaklátdá se na listinném prohlášení
vydatele, že je vydává a přijímá pIi platech jen za obnos na papíř e
vyznačený.

5. D'l1obné mince jsou min oe "s relativní pooěUlí sUou". Povinnost pI;jímací je při nich obmezena urmtou nejvyšší hranicí.
6. Peníze mohou míti trojí význam: jako individuelní peníz,
k označení druhu a k vyjádření myšlené majetkové hodnoty. Věcná
práva jsou možná jen na jednotlivýcn penězích. Pohledávky mohou
se vztahovati na jednotlivé peníz,e (mincovní dluh), na jistý poč e t
krusů určitého druhu peněz (peněžní dluh druhový) ne,b o na určitou
sumu peněžní, jako na výraz určité maje,t kové hod/n oty (peněžní dluh).

§ 75. c) P I a t nám ě na.
1. V Českoslov enské republioe platí podle zákoll1a ze dne
2. srpna 1892, č. 126 ř. z., měna korUl\1ová, která bylla zavedena
v bývailém Rakousku dnem 1. ledna 1900 (cís. nař. z 21. září 1899,
Č. 176 ř. z" dil III.). Před tím platila v Rakousku měna "rak,ouská"
(p'a tooty z 19. září 1857, Č. 169 ř. z., a ze 27. dubna 1858 Č. 63 ř. z.),
měna "vídeňská" (finančui patent z 20. úno,r a 1811) a měna "konvenoní" (patent z 12. ledna 1754) 3).
2. Měnovou jednotkou konmové měny jest koruna, která se
děli na 100 haléřů. Základem korunové měny _bylo zlato; z 1 kg
ryzího zlata razi1·o se 164 dva;oetilwrun nebo 328 desíti.korun 4). Pro
~)

Srov.

nařízení

min. financí ze dne 27.

března

1915,

Č.

85

ř.

z.

2) A to kursovní hodnota v místě platebním v době pLa.cení; není-li

úředního kursu bursovního, jest cizozemské valuty přepočítati na měnu
tuwmskou zjištěním její hodnoty v doM !pl' o hodnoc.ení rozhodné: jud.
254; srovn. Fr i e d Hi n der: J. Bl. 1918, Č. 23, 24. - O h ID e y e I' :
Ger. Z. 1918, Č. 35 až 38 a lit.e,ra.turu tlam uvedenou. - G e II e r: Zentr.
Bl. 1920, str. 321 a násl.
3) Pf a f f - H o f man n: Kom. 1, str. 97 a násl. Exkurse 1, str.
89 a násl. - Ti 1 s ch: str. 135 a, nJá,sl. - G lob o čni k: Geschichtliche
DbeTsicht des ost. Geld- und MiinzwflIBeOO 1897. - S te i ne 1': Die
Wahrungsgesetzgebung der Sukzessiolllsstaaten Osterreich-Ungarns, 1920.
4) Podle zákona z 11. srpna 1907, ·č. 201 ř. z., razily se také zlaté
stokoruny a to z 1 kg ryzího· zlata 32'8 kusti.
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obnosy menší 10 K bJ71ly zavedeny mince drobné 1) stříbrné, niklové,
bron:wvé, mosazné 2) a železné 3). Vedle koV'ové mince byly peníze
papírové, bankovky Rakoosk'o-Uhersiké banky. Každý byl povinen
bankQvky tylto přijímati ve jmenovité hodnotě při všech platech
v měně konmové 4), pokud opak neplynul z předpisu zákona, smluvního závazku neb jinéhO' soukromOiprávniho projevu.
3. Dobr<wolně mohly se přijímati také penize usuální ("nevlastní", "obchodní"), jako dukáty, tereziánské tolary, peníze cizozem:siké. Ministr financí byl však zmocněn., aby přijímání ciwzemských peněz za-kázal buď vůbec neb v určitých územích (cís. nař.
z 21. září 1899, č. 176 ř. z. § 12), anebo, aby naopak nařídil obligatorru přijímáni jich veřejnými pokl3Jdnami (cit. nař. § 13).

4. Pro přepočítávání peněžních záva~ů vzniklých za platnosti
sta,ré měny stanoví měnové ,z.áJwny vzájemnou relaci jedno.tlivých
měn 5). Měna k,onvenčni př'ep,očítává se na rakouskou v poměru
1'05 : 1 (1 zl. konv. m.
1 zl. 05 kro rak. čís.), na vídeňskou v poměru 2 % : 1. Pro přepočtení měny vídeňské na rakouskou platí poměr 42: 100 (1 zl. víd. čís.
O zl. 42 kr. rak. čís.). Relace měny
rakouské a korunové s,t anovena 2: 1, takže 1 zl. rak. čÍS.
2 K.
Při změně měny v cizině je cizozemský zákon měnový rozhodným
i v tuzemsku, leží-li místo plnění v cizině 6).

=

=

=

1) V soukrO'mém styku nebyl nikdO' povinen pi'ijímat1i pětikorun
více než 7AL 250 K:, korun a dvoukoruDI více než za 50 K, mincí niklových vice než za, 10 R, mincí brOlllzových více než za 1 K; zák{)1Il
Z 2. srpna 1892, č. 126 ř. z. čl. XIX.
2) Směs mědi, zinku a niklu; nař. mi!ll'. tin. ze "I. května 1915,
č.

112

ř.

z.

min. fin. z 31. ool'vence 1916, č . 008 Ť. z., z 6. listopadu
z., a z 30. května 1917. č . 245 Ť. z.
4) Stanovy Rakousk,o-Uherské banky čl. 86. Povinnost banky, vyměňovati
bankO'vky za peníze kov()vé byla suspendována: zákon
z 8. srpna 1911, č. 157 ř. z.
5) Ke spO'rné o,táMe, zdali dluhy vzniklé před 1. lednem 1799 platiti jest ve vyšší hodnotě mince k<l'VoV'é, na kterou \původně zněly, anebo
v nižší hodnotě peněz papírových. s nimiž věřitelům odl té doby bylo
se spokojiti, srov. Sbírka 13638 (jud. 123). - Na g I: J. Bl. 1875, č.
19 a 20. - B e e r: Die Finanzen Osterr.e.ichs im 19. Jahrhundert, 1897,
str. 79 a násl. - Pf a ff: J. Bl. 1882, č. 24 ll'Ž 28. - Na g 1: tamtéž
1891, č. 1, 2. - Týž: J. Bl. 1891, č. 23. - S ChCi y: Oblig. Verh. str.
125 a násl. - T i I s ch: str. 137, 138. ObnO'sy uváděné zákoníkem občanským jest přepočí,tati podle měny wlIlv,enční; May r: Festschrift
1911, str. 418.
6) TO' bylo jádrem Sp<H'U ve známých l'ozepřích "kUlj}ooových",
v nichž arci rozhodnuto jinak: srov. rozh. Sbírka 6893. 8214; k tomu
S che y: Oblig. V&h., str. 127 a násl. - W alt e r: Ge,r. Z. 1904, č. 1.
Dnes stala se otázka tato opět aktuální, pokud jde o měnu, v jaké j6lst
pla.titi pohledávky příslušníků "stáltů sPO'jených a přidružených", které
znějí na. rakousko-uheTské koruny a byly spla,tny pl-ed váJkou a p~
válce. Sr.ovn. míwv()'ll smlouvu Saint-Germainskou čl. 248 d). Poněvadz
~oudní praxe v RakOlusku a státech ostatních si odpofO'va.la. byly tyto

1916,

3)

Nař.

č.

378

ř.
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5. Dnešní československá měna ko,r unová jest formálně i majinou než bývalá korunová měna rakouská.

teriá;lně

a) FormálníodJuka měnová byla provedena okolkováním ba.nkorvek Ra.kousko-Uhers<ké banky podle čl. 206 a 207 mírové smlouvy
Sain1rGermamské, § 1 zákona. ze dne 25. úno,r a 1919, č. 84 Sbírky
zák. a nař. a min. nař. 'z téhož dJne č. 86 Sbkky. Nekolkované bankovky přestaly 10. březnem 1919 býti zákonným p~atidlem na území
československého stáJtu (§ 8 min. nad'. z 25. února 1919, Č. 86 a § 3
zálwna z 10. dubna 1919, Č. 187 Sbírky). Zálwnným plat1dJ.em staly
se jen bankovky ,označené ve smyslu záJwna ze drne 25. února 1919,
č. 84 Sbírky, avšak zlaté, stříbrné, niklové, bronzové a železné mince
korunové měny rakooolw-uherské a stHbrné zlatníky měny rakouské
zůstaly až na daHí v oběhu (§ 7 zákona zlO. dubna 1919, č 187
Sbírky). Stát vyhradil si právo a,ž na dam zákonité uSltanove<nÍ vydámti v o,blasti československé republiky pl,a tid'l a a raziti mince (§ 1
ci1Jo'varného zák1ona). Na základě toho,to ustanovení vydány postupně
na misM označených starých bankovek nové československé státovky; ražbu mince d~obné nařhmje zák'on z 1. března. 1921, Č. 94
Sbírky zák. a. nař. l\1ěnorvá j,e dnotka pro' oblast československého
státu označuje se jako koruna československá, ve zkratce Kč (§ 5
zákona z 10. dubna, 1919, Č. 187 Sbírky).

b) MateriáJní měnová odiuka jeví se v rozličném kursu, který
na bursách mají různé Vlaluty ZIIlě'jící na tentýž jmenovitý obnos v korunách (koruna československá, rakouská" uherská, jihos1ova.nská).

Hlava čtvrtá: Vzájemná souvislost věcí.

§ 76. 1.

Věc

i jedl II o t li v é a

věc

i hr ,o m ad n é 1).

1. Každý jednotlivý věcně p,r ávni poměr postihuje úplně věc
podrobenou, avšak zůstává obmezen pouze na tuto věc. Jedna
věc představuje jedno vlastnické právo, někoHk věcí několik vlastnických , práv. Nutno tudíž přesně určiti, individuaUsovati věcnou
jedlnotku, předmět jedno1illivého věcného poměru.
a) U pozemků není přirozeného omezného znamenÍ. Půda zemská tvoří souv:isllý oelek. Jednotlivé kusy povrchu zemského vznisobě

valutové spory prozatím přerušeny až do té doby, kdy bude docíleno
ujednání 'anebo rozhodnuto komisí reparačmí: vl. naŤ. z 21. dubna 1921,
Č. 173 Sb. z. a uai.; nař. ralwuského spolkového ministe,r stva spll'avedlnosti ze 27. dubna 1921, Č. 240 spol. zák.; srov. k tomu P o II a k: . P.
J. Z. 1921, Č. 3. - F u x : B. J. Z. 1920, Č. 11-13. - S chi c k: tamtéž,
Č. 25, 26. We in ber g e r: Ge'r. Z., 1920, Č. 1, 2 a m. j.
1) Unger: 1, sttr·. 470 a násl. - Burckhrurd: 2, § 66.K r a. i n z: str. 247 a násl. - T i ll: Griinh. Z. 12, str. 735 a násl.,
Zentr. BI. 1912, str. 276 a náJt>l. - Ti 1 s ch: str. 130 a náJsl. -- 8 e Jlá

Č

e' k n. u. m. § 12.
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lidskou. Proto je zapo,t,řebí k individualisaci pozemků
státních. To, jsou katastrální mapy a veřejné knihy 1).
b) M<ovi,t é věci vyznačují se jak() jednotky svým omez,ením
prostorovým. Tekutá a V'lldušná ,tělesa potřebují ovšem jímadel.
Některá p'rostorově samostatná tě:I.esa mají hospodářský význam jen
tehdy, spojí-li se jich vice v urči,té množ,ství (písek, obili, vina, mouka
a p.). Nazýváme je proto věci látk()Vé (množné).
2. I jednoduchá věc skládá se čast() ze součástek . Tyto součáis1 tky nejsou však nás,l edkem vnitřního spojení hmotného zj evně
prutrny. Součá,stky věci složené (universitas l'erum cohaerentitun)
jsou sice př~s hmo,tné spojení seznatelny, avšak přece jen nesamostatny, takže i věc sloiená představuje věcnou jednotku.
3. V právnim pospoji vykazují někteJ:é věci ji&tou h01spodář
skou souvislost, slouží témuž účelu a bývají proto společným názvem
označovány a s ro'zličného biediska jako věc jediná posuzovány,
ačkoliv každá z nich je věcí samostatnou a není s ostatními hmotně
spojena. Jako příklad možno uvésti stádo, sklad zboží, - knihovnu,
čtyřspřeží a m. j. "Soubor několika věcí zvláštních, které se za věc
jednu po číffij i a jménem společným označují, tvoří věc hromadnou
a pokládá se za colek" (§ 302). Věc hmmadná (universitas rerum
distllJlltium) je však celkem jen pojmovým, jehož jednotlivé kusy
i pIřes svou příslušnost k věci hromadné jsou samostatnými před
měty práv a mohou mit samostatný, od celku odlišný právní osud.
Z toho vznikají četné obtíže 2). Význam hromadné věci vyčerpáva
se i v platném právu pa,trně tím, že používajíce označení souborného
můžeme se obejíti bez výpočtu věci mdividuálních, jež mají sdíleti
společný právní osud 3). Jen jmění může beze sporu již jako věc
hromadná býti předmětem opatření všeho druhu i závazků 4). Nakají

libovůlí

zařízení

1) Tak zv. ,.stabilní katJa.str" byl v zemích nai5ich zřízen k účelům
bemím na základě patentu ze dne 23. prosince 1817 sb. z. pol. sv. 47
a opraven ("revidovaný katastr") následkem zákona ze dne 24. května
1869 Č . 88 ř . z. Kat,a str rozděluje státní území na malé (lUee, parcely;
pro k3Jždou Slamost3Jtnou místní obec vede se zvláštní kniha. v níž pod
běžnými čísly popsány js,ou všechny k ní patřící parcely, a to svými
hranioemi a druhem kultury, záll'olVeň pak j~ou pal'l:ely tyto zapsány
v lroJtlastrální mapě, která kartograLicky znázorňuje poměry půdy. Také
veřejné cesty, vody a železnice zaznamenávají se tímto způsobem. Zře
telnost a žádoucí úplnost katastru byla důvodem, že jednotlivé pozemky
byly zapsámy j,ako samoSltatné parcely. rozemn05ti. je-ž nalézají se
v jednotném právním poměru, tvoří právní jednotku knihovního, tělesa,
které zapisuje se do knihy pozemkové. Srov. Pf e r s che: Allgemeine
Lehren str. 12 a násl. - Ra. n d a: Vllllstnictví, stl'. 235 a, násl., pozn. 10.
2) Srov. zejména U n gel': 1, str. 470 a násl. - Ex n e r: Tradition., str. 215 a násl.
3) Odkaz movitostí, domácího nářadí (§ 674), schránky (§ 675 až
677): Sbírka 7229, 8605; zcizení věci hromadné: U n gel', 1, str. 481 a
násl.; tradice věci hromadné: § 427, Sbírka 8605. - U n g e r: 1, str. 483,
pozn. 43. - 'E x n e r: str. 245 pozn. 226; vindikace hromadné věci: U ng e r, 1, str. 484. - Týž: Dogm. Jahrb. 12, str. 273 a násl. - Ran d a:
Vlastnictví, 277. - Zástavní právo na věci hromadné: U n gel', str. 486.
') Srov. § 63 Č . 2 této soustavy.
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proH tomu neplyne tak z jednoty věci hromadné. jako spIse ~ jednotnosti podniku, že podnik 1) dov,olluje změnu jednotlivých věcí,
v)'llo'llčeni jich a náhradu jinými, aniž tím přestává jeho identita.

§ 77. 2. S o u č á s t k a 2).
1. Právo k celé věci vztahuje se zpravíd,l a na všechny její souJednotlivé části lze však nahraditi jinými (opravoo.í § 416).
O tom, zda, určitá věc přes hmotnou změnu zůstává touté~, rozhoduje
názor obecný. Identita složené věci může potrv:lJti, třeba časem všechny součástky byly obnoveny.
2. Nutno však rozez.návati součáJStky samootatmé a nesamostatné.
Právní osud celé věci sdílí jen součástka nesamostatná (§ 415), jež
beze změny své podstaty nemůže jinak existovati, než ve spojení
s určitou jinou věcí. Avšak hmotné spojení dvou věcí nezbavuje součástky vždy její samostatné právní existence (§ 414); zajisté ne, je-li
oddělení přirozeně neb hospodářsky mo~né (§ 843). Rovněž může
zákon podmíniti ztrátu samostatnos,ti určitými momenty (§ 420). Nesamostatnými součástkami jsolU na př. dříví v lese 3), plody na stéblech 4), nitky tkaniny. Samost3!tnými částmi jsou koJo u vozu, kámen
v prstenu, rozs eté zmo a m. j.
3. Výjimečně púkládají se za samostatné věci sk1lepy a lisovny,
superedifikáty a str,orny. Pro sklepy a lisovny pod cizím povrchem 5)
existovaly zvláštní sklepiI1í knihy (dekret dv·or. kanc. z 2. července
1832). Tento právní stav zůstal zachován i při založení no,v ých pozemkových knih. Práva ke sklepům zůstala vlastnickými prá,v y a neby.]a změněna v: práva k cizí věci (vým min. sprav. z 11. května 1875,
č. 5111). Ba dokonce nové sklepy byly uznány za samostatná knihovní
tělesa. Supered:ifikáty 6) jsou stavby zřízené na cizím pozemku na
základě osobního neb věcného oprávnění třetích osob (nájemce,
pachtýře, usufruktuáře, držitele stavebního práva, kutéře oprávně
ného k dělání hor).
Takové superedifikáJty jsou sice věcmi mo,v itými 7), avšak
částky.

1) § 427; sklad zboží: Sbírka 8592.
2) U n gel': 1. str. 419 a násl. - B u I' C k h a I' d: 2. '§ 59, str. 64.
K I' a i n z: str. 229 a násl. - T i ll: Zentr. Bl. 1912, str. 276, 282.
3) K I' a i n z: str. 230, pozn. 6 a). - Jinak Ne u man n - E t t e nI' e i ch : Festschrift 1911, 1, str. 560.
4) Nemohou býti předmětem tradice: Sblrka. 9525, 14066; jinak
n. ř. (8) 3259.
5) S a c k : J. Bl. 1880, Č. 8. K., tamtéž, Č. 30. O ff e nhub e r: Not. Z. 1894, Č. 26, 27. - Lan d: Ger.-Z. 1904, Č. 30. Ran d a: Vlastnictví, str. 235. - Sbírka 6704, 11940, 12508 a m. j.
6) Grunberg: Bauten auf fremden Grood 1903. - Nemethy:
J. Bl. 1899. Č . 1 a 2. - E i s 1 e 1': tamtéž 1904, Č. 5 až 9. Srov. str. 110,
pozn. 1 této soustavy.
7) Arg. § 297; min. nař. ze 7. ledna 1854, Č. 10 ř. z.; výnos min.
fin. z 18. list. 1851, Č. 37273.
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v mnohých směrech posuzují se jako nemo,v itosti 1),
vých knih nejsou zapsá.ny.

§ 78. 3.

Pří

a.č

d,o pozemkú-

s I u š e n s tví.

1. Mnohé věci - třeba nebyly součástkarmi jiný<ch - jsou
trvale určeny a užívány k jejich hospodáiiské potřebě a tvoří
jejich příslušenství, pertinenci 2). V tomto smyslu rozeznává také
o, z. o. (§ 1047) přisJušenstvíod součástek. Ač je si tedy zákon
rozdílu obou po'jmů vědom, definuje přece přislušenství (§§ 294, 295)
jako to, ,,00 s věci trvale býva spojeno" a tvoří tak výměr, pod
který lze zahrnouti i součástky · věci. Rozdíl mezi pří~lušenstvím a
součástkou nemá ostatně tak velkého právního významu. Závažnější je rozdíl mezi součástkami samostatnými a nesamostatnými.
Příslušenství rovná se v ohledu právním součá.stce samostatné, liší
se však hospodář,sky tím, že neslouží jako součástka věci sarmé,
nýbrž hospodářskému podniku, který představuje věc hlavní, že
tedy věci samé není podřaděno, nýbrž přiřaděno 3).
2. Příslušenstvím stává se věc, jestliže podle svého určení
trvale hospodářsky s,louží věci jiné, věci hlavní, hospodářskému
podniku, když tedy není určena jen k ukojení osobních potřeb
jednotlivého vlastníka tohoto podniku. O tom, co v tomto smyslu
dlužno pokládati za příslušenství, rozhoduje mrav a zvyk rozdílný
dle místa i času 4). Nerozhoduje li'hovůle vlastníkova 5); určení věci
za příslušenství vyžaduje jen souhlasu vlastníko'v a 6). Rozhodne

') Na pi'. v

řízení

'o

věcech

nájemních; srQiV. G r ti n ber g: str.

32 a násl.; Sbírka 10725, 10726; při vnucené správě a dražbě; srov.
G r ti n ber g: str. 36 a násl.; v příčině zdanění: Sbírka 4457, n. ř. (3)
1061; pro nabytí věcných práv na nich platí §§ 434, 451, odst. 2, 481,

odst. 2. Z důvodů praktické potřeby nepřiznává se však pronajimateli zákonné zástavní právo na superedifikátu ve smyslu § 1101. Srov. G r ti nber g : str. 32 a násl.; Sbírka 2805.
2) Unger: 1, str. 427 a násL - Burckha-rd: 2, §§ 65,67,
68. - P f e r s che: Sachenrecht § 5. - K r a i n z: str. 232 3: násl. K ohl e r: Dogm. Jahrb. 26, str. 1 a násl. - Ran d a: Besltz 531 a
násl. - Ti 1 s ch: str. 132. - Sed 1 á č e k: na u. m. § 11, II. Na místě
anebo vedle rozdílu mezi součástkou a příslušenstvím rozlišuje se často
mezi věcmi hlavními a vedlejšími. Rozlišení ' toto jest však právnicky
bezcenné, poněvadž oba pojmy jsou příliš neurčité a mimo to má poměr
odvislosti v jednotlivých případech velmi různý obsah. Srov. R e gel sber g e r: Pand. 1, str. 385.
3) N -e u man n - E t ten r e i ch: ZiviJIrechtliche Fragen, str. 27 a
násl. - P i s k o: Das Unternehmen, § 6. - Ohm e y e 1': Das Unter. nehmen, § 3. V tomto smyslu mluví novější zákony (ex. ř. § 251, č. 9;
úv. zák. k ex. ř. čl. XI) o příslušenství lékárny, podniku paroplavebního,
telegrafního, telefonního; srov. P i s k o: str. 64 a násl. - Hot s c hm a n n: Ger. H. 1909, č. 25 a 26. V důsledcích tohoto názoru může ně
jaká. věc tvořiti současně příslušenství několika věcí jiných, které spojeny jsou jednotou podniku; jinak Sbírka 14431.
4) Příklady: Sbírka 1148, 13627, n. ř. (7) 2653, (9) 4455.
5) Sblfu:ka n. ř. (16) 6491. - U n gel' : 1, SItr. 447 a násl.
6) Sbírka 15063. Zabavené movitosti nemůže vla:;;tillk určiti za pří
slušenství statku: Sbírka 12378.
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však jest nutno, aby věc vedlejší byla UJrčemu k trvalému užívání
věci hlavní (§ 294). To však nevylučuje, aby věc spotřebitelná
nemohla býti příslušens,tvím (na př. obilí určené k setí). Užívá-li se
jedné věci ve službách druhé jen přechodně, nestává se tím věc tato
příslušemstvím.

3. Platné právo vyžaduje, aby přis,lušenství bylo ji~ předem
ve vlalStnktví vlaslt níka hlavní věci. Tím se vysvětluje, že příslu
šenství nemovité věci pokládá se ro'vněž za nemovitost (§§ 295,
296). A naopak zase to, co vnáší uoofruktuář, pachtýř neh nájemce,
nestává se přís,lIušenstvím 1), nýbrž jen. jako nesamostatná součástka
vlastmictvím vlastníka věci hl3JVn~. A však věc, kterou nájemce
"v zemi nebo ve zdi upevnil, příný·toval nebo hřebem přibil", nestává se už proto nesamostatnou součástkou, nýbrž jen tehdy,
nelze-li ji bez podstatného zmenšení hodnoty opět odděliti (§ 843).
I pouhý držitel může učini,ti věc příslušenstvim, arci jen na. dobu
s,vé držby 2).
4. Příslušemstvím nestává se konečně věc již' pouhým hospodářským určením, nýbrž t!llprvce provedením tohoto určení, to jest
když došlo k příslušnému místnímu vztahu mezi věcí hlavní a.
vedlejší. Tento místní vztah nezáleží nutně ve spo1ení hmotném.
Stačí, že příslušenství je "po ruce". Je-li tento místní vztab porušen
jeal přechodně (na př. dvě věci jsou na krátko místně od sebe
vzdáleny), neztráJCÍ tím pNslušenství této Siv é vlastnosti.
5. Zákon (§§ 295, 296) počítá k příSllušenství nemo'v itostí také
ryby v rybníce 3), zvěř v (ohrazeném) lese a t. zv. statkový inventář, fundus instructus 4). Co zákon (§ 297) za přÍ;s[ušen8.tví budoV"
oz.nacuJe, JlJení zpravidla příslušenstvím, nýbrž součástí 5). Věci
určené k tomu, "aby se jich při nějakém celku stále užívalo, na př.
okovy, provazy a řetězy u studní, nářadí na ha,š ení ohně a pod."
(§ 297), jsou buď příslušenstvím nebo· samostatnými souČá,c;tmi.
6. Pochybnosti vznikají zejména v příčině stro,jů a úhl'nného
inventáře továl'lly neho jiného místně vázaného podn~ku 6). .Jde
tu o samostatné či nesamo'8tatné součásti anebo 0' příslušenství či
1) Z e i II e r: Kom. 2, str. 16. F ti h r t: P. J. Vierteljahrschr.
1891, str. 95 a násl. - Sbírka 4646, 15063, n. ř. (1) 123, (4) 1568, (5) 1977.
2) U n g e r: 1, str. 445, pO'lu. 27.
3) NikoH 'V'Šak ryby v nádJ:žkáclJ.. U IlJ fl: e r: 1, str. 392, pozn. 44.
Pří slušenstvím není ani právo rybářské: Sbírka n. ř. (2) 745.
0) Příklady: Sbírka 1496, 3814, 3906, 14431, n. ř. (6) 2216, (12)
4669. - Str o h bac h: Ger.-H. 1884, č . 38. - Hu gel man n: Grtinh.Z. 39, str. 139 a násl. Elektrické vedení a jebo příslušenství není příslu
šenstvím nemovitosti, na níž se nalézá: zák. z 22. července 1919, č. 438
Sb. z. a nař. § 26.
5) V.iz nahoře Č. 3 po' ;por.m. 6.
6) S c. h r e i ber: Modemwirtschafit1iche Rechtsfragen 1906, str. 5
a. násl. - R o s ID a I' in: Ger.-H. 1911, Č . 33. - S cha r f m e s ser:
Ger.-H. 1914, Č. 11. - Ul m a II n: J.-Bl. 1913, Č. 46. - Hes k y: tamtéž, č. 47. - S c II I' e i ber: Ger.-H. 1916, Č . 24. - R a II d a: Vlastnictví str. 250 a násl. - Sbírka 3247, 7160, 10812, n. ř. (5) 2183, (7) 2578,
2656, (8) 3143, (12) 4806.
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o. věci samo.statné? Jako nesamostatné součásti byly by stroje
vla,stnictvím majitele budovy (§ 417), arci jen, kdyby hospodářsky
nebylo možno je odstrani,t i 1). Zpravidla bude mezi strojem a
budovou poměr samostatné součástkya,nebo p,říslušenství - Mpoň
s hlediska hosPo.dářského . Právně je však stroj samo-statnou součás,tkou neb příslušenstvím to.várny jen tehdy, byl-li už předem
vlastnictvím továrníkovým. Nes.t ává se tedy součástkou neb pří
slušoostvím str od cizi, na př . když dodavatel vyhradil si vlastnické
právo a,ž do úplného zaplacení kupní ceny. Tyto pochybnosti řeší
zákon (§ 297 a)) ustam,ovením 2), že výhrada vlastnictví vylučuje
vlMtno.st stroje jako příslušenství 3) jen tenkrát 4), je-li výhrada ta
poznamenána v knize po·z emkové 5). Jde-li o nahrazení posavadnich
strojů jinými, účinkuje Po.llllámka výhrady vlastnického práva na
novýc.h strojích proti dřívějším zástavnim věřítelům jen s jejich
souhlasem 6). Mimo to pozbývá poznámka taková účinnosti uplynutím pěti let po té, kdy byla dlo klIlih zapsána 7). Lhůta tato stavl
se řízením k,oi!llkursním neb dražebním 8).
7. Zákon mluví jen o movitém příslušenství nemovitos,tí. To je
sice nejčMtější případ příslušenství; avšak též movité přísJušenství
1) Sbírka n. ř. (7) 2578, 2656, (12) 4806.
2) Zpráva str. 37 a násl. Str a dal:

Ge,r.-Z. 1916, č. 29. Mr š t i na : Zprávy 1916, 210 a násl. - R e i che 1: Not.-Z. 1917, č. 6.
- H o II i t s che r: J .-Bl. 1918, Č . 1. - K 1 a n g: Bemerkungen 1917,
str. 1 a násl. - E h r e n z w e i g: Die Zivilrechtsreform. str. 17 a násl.
- Ha h n: Ger.-H. 1918, Č . 11. - Ad 1 e I' : Zentr.-Bl. str. 385 a násl. K 1 i e r: Právník 1918, str. 17 a násl.
3) Zda vlasllost tato je dána, posuzuje se podle, obecných pra-videI (§§ 294, 297). Této vlastnosti může tedy stroj nabýti jen, když
v podniku postaven byl vlastníkem, nikoli nájemcem neb pachtýřem.
Srov. K 1 a n g : str. 6 a násl. - Ad 1 e r: str. 406 a násl. Jest přípustna
poznámka výhrady v příčině veškerého strojového zařízení továrny?
Ha h n: na u. m. Na jiné movitosti nedá se předpisu tohoto užíti analogicky: Ad lel' : str. 422.
4) Arci pokud vůbec nejde jen o spojení J)'řechodné: ~ 297. S t I' ad a l: na u. m. Poznámka výhrady není však obmezena jen na případ
koupě, nýbrž přípustna i při pronájmu, přínosu do společnosti a pod.;
Ad 1 e 1': str. 409. - Pro takové případy jest pětiletá lhůta 'arci nevhodná; A dle r, Ehl' e n z w e i g: na u. m.
5) PředIožení listiny tabulárruí vy,ž aduje K 1 a n g ,str. 12. Proti
tomu Bet tel h e i m: J .-Bl. 1908, Č . 2; srov. ex. ř. § 384. Poznámku
lze učiniti též po postavení· strojů (montáži); S t I' a dal: na u. m.;
avšak jen se svolením věcně oprávněných, kteří v době podání žádosti
jsou již zapsáni. K 1 a n g : str. 13 pozn. 20; jinak Ad 1 e r: str. 410 :
(nejpozději do skončení montáže, později už jen s účinkem proti hypotekářům pozdějším).

6) Odepírají-li svolení bezdůvodně, lze žalovati jen na udělení
souhlasu: § 1295, odst. 2, Ad 1 e r: str. 419; jinak S t I' a dal na u. m.:
výrok soudcův nahrazuje svolení předchozích zástavlÍích věřitelů.
7) Je
mo'Žno obnoviti ji p'0 uplynUltí lhůty? Kladně H o II it s che r na u. m.
8) To platí jak JIl!1'o' případ, že ř.1zení kionkursní neb dražební týká
se nemovitosti, tak pro případ, že týká se jen strojů. Srov. S chl' U tk a: Not.-Z. Č. 17; proti tomuto obmezeni vůbec K 1 a II g: str. 24 a násl.
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je možné 1). Nemovité věci nemohou však nikdy tV" Jřiti
nemovitostí, lIlebŮlť knihovní zákon zná jen samostatná
knihovní tělesa a jich součástky, (knih. zák. §§ 3, 11).
8. Vzhledem k věci hlavní jest příslušenství věcí vedlejší.
RŮlzdělujeme-li věci vůbec na hmotné a nehmotné, můžeme mluviti také o nehmotných věcech vedlejších a rozuměti jimi vedlejší
práva, jež sdílejí pří převodech a zatíženích právní osudy věcí
hJavních. V tomto smyslu může věc hmotná býti příslušenstvím lIleb
součástkou práva 2). Avšak práva spojena s vlastnictvím pozemkovým jsou spíše nehmotnou jeho součástkou 3), nikoli příslušenstvím.
9. Právní význam pří'slušenství záleží v tom, že příslušenství
je sice samostatným předmětem práv, ale přece jen součástkou věci
hlavní. Může tedy plislušenství býti předmětem samostatného práva
vlastnického, ale příslušenstvím ve vl3istním slova smys~u je jen
tehdy, je-li ve vlastnictví vlastníka hlavní věcÍ. Proto nabývá se
držby plislušenství jako držby oddělitelných "částí celku" (§ 315),
tedy tradicí věci l'\lavní s úmyslem, aby p'řešla tím i držba příslu
šenství. Nenabývá však držby plislušenství, kdo samovolně uchopí
se věci hlavní bez příslušenství 4).
Proto také je plislušenství nemovité věci nemovitostí, pokud
je příslušenstvím. Proto vztahuje se dále zabavení a zastavení
hlavní věci 6) i na příslušenství 6), ať už je tu od počátku nebo
přiby'Io teprve později (§ 457) 7). Proto konečně týkají Ee právní
jednání obligační, jalw lIla př. prodeji '3; j. v pochybnostech i pří
slušenství, jež tu bylo v době uzavření smlouvy 8).
movité

věci

příslušenství

§ 79. 4. Str o mna r o z hra ní p o zem k ů.
1. Součástkou půdy jest jakožto přírůstek i vkořeněný strom.
Stojí-li na rozhraní sousedních pozemků, jež patří dvěma různým
vlastníkům, ~ozhoduje o vlastnictví stromu dle platného práva
(§ 421) postavení kmene, nikoli poloha kořenů.
1) Příklady: Sbírka 14320, n. ř. (7) 2821; srolV. Ran d a: Besitz 532.
2) Jinak Sbírka n. ř. (8) 3245 (jud. .173); srov. však horní zák.

§ 121; k tomu G o I dma n n: Grtinh.-Z. 32, str. 643. Sbírka n. ř. (7)
2869; tákon o. právu stav. § 6.
3) U n g e r: L str. 455 a násl. - Jinak ("příslušenství"): Sbírka
n. ř. (6) 2200, (8) 3261, (10) 3598.
4) Sbírka 2534, 7786. R a II d a : Besitz 533.
5) Nejen podle knihovního, nýbrž i dle poplatkového p'r áva: Not.-Z.
1910, Č . 38.
6) Ex n e r: Hypothekelllrecht 1, str. 280 a násl. Sbírka n. ř. (7)
2821.
7) Proto zase naopak nelze příslušenstv.í jako takJové zastaviti
samostatně: dv. dekr. ze 7. dubna 1826; ex ř. §§ 140, 252.
8) Rovněž jen, pokud je příslušenstvím: Sbílka n. ř. (11) 4206.
Disposice s příslušenstvím odnímá se dlužníku teprve zahájením vnucené správy nebo dražby, po př. prozatímním opatřením: Sbírka n. ř.
(6) 2116, (11) 4206. O založení a účincích zástavního práAra srov.
R i e hl: Ger.-H. 1883, Č. 13. - Ne met by: Ger.-Z. 1895, Č. 49.
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2. Stojí-li kmen na půdě jednoho vlas,tníka, ' je strom jeho
výhradným vla.stnictvím. Soused i) je však oprávněn vytrhati ze
své půdy kořeny cizího stromu a větve, jež zasahují do jeho
vzduchového prostoru, k,l estiti a sobě ponechati neb jinak jich
užíti 2) (§ 422: p'r ávo na př,evěsu) 3). Vlastník stromu není arci nijak
omezen ve svém právu strom poraziti 4).
3. Stojí-li však kmen na hranici něk,olika pozemků, které patří
různým vlastníkům, je strom společným vlastnictvím všech (§ 421).
Toto společenství je communio pl'O diviso, dělené vlastnictví 6),
právě jako jest rozděleno vlastnictví půdy, na níž strom stojí.
Jenže právo užívací je tu obmezeno právem sousedovým, stejně
jako užívání spokčné zdi (§ 855). Skácením stromu mění se však
dělené wastnictví ve vlas,t nictví nedílné, právě tak jako když zřítí
se společná zeď. Neboť došlo zde ke smíšení obojího vlastnictví
(§ 415).

§ 80. 5. Plody.
1. Věci organické přírody, zvířata a rostliny jsou způsobilé
ploditi beze své změny věci jiné. Tyto nové věci nazýváme plody 6).
Plod je přirozený orgamický, zpravidla se opětující výtvor, jenž
získává se bez zničení nebo trvalého zmenšení věci mateřské a
přírodou samou určen. je k tomu, aby od věci mateřské byt oddělen
a existoval samostatně .
2. Těmto "přirozeným plodům" klade právní řád nal roveň
zMadně každý i neorganický výplod věci, který při pravidelném
hospodářském užívání věci, tedy bez jejího poškozooí, jest trvalým
jejím výnosem a jenž určen je k tomu, aby od věci byl oddělen.
Za plody v tomto právnickém smyslu pokládá se řádný výtěžek
podniku báňského 7), poražené dříví (§ 511), lovecká kořist, nikoli
Sbírka 3527.
(4) 1262; arci na své útraty: Sbírka n. ř. (4)
1262; aniž vstoupí na pozemek sousedův: Sbírka n. ř. (8) 3070. Práv ve
smyslu § 422 nemá vlastník pozemku, do jehož půdy nebo vzduchové
prostory zasahují cizí stromy lesní: Sbírka 7180. K r a i n z: str. 242,
pozn. 7.
3) Ran dll.: Vlastnictví str. 124 a násl. - S ch u s t e r: G.-Z.
1882, č. 77 a násL, 1883, č. 13 a násl.
4) Sbírka 5729, 14.527. - Ran d a n. u. m.
5) U n g e r: 1, str. 414, po zn. 17. - K r a i n z: str. 243. - Jinak
Ran d a: Vlastnictví str. 124 a pozn. 7.
.
6) Krainz: Str. 243 a násl. - Burckhard: 2, str. 119 a
násl. - U n g e r: 1, str. 461 a násl. - H e i m bac h: Die Lehre von
der 1<'rucht 1843. - G ti P per t: Ober die organischen El'zeugnisse 1869.
- P e tra ž y c k i: Die Lehre vom Einkommen 1893. - A f f o I t e r :
Das Fruchtrecht 1911. - R e i che I: Dogm. Jahrb. 42, str. 205 a násL;
týž: Griinh.-Z. 30, str. 167 a násl. - T i ll: Zentr.-Bl. 1912, str. 474 a
násl. - Sed I á č e k: na u. m. § 11.
1) S c h u s t e r: Ger.-Z. 1880, čís. 53. - S e hli n g: Die RechtsverMiltnisse an den der Verfiigung des Grundeigentiimers nicht entzogenen Mineralien 1904, str. 115 a násl. - Ran d a : Vlastnictví, str.
112 a násl.
1)

Vlastník anebo

2) Sbírka 3549, n.

usufruktuář:

ř.
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však stromy ovocn"é, stromy lesní, jež nejsou určeny k poraž,,3ní 1),
vývrratě 2), po-k lad.
3. Plody vznikají buď bez lidského přičinění jako čistě při
rozemé (fructus mere naturaJes), nebo lidským přičiněním jako plody
průmyslové (industriales: §§ 405, 420). Jsou to buď plody visící
(pendentes), pokud tvoří přírůstek věci mateřské, a mají tedy
právní význam jen jako věci budoucí; anebo jsou to plody oddělené
(separati), jakmile j>sou odděleny od věci mate-řské (§§ 294, 295, 330,
1107), tudíž nesdilejí právní osud věci hlavní (§§ 330, 457) . Právní
význam může konečně míti skutečnost, že plody úmyslině byly oddělooy a ,s klizeny (percepti: §§ 457, U15, 1239), anebo že nebyly
těž.eny, ač bylo možno je těžiti, tedy že bYlly zanedbány (percipiendi,
negle0ti: §§ 335, 338, 379).
4. Jisté, pravidelně se opakující nebo běžné výnosy uloženého
majetku, jež jako takové odpovídají hospodářskému určení tohoto
jmění, takže zanedbání jich má v zápětí povinnost k náhradě
škody, kladou se odedávna na rov;eň plodům. Sem patří úroky
z vypůjčeného kapitálu, pachtovné, nájemné a j. Takovéto výnosy
majetkové nazýváme plody občamský.mi neb civilními (fructus civiles).
Zásady platné pro p~ody přirozené platí též pro plody civilní. O. z. o.
zahrnuje misty označením plody obojí kategorii (sro,v n. §§ 632, 643,
824, 912, 913, 1099, 1280), zpravidla však označuje plody civilní
názvem "užitky" (srov. §§ 330, 519 a j.). Také pro civihú plody
platí rozdíly uvedené v §§ 330, 335, 519. Mimo to hraje zde, důležitou
roli rozdí~ mezi plody dospělými a nedospělými (§§ 330, 1102).
5. Pojem plodu má výz.nam především v oněch práVlIlích poměrech, jež zajišťují někomu požívání plodů cizí věci, jako při
usufruktu (§ 509), nájmu (§ 1090), rodinném fideikomísu (§ 631)
a m. j. Pojem tento je důležitý v případě vrácení užitkové věci
vlastníku (§§ 330, 519, 824); pří předání takové věci sukcesoru
singulárnímu (§§ 686, 1050, 1051), při nabytí vlastni0tví (§§ 330,
422), pii vnucené správě (ex. ř. §§ 110, 119), při nucené dražbě
(ex. ř. § 156) a j.

Oddíl

čtv rtý:

Právní

skutečnosti

3).

Hlava prvá : Úvod.

§ 81. 1. Právní

poměr

a právní ústav.

1. Jednotlivec vstupuje ve styk se ,světem zevnějším, s osobami
jednak svým svobodným jednáním, jednak skutečnostmi

věcmi,

" ') U n g e r: 1, str. 467. - P e tra ž y c k i: na u. m., str. 125 a
násL; jinak Sbírka n. ř. (5) 1800.
"
) U n g e r: 1, str. 462, 463)., pozn. 12. - Ran d a: Vlastnictví
192, pozn. 2. - Jinak Anonymus, li.-H. 1870, Č. 92 a 93.
3) S a v i g n y: System 3, str. 3 a násl. - B tl r c k h ar d: 2,
~~ 76 a násl. K r a i n z: str. 250 a násl. - E 1 t z bac her: Die
ffandlungsfahigkeit 1, str. 59 a násl.

127
nezávislými na své vůli. Úlohou právního řádu jest upravovati
i chrániti ,t yto vzájemné vztahy. Jakmile právní řád upraví nějaký
poměr životní, jakmi\l e podl1obí ho svému paalStví, mění se stav
faktický ve stav právní, z poměm životního s,t ává se poměr právní.
Právním poměrem v tomto smyslu jest všeliký poměr životní, uznaný
právem objeMivním, každý takto uznaný vztah mezi určitými osobami neb mezi osobou a věcí, jinak řečeno každé subjektivní pravo.
Při označení "subjektivní právo" myslíme arci v prvé řadě na mocenské postavení subjektu, kdežto pojmem "právní poměr" zahrnujeme
také pa.sivni stránku práva, poviIliIlosrt osob jiných, podrobenost určitých věcÍ.

2. V jiném širším smyslu (§§ 137, 185, 487; civ. ř. s. § 228)
znamená však právní poměr oproti právu subjektivnímu souhrn
právních následků, plynoucích ze vztahu určitých osob mezi sebou
meb ze vz,t ahu osoby k určité věci, ať účinky tyto jsou právem
subjektivním neb jen pouhou mooností vzniku tohoto práJva neb
čímkoli jiným. Zvláště zřetelně objevuje se tento roz.díl v oboru
práva obligačního. Poměr obligační zaniká na př. uplynutím Č:l.OSU,
odvoláním nobo smrtí, kdežto jednotlivá práva a pohledávky, jež
z pom~ru to,h oto plynou, mohou zaniknouti buď již diive nebO' později
zaplacením, prominutím, kompensací a j.
3. Skutkovou podstatu, z n,íž nevzniká právo ,subjektivní, jež
však posky,tuj.e možnost vzmku práva subjektivního, jako na př.
ustanovení za dědice poslední vlllí, nazýváme právním stavem. Jsou
však též právní poměry, z nichž mi subjektivní právo nevzniká ani
neplyne možnost jeho vzniku, nýbrž určité právní účinky, jiného
druhu. Takovým právmlÍm poměrem jest na př. příbuzenství.
4. Konkretnímu právnímu poměru, jenž př,edstavuje vzájemný
v~tah určitých osob nebo v~tah osoby k určité věci, odpovídá abstraktní, ty;pický právní poměr, právem upravená základní forma.
právní ústav (institut). Jím ro·zumime souhrn všech právních norem
platných pro určitý porávní poměr, souhrn právních norem obsahově
spojených. Vílastnictví, manželství atd. jsou právní ústavy, jichž
projevnou formou v konkremím připadě jest vlastnictví určité
osoby na určité věci, manželství mezi d'Věma určitými osobami a pod.

§ 82. 2. S k u t k o v á pod s ta t a a p r á v n í ú

čin

e k 1).

1. Právní poměry zakládají se, mění a zrušují skutečnostmi,
kterým práJvní řád proplljčuje tuto účinnost. To jsou právní skutečnosti. Zpravidla neupíná právní řád právní následky na jedinou
událost, nýbrž vyžaduje společného pllsobení více právnických skutečností. Souhrn podmínek, jež právní řád vyžaduje k tomu, aby
dostavil se právní účinek, nazýváme skutkovou podstatou tohoto
právního účinku.
1) K r a i n z: str. 109 a násl. 33, str. 103 a násl.

Dni e str z a ň s k i: Gl'unb. Z.

128
2. Právní skutečnosti jsou velmi rozm3JIlité. Bude do ti pří
lBžitosti vylíčiti je u jednotlivých práv. Zde budiž podána pouze
k[asifikace jich podle 'o bsahu a účinku.
a) Svým obsahem jsou právní skutečnosti buď jednání anebo
jisté události a stavy.
b) Svými účinky jsou právní skutečnosti důvody buď vzniku ,
buď zániku, buď změny práv.
3. Pravidelně vyvolává teprve úplná skutková podstata účinek
na ni 'u piatý. Někdy vša,k js'ou právní účinky spiaty již s neúplnou
skutkovou podstatou za tím účelem, aby pojistily účin ek budoucí
celkové podstaty (na př. oferta), a,neb ahy poskytly právní ochranu
obmerenému užívání očekávaného práva a pod. V těchto případech
mluvíme o účincích předběžných, prozatímních.
4. Je-li nejisto, bude-<1i doplněna skutková podstata neúplná,
mluvíme o stavu nerozhodnutém, pendooci.
5. Právní účinky určité skutkové podstaty nastávají někdy
dříve než dostwvila se poslední, k úplnosti skutkové podstaty vyžadovaná skutečnost . Tehdy mluvíme o "zpětném účinku" skutkové
podstaty.
Hlava druhá: Skutečnosti nabývacP).
§ 83. 1. Poj e m.
Nabytím práva rozumíme jeho

spojení

určitou

oBobou.
jest buď
proti vůli
nabyvaltelově . Nabytí, jež není podminěno jednáním nabyva,telový,m,
zove se nabytím bepro.středně "ze zákona" (§§ 307, 859, 317, 424,
449, 533 a m. j.).
oS

Skutečností, na základě níž určitého práva se nabývá,
jednáiDí oprávněného anebo určitá událost nastupující i

§ 84. 2. Ti tul a z p ů s o b n a b Ý v a c j2).
1. Souhrrn skutečností, na nichž zakládá se nabytí určitého
práva, jest důvodem nabytí, titulem (causa) tohoto práNa.
V tomto smyslu jest okupace, tradice, vydržení, spojení, oddělení a pod. nabývacím titulem práva věcného, smlouva, poškození,
obohacení, tituly naby,tí práva obligačního.
Titulem nazývá se však ,t aké souhrn skutečností, které zakládají nárok na nabytí neb zrušení práva, na př. trh jaiko titul nabytí
práva vlastnického (§ 1461), a od titulu v tomto smys3u rozlišuj e
se iDabývooí skutečnoBt, modus adquirendi, na p~. tradice při převodu
1) Un.ger: 2, str. 2 a násl. - Burckhard: 2, §§ 76 a násl.
K r a i n z: str. 132 a násL
2) Ho f man iI1.: Die Lehre vom tituws und modus a,cquirendi
1873. - Ex n e r: Tradition str. 74 a násl. - O. Mayer: Die iusta
causa 1871. - Chl a"m t a cz: Die rechtliche Natur der Dbereignungsart durch Tradition im r. Recht 1897. - Ran d a: Vlastnictví, str. 92.
- K o b a ll: P. J. Vierteljahrsschrift 1900, str. 87 a násl.

-
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vlastnickém. Ve \SmyslU' tohoto rozaišovruní uči10 se pak, že ke
každému nabytí práva vyžaduje se t1tulus i modus adquirendi.
Aby zásady této bylo lze použíti i tam," kde není předchozího
nároku na nabytí práva (jako na př. při okupaci neb vydTžení),
konstnwvala starší nauka titul jako pouhou prá.vní mOžnost :naby,t í
a spatřovala na př. při nabytí okupací titul v tom, že věc nebyla
ničí. Takto nabyla srce zásada taJto platnosti všeobecné, avšak
stala se zároveň zcela samozřejmou a pozbyla veškerého praktického
význaJmu.
2. O. z. ,o. převzal nauku o titulu a nabývacím zpusobu. By1ať
běž,noo teorií v době jeho vzniku (srov. §§ 380, 381, 424, 450, 451,
480, 481, 1126, 316, 317, 532, 533, 1392, 427). A ještě dines ději se
pokusy udržeti nauku tuto v její všeobecné platnosti, na př. tim,
že právní titul konstruuje se jako "souhrn všech positivních a negativních momentu, jež ve smyslu pilaitného práva způsobují, že in
concreto jest moŽillé nabytí určitého práva" 1). Avšak ani takto nenabývá. titul většího významu než měli v nauce práva obeoo.ého.
Učení o nabývacím titulu nemůže míti vu.bec praktického významu
ve svém všeobernlém znění, nýbrž jen při dobrovolném převodu
vlastnictví, kde bude třeba vedle tradice vyžadovati i platný, t. j.
převod vlastnictví ospravedlňující titul 2 ) anebo aspoň při zápise
knihovních práv, kde bude se vyžado,v ati listiny titul ookazující 3).

§ 85. 3. Z P ů 50 b Yí n a b Ý v a c í.
1. Skutkové podstaty, vedoucí k' nabytí určitého práva, lze
na dvě velké skupiny. K nabytí práva vyžaduje se někdy
existence jiného práva, takže nabytí nového jest poďminěno trváním
staršího práva: nabytí odvozené, derivativní. Jindy jest nabytí
práva nezávislé lIla existenci práva jiného: nabytí puvodní, originální.
2. OdvoZlooé nabytí muže se stMi beze změny práv,niho subjektu,
když z určitého p'r áva vznikne pro týž subjekt právo nové,
přistoupí-li nové skutečnosti (na př. nabytí plodů oddělením od věci
hlavní). Ve většině případů jest však odvozené nrubytí spojeno se
změnou právního subjektu, .se sukces,í, takže lIla místo dřívějšího
právního subjektu, právního předchůd'ce, autora, vstupuje, právní
nástupce, sukcesor 4).
3. PráV1Ilí ná.stupnictví jest buď sukcesí singulární, když

r~dě1iti

1) T i ll: Versuch einer Rechtfert'í.gung der Theorie vom titulu!!
und modus acquirendi, Festschrift 1911, 1, str. 38l.
2) Str o' hal: Die Giiltigkeirt; des Titels, 1891, 23, 28.
3) Krainz: str. 136. - Randa: Vlastnic.tví 244,247.
4) Někteř:í pokJlládaji pře'V'Od SlUbjekmvnfho práva vůbec za nemožný, poněvadž každé takové právo jest jen atributem určité osoby.
Srov. K u n t ze: Obligation und Singularsuccession, § 15. - S a Ip i u s: Novation und Delegation, § 55. - D o min i k: O zastavení
práv z vynálezu, str. 22 a tam cit. Pro nauku panující srov. R e gel sber g e r: Pand. - Str o hal: Succession str. 32 a násl. - U n g e r :
2, str. 17, pozn. 4. - Tuh r: 1, str. 219. - Ti 1 s ch: str. 90 'a násl.
M .. y r· D o min Ik, Soult ..... a

obě.

práva.

9
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nástupce v,s tupuje pO'uze v něMerá práva a závaZlky př,edchůdcovy,
buď sukcesí universáJlní, vstupuje-li ná.stupce na základě jediné
právní skuteooosti ve všechna předchůdcova práva a záJvazky vyjma
t. zv. iura personatissima 1). Podle naAeho p,r áva nastává univers:í.lm
sukcese jen při poslO'upnosti dědické, při ujetí pO'zůstalosti bez dědiců
a v některých přfpadech při převzetí jmění osO'b právnických ~).
4. Právní nástupnictví jest buď translativní, přechází-li právo
předchůdcovO' na nástupce Zlcela neb zčásti, buď koostitutivní, nepřechází-li právO' 'alUtorovo, ' nýbrž vyloučí-li se z jehO' ohsahu právo
skrO'vnějšíhO' obsahu a toto se převádí. Translativnim převodem jest
zcizení, konstitutivním jes,t zatížení mateřskéhO' práva 3). O. Z. ll.
(§§ 314, 381, 423) užívá rozdí,lu mezi konstitutivním (bezprO'středním)
a translativním (prostředečným) nabytím právllJ v jiném smyslu:
nazýváť be1Jprostředním nabytí novéhO' práva, prostředečným nar
bytí práva již existujícíhO'.
5. Praktický význam rozdílu mezi nabytím původním a odvO'zeným jeví se v odvislosti odvozenéhO' práva vůči právu autorovu:
nemo plus iuris ad! alium transfene pO'test, quam ipse habet (Dig.
50, 17, 54; § 442). Odvozené právo nemůže vzniknouti, není-li tu
práva autorova. Nevznikne v rozsmll' širším (§§ 440, 445, 468).
Obmezení a nedostatky autorO'va práva přecházejí na právo O'dvozené, ať se zaklád'3Jjí v pO'vaze autorova práva lIleb na zvláštních
okolnostechl (§§ 442, 1394, 1396). TotO' pravidlo: platí bez výjimky,
PO'kládáme-li každé nabytí práva, jež přesahuje prá~o předchůdcO'vo
aspoň v tomto smyslu (ohledně tohoto plus), za pŮvO'dní. Taktů
pojímáno umožňuje nam prruvi.<Ro 000 bezpečné rO'zlišovánÍ. Podle
toho bude však zejména vydržení 4) a nabytí v dobré víře 6) nutnO'
pO'kládati za nabytí původní.
Hlava třetí: Skutečnosti měnfcí

§ 86. 1. S k u
1.
poměru

Zevně

za

t eč

n O' s ti

a zrušující.

měn

í c í 6).

sotva lze rozlišiti zánilk, zrušení nějakého právníhO'
vzniku novéhO' poměru téhož druhu, a změnu

souč3JSllého

1) Unger: 2, sitr.19 a násl., 6, § 2. Pfaff-Hofmann:
Kom. 2, str. 8 a násl. Podstatným znakem universální sukcese není neobmezené ručení nástupcovo za dluby předchůdcovy. K r a i n z: str. 133.
pozn. 10.
2) Při darování oelébo jmění (§ 944) nenastává universální sukcese.
3) H i r s c, h: Obertragung der Roohtsausubung str. 170 a násl.
4) Ran d a: Vlastnictví 94. Z I' 6 d I Ů' w s k i: Untersucbungen
1 a násl.; jiného mínění S c b e y: Griinb. Z. 8, str. 160 a násl.
") R fl gel sb erg e r: Dogm. J. B. str. 47, 339 a násL; jinéh()
mínění G i e I' ke: D. P. R. 1 § 32, pozn. 2.
6) S che y: Grunb. Z. 7, str. 746 a násl.; 8, 110 a násl. - F is che r: Das Problem der Identitat und der Neubeit, Breslauer Festgaba
fur Ibel'ing 1892.
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práVillÍho

poměru

při

zachováni jeho' podstaty. Nelze proto pootázku, zdali změna právního poměru ,n edotýká
se jeho identity, je tedy skutečně jen pouhou změnou, anebo zda
starý právní poměr byl zrušen a nový.m nahrazen. Tuto otázku lze
odpověděti jen pro každý jednotlivý druh právních poměrů zvláště.

všechně zodpověděti

2. Změna může se týkati subjektů neb obsahu právního poměru.
znamenati rozšíření neb obmezení právního poměru, neb
oslabení práva, změnu předmětu.

Může

3. Zvláštní skupinu, uprostřed mezi skuteČIDostmi měnícími a
zrušujícími, tvoří t. zv. důvody zal3ta,vující. Nezrušují sice prá,va,
brání však, aby z práva nevznikail nárok, anebo aby nárok vzniklý
nemohl býti uplatněn. Důvody tyto způsobují reakční neschopnost
práva 1). Příklady: příročí, právo kompensační, exceptio non ad_o
impleti contractus a m. j.

§ 87. 2. S k u teč n ,o s t i z ruš ují c í.
a) P o vše ch n Ý r o z hle d.

1. Zrušující skutečnosti jsou právě tak rozmanité jako, skuteč
nosti, z nichž práva vznikají. Působi buď bezprostředně, jakmile se
dostavi, jako na př. placení, zánik věci a pod., anebo prostředečně
na základě soudcovského výroku vydaného na žalobu neb námitku,
jako zkrácení nad polovici (§ 934) a j. Sikutečnosti prvého druhu
působí, jakmile ,se dostavily (ex tunc) , skutečnosti posledního, druhu
teprve, až by~y uplatňovány (ex nunc). Bezprostřední představují
negaci práva dos'aJvad existujícího, prostředečné zaklMají jen nál'ok
na zrušení práva. Bezprostředních nelze odstraniti vzd.áiním se, prostředečné mohou zaniknouti vzdáním se, promlčením atd. Uprostřed
nalézají ,s e skutečnosti, jež podmínečně (ipso iure) působí (kompenBace: § 1438, promlčení: § 1501). Tyto skutečnosti ničí sice právo,
avšak jen chce-li tomu povinný 'aJ nepříhHžÍ ,s e k nim z porvinnosti
úřední.

2. Důvody zrušovací, které závisejí na libovůli oprávněného
(vzdání se a pod.), pllsobí jen vůči němu, nikoli též, vůči třetím ').
3. V každém případě zaniká současně s právem korespondující
povinnost a naopak (§ 1411).
1) K ohl e r: Griinh. Z. 14, str. 14.
2) Na př. vůči zástavním vělřitJeJ.ům. Vzdá-li se věřitel zas.taJvené
pohledávky, zftstane zástavní právo dále v platnosti (§ 1444). Rovněž
zil.stává zástavní právo v platnosti, když dlužník zastavenou pohledávku
bez svolení věřitelova dobude (§ 455, knih. zák. § 51. Str o hal: Festschrift 1911, 2, str. 770). Vzdá-li se vlastník zastaveného pozemku svého
vlastnického práva, trvá přes to právo ono vftči zástavnímu věřiteli
dále. Pf a ff: Pignus irregulare 13, pozn. 29. Srov. též literaturu na
str. 132, pozn. 7, tohoto systému.
9*
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§ 88. b) P o z byt í, z c i z en í, o b tíž e II í, v zdá II í s e p r á v a.
1. Události, na ně~ právní řád upíná ztrátu práva subjektivného,
jednání neb skutečnosti jiného druhu (na př. zánik věci, smrt
oprávněného neb povinného atd.). Ve skupině jednání mají větší význam jednání oprávněného ne,ž povi'llného. Je-;li ztráta práva jednajícim chtěna, a je-li tato vůle podstatnou pro následek, mluvíme o zcizení v širším smyslu. Nastoupí-li ztráta práva na základě jednání
oprávněného, avšak bez jeho vůle, ba dokonce proti jeho vůli, an
práV'llí řád neschvaluje jeho jednání, mluvíme o pozbytí práva.
1. Pozbytí není časté. Vyskytuje se hlavně v oboru práva majetko'vého. 1) a :vpůsobuje buď zánik práva 2), neb jeho převod na jiné 3).
2. Zcizeru 4) jest buď p,řevod práva neb zatížení právním jeá' lIlállim mezi živými. Jednostranné vzdání se právlli dereJikcí neb prominutím dluhu není zcizenÍ. Brávě tak není zcizení smluvní závazek
předati budoucně nějakou věc 5 ), rovněž ne zrušení práva skuteč!lrJ stí
nezávislou na vůli oprávněného, i když mohl zabrániti, aby nenastalo
(na př. promlčení a pod.). Také zři7,ení dědické smlouvy neb posledillího pořízení není zcizením, ježto allli zde nezaniká právo tímto' právním jednáním, nýbrž nezávisle na vůli pOl"izujícího, jeho smrtí 6). Zcizením v užším, VilastnÍm slova smyslu rozumíme však jen úplný pře
vod věci neb práva, nikoli .též jejich zatíženÍ.
3. Zatížením nazýváme taková práva a nároky třetích, váznoucí
na určité věci lIleb právu, která postihují každého nabyvatele, věci
neb práva. To jsou obmezení vlastnictví, vooikající z věcných práv
k věci cizí, to jsou závaiky na věci neb právu váznoucÍ. K břeme
nům nepatří však oSIYbní nároky na urč~tou věc se vztahující, jež
nového nabyvatele se netýkají (§§ 441, 443, 1120). Jen při universáIlní sukcesi paJtří i tyto závazky mezi břemena, poněvaM 'zde pře
cházejí taik:é .osobní závazky na universálního sukcesora (§§ 549, 563,
606, 784, 786, 821).
4. Zcizení, při kterém nebylo současně založeno nové právo,
tedy zcizení práva bez současného převůdu na někoho jinéhO', jest
vzdání se 7). Předmětem vzdáillí se mohou bý,t i jen práva, nik,oli též
jednánÍ. Zřekne-li se někdo provedení určitého právního jednání, na
něž má nárok, na př. zřekne-li se uzavření práV1ního jednání a pod.,
jsou

buď

Avšak také jinde, na př. pozbytí moci otcovské: § 173.
Pozbytí zástavního prá.va Msledkem ,z,t ráty věci: §§ 459, 467.
Pozbytí vlatniotví jako tre!!t 7Ja delikty celní.
Unger: 2, str. 173 a ná!!l. Krai.nz: str. 335 a násl.
Ho f man n: Titulus und modus, § 9. - Ran d a: Vlastnictví, str. 71
a. násl.
5) U n g e r: 2, str. 178; srOlV. však §§ 430, 1008.
6) Pwoo znamená zákaz zcizení sice t1aké zákaz zatížení věci, nikoli však zákaz o věci pořizovati na případ smrti (§ 610); U n g e r: 2,
str. 176, pozn. 16.
7) Unger: 2, str. 179. Krainz: str. 336. Meissels:
Griinh. Z. 18, str. 665 a násl., 19.) str. 1 a násl. - D o ID i n i k: Ůa.sopis
1920, str. 171 a násl. a tam uveaená literatura.
1)
2)
3)
4)
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béře

na sebe

vůči

druhému jen osobní závazek, že tak jednati nebude.
to ono právní jednání, nestává se toto práViIlě
lZle se práv, oprávnění, právních osvobo'lení, nabývacích možností. V kalŽdém případě však něčeho, co by vzdávajícímu se poskytovalo nějakých ' výhod. Nelze tudíž vzdáti sel povinností a břemen, tedy také ne práVlllího ' postav.ení, s nímž' pro jeho
majitele spojena jsou práva a povinnosti. Vzdáti se mowo práv pří
tomných i budoucích, těchto jen tehdy, kdyby jich vzdávající se nabý-ti měl bez zvlá;štního jednání naibývacího, neboť jinak šlo by o
vzdáJlí se tohoto nabývacího jednání. Vzdáti se lze jen takových práv,
která podmíněna jsou vůlí oprávněného, a to jsou téměř všechna
práva soukromá 2).
.
II. Zcizení a vzdání ·se nejsou samostatIfým právním jednáním,
nýbrž jen formou, jíž projevovati se mohou rozmanitá právní jednáni
~rominutí dluhu, dereIikce 'aJ m. j.). Proto nelze podati povšlechných
pravidel o nálež.itostech, použití a účincích těchto právních forem.
Zejména není ,obecného pravidla,' že práv mOžno vzdáti se jen způ
sobem analogickým způsobu nabývacímu 3). Není také vždy nutno,
aby vzdáním se 'osvobo,z ený projevil oouhlrus 4), jako vyžaduje se na.
příklad při vzdání se, jehož obsahem jest darování (§§ 939, 1381).
Uzavře-li však přes
neúčinným 1). Vzdáti

Hla v a čtvrtá: Čas.
§ 89. 1. U r

Č

ení

Č

a s u 5).

1. Uplynutí času nemůže sice ,samo o sobě zakládati, měniti neb
rušiti právních poměrů, jest však v rozličných směrech závažné pro
právní skuteoo.osti a účinky.
1) § 538 jest stylisován příliš široce a vztahuje se jen na složení
str. 185, pozn. 42, 6, § 5, pozn. 7.
se pořadu iPI"áva: dv. dekr. z 10. prosince
803; nelze platně vůči třetím vzdáti se dě
dictví neb odkazu, který od někoho očekáváme: § 879, č . 3; neúčinné
jest všeobecné neurčité vzdání se námitek' proti platnosti smlouvy:
§ 937; rovněž tak předchozí vzdání se vydržení: § 1502; neúčinné jest
vzdání se právního prostředku naříkati smlouvu pro zkrácení nad polovici pravé ceny a vzdání se nároku ze správy u obchodů splátkových:
zák. ze 27. dubna 1896, č. 70 ř. z., § 4; neúčinné jest vzdání se práva
vypověděti nakladatelskou smlouvu) jež týká se neurčitých budoucích
děl: zák. aut., § 16; rovněž tak vzdaní se disposičního práva autorského,
nebylo-li dílo vydáno neb provozováno: zák. aut., § 20; vzdání se práva
pořizovati na případ smrti, ačli nestalo se tak v platné smlouvě dědické:
§ 1253; vzdání se nutné výživy: arg. § 795.
3) Krainz: str. 337, pozn. 6, proti Ungerovi: str. 281.
4) Na př. vzdání se zažaJ.ovaného, nálroku nevyžaduje přijetí se
strany žalovaného: Sbírka n. ř. (12) 4598; B e c k: Zehn Abhandlungen _
zum ZivilprozeI3recht 21, str. 7 a násl. Stejně nevyžaduje se přijetí při
vzdání se dědictví; U n g e r: 2, str. 185 a násl. Totéž platí o vzdání se
patentu: zák. pat. § 26; Ad 1 e r: GIiinh. Z. 27, str. 656 a násl.
6) Unger: 2, str. 88, 247 a násl. ~ Burckhard: 2, '§ 72. K r a i n z: 363. - Ti 1 s ch: 172 a násl. - Joh a n n y: Ger. H. 1865,
Č . 16. G e II e r: Ger. Z. 1872, Č. 99 až 101.
řádových slibů; U n g e r: 1,
2) Nelze platně vzdáM
1819; dobrodiní inventáře: §
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a) Počátek a konec práva může vázati se na určitý čas.
b) Mnohá právní j,e dnání jsou přípustna nab účinna jen do jisčasu

neb v

určitém čase

(§§ 120, 1116, 1118).
,s tavu po jis,t ou dobu může býti rozhodné pro
vznik neb zánik práva, může zakládati d'omněnku vyvratitelnou neb
nevyvratitelmou (§§ 156, 158, 384, 1075, 1082, 1232 a j.) a pod.
2. Čas přichází v úvahu buď j'aJko časový okamžik, termín, aneb
jako lhůta. Projevuje své účinky buď na základě zákona, neb na zákIladě výroku soudcova, neb na záklladě vůle stran. Rozdělení času
vystupuje zdánlivě ze sféry práva, jsouc určeno kalendářem. Avšak
i kalendář je zařízení právní, jenže jeho základem jsou j~sté události
přírodní. Mimo to neřídí se v právu užívání času vždy kalendářem.
Mnohem častější jsou případy, kdy právní účinky podmíněny jsou
uplynutím lhůty, jejíž počátek stanoven je jistou událostí výslo'vně
určenou. Čas pohyblivý má vedle nepohyblivého času kalendářního
nemalý význam.
3. Čws kalendářní počítá se podlle kalendáře. U nás obecně platí
kalendář řehořský. Pro čas pohyblivý tvoří rok, měsíc aj dm pouze
pojmové měřítko, abstraktní .označení, jeho2i význam mutno teprve
stanoviti. Dříve (§ 902 o. z. o.) nebyl pokládán rok, měs,íc a den za
časovou jednotku, nýbrŽ' za ozn'ručení jistého množství, takže platilo
24 hodin za den, 30 dní za měsíc, 305 dní za rok.
To vedlo v praxi k Illeutěšeným výsledkům, poněvadž nebylo
bráno zřetele na různou délku jedJ:wtlivých měsíců, ani ma den pře
stupný 1). Podle prá.va pl'aJtného (§ 902 v novém znění) 2) pokládá se
den, rok a měsíc za časovou jednotku 3), ježto v denním životě zpravidla se počítá podle kalenďáře. Přestupný den platí za samostatný
den 4). Lhůty roční, měsíční '31 týdenní nepočítají se dle dnů, nýbm od
data k datu, takže za konec takovéto lhůty pokládá se den, kt\~rý
číselně neb pojmenováním odpovídá počátečnímu dni této lhůty 5).
N mí-li tohoto dne v posledním měsíci, končí lhůta posledním dnem
posledního měsíce. Označením "půl měsíce" rozuměti jes't 15 dní, označením "střed měsíce". rOzuměti sluší patnáctý d'en tohoto měsíce.
Všechna tato pravidla nejsou všaK závazná, vůlí stran stanoviti lze
i jiný způsob početní.

tého

c) Trvání

určitého

§ 90. 2.

Poč

í tán í po hy b 1 i v é h o

1. Počátek pohyblivé ,lhůty
působí přesné zjištělllí konečného

č

a s u.

jes,t určen jistou událostí. Obtíže
okamžiku. Matematicky byla by

příklady u K r a i n ze 373.
2) Srov. též obch~ zák. čl. 328, c. ř. s. § 125, zák. ' aut., § 50
a m. j.
3) A to ať určuje se čas smlouvou neb zákonem: § 902.
4) Za přestupný den pokládati sluší nikoli den 24., nýbrž 29.
února. 'B u r c k h a r d: 2, str. 107, pozn. 4, proti U n g e r o v i 304.
5) Podle toho je na př. zápůjčka poskytnutá dne 1. září na dva
měsíce, splatná dnem 1. listopadu.

1) Viz
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lhůta dokončena, jakmile by dostavil se ten okamžik posledního dne,
který odpovídá okamžiku počátečnému. Tímto způsobem počíná si
computaJtio a momento ad momentum, komputace naturálnL Toto
příliš přesné počítání nedoporučuje se však pro život obyčejný. Selhávala by pamět zúčastněných, ,selhávaly by i přístroje, jimiž čas
měříme. I'l1oto již římské právo nebraIo zřetele na lhůtu kratší jednoho dne a kladlo koneČlný okamž,i k lhůty buď na počátek neb konec
posledního kalendářního dne. To jest počítání občanské, k,o mputace
ci/viní, jíž užívá i pTávo dnešní. Samozřejmou výjimku činí lhůta
určená kratším č,M, ovým oddíllem než den (§§ 1075, 1116) 1). Novější
zákonodárství zná ,civilní komputaci také podle celých kalendářních
rokii (na! př. zák,olll: z 18. března 1878, č. 31, o promlčení berní, §§ 1, 2,
3, 5 a m. j.).
2. Občanská komputace zavdává však pod1nět k pochybám o počátku a konci lhůt.
a) Béřeme-li den za nejmenší nedělitelnou časovou jednotku, lze
pokládati skutečnost, která v některém okamžiku tohoto dne existovala, v jiném neex,i stovala, stejným právem za existující neb neexistující po celý tento den. Podle názoru prvého jest počáteční den
lhůty spolu počítati jalw prvý den její, podJe druhého názoru po.číná
však lhůta teprve dnem následujícím. P,odle prvého mínění končí
lhůta již počátkem posledního dne, podle druhého teprve uplynutím
celého posledního dne. Tyto pochybnosti může odstraniti jen positivní
právo.
b) Platné právo (§ 902; směn. řád čl. 32; obch. zák. čl. 328;
c. ř. s. § 125; trest. ř. § 6) nezapočítává zpravidlla poMteČIDillo dne 2).
Opa,k platí jen výjimečně, vyžaduje-li tak věc v jednot1ivý;ch přípa
dech 3). Avšak práV'o, jehož nabytí vázá·n o jest určitým dnem, nabývá
se již počátkem tohoto dne. A naopak zase, jde-li o pozbytí práva
následkem nesplnění nějakého závazku, končí lliůta teprve uplynutím
celého poslOOnÍho, dne I).
3. Je-Ji výkon nějakého jednání obmezen určitou lhůtou tak, že
obmeškání má v zá.pětí vyloučení z tohoto právního jednání, jest
aJespoň pří krátkých IhůtáJch vhodné, aby jen ty dlDY do lhůty se započítávaly, v nichž bylo možno předsevzíti ono právní jednání. V takových případech mluvíme o tempus utile na rozdíl od lhůty beze
všeho přerušení počítané, tempus continuum. A však tato výjimka
může platiti vždy jen na základě výslov'n ého předpisu zákonného, a

1) O 1. zv. "letním
Č.

čaee"

srOlY. Me r k I a S chm i dl: J. BI. 1916,

19.
2) Tak j~ž
3) Tak na

dříve:

Sbírka 10198, 11701, III. ř. (6) 2275.
uložil-li zůstavíteil. dědici, aby vydal pozůstalost substitutovi "po desíti letech od úmrtního dne počítajíc", jest nutno započítati do této lhůty také den úmrtí. Srov. Sbírka n. ř. (13) 4956 a
K r a i n z : 375 a násl.
') Otá.zka dříve SPD,má - K r a i n z: str. 376 a tam cit. lit. byla nyní (§ 903) rozhodnuta, jak v textu uvedeno.
př.
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nelze př1pouštěti ji z důvodu pouhé vhodmosti 1). Platné právo uznává
ji v rozsahu velmi obmez,eném 2).
a) Někdy nepočítají se do lMty - buď na základě výslovného
předpisu (, směn. řád, čl. 42) neb na základě obchodních zvyklostí neděle a svátky.
b) Někdy prod1lužuje <Se lhůta, je-li posledním dmem neděle neb
uznaný 3) svátek, aěli nebyl ujednán opak (§ 903; c. ř. s., § 126; treSlt.
řáJď, § 6;obch. zák. čl. 330; směn. řád čl. 92; hOT'Dí zák., § 227; nař.
z 15. září 1898, <9. 159 ř. z., § 10).
c) Do zákonitých a soudcovských lhůt, stMlovených k určitým
p~ohlášením, k podání návrhů, k dodlání spisů anebo výk{)l[lU jiných
jednání, jež soudního řízení se týkají, nezapočítávají >Se dny poštovní
<1opravy (zák. o org. soudů, § 89) 4). Tato zásada nep~atí však pro
lhůty promlčecí a prekluslvní lhůty hmotného práva 5).

§ 91. 3. L h ů typ r oml č e c í

'aJ

P 'r e k 1 u s i v n í.

1. Promlčení 6) v nejš1rším s10va smyslu jest změna skutečného
stavu, který záleží ve výkonu neb nevýkonu nějakého práva, ve stav
PTávní tím, že tento faktický stav urěitou dobu trvá. Tímto trváním
po delší dobu mění se stav faktický ve Sltav právní. V užším slova
smyslu znamená promlčení ztrátu určitého práva jeho nevýkonem po
dobu zákomem stanovenou (promlčení extinktivní, § 1451). Od tohoto
lišiti jest promlčení akvi,s itivní (vydržení, § 1452) 7), jímž r<>zurrúme
1) Výjimka nemá tudíž místa při promlěen!Í směnečně právním
(viz rozh. v J. Bl. 1904, č. 30) ani při platebni lhůtě, určené soudním
smírem: Sbírka n. ř. (13) 4885, 5121.
2) Na.řízenim z 29..červenoo 1914, Č. 227 ř. z., byla nařizovacf moc
zmocněna upraviti vliv válečných událostí na běh lhůt a zachování termínů, stanovených právními předpisy anebo úřady, a zejména určiti,
pokud a jak jest čeliti právním újmám, jež vznikly promeškáním těchto
lhůt neb termínů, a jak nastalé právní újmy odstraniti. Na základě tohoto zmocnění vydána celá řada nařízení, na př. z 8. října 1914, Č. 271
ř. z., 17. března 1915, Č . 64 ř. z., 28. května 1915, Č. 147 ř. z., 23. září
1915, Č. 286 ř. z., 29. prosince 1915, Č. 400 ř. z. a m. j.
3) I když není 'Ilzoon wonitě. Naotpak zase jest bráti zřetel 11lJ.
svátky zákonem uznané, i když byly zrušeny úřady církevními: rozh.
nejv. s. Č. 1708.
4) Viz též § 6 trest. ř. Zásada tato neplati pl"O hůty práva knihovního (knih. zák., § 81) a pro lhůty smluvní: Sbírka n. ř. (13) 4885, 5121.
5) Plenissimární rozhodnutí: Sbírka n. Ť. (5) 1858; jinak: Sbírka
n. ř. (2) 790, (3) 1209.
6) U n g e r: 2, str. 49 a násl. - B u r c k h a r d: 2" str. 498 a.
násl. - Krainz: str. 363 a násl. - Tilsch: str. 174 a násl.Zródlowski: Die Verjahrung, 1878. - Grawein: Verjahrung
und gesetzliche Befristung, 1880. - St e r n ber g: Ger. H., 1916, Č. 14
až 17. - S cha r f m e s ser: tamtéž, 1917, Č. 16. - Ar n s t e in: Právník 1917, str. 65 a násl.
7) Pl"oti tomutlo rozdílu vyslolvil se U n g e r: 2, str. 249 a násl. Z r ó d 10 w s k i: n. u. m., str. 1 a násl.; viz však Ran d a: VlastnictvÍ,
str. 152 a násl., pozn. 1. - J o u r d a n: La prescriptioD d'aprěs le code
ci vil aU., 1906.
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nabytí práva dlouhým vykonáválním jeho o,b sahu. O. z. o. nezná promlčení nepamětnéhQ, jež pJatilo v právu obecném 1), spojujíc s dlouhým trváním skutečného stavu domněnku, že v7JI1ill po právu 2). Slabým jen ohlasem tohoto vydržení nepamětného jest důkaznliJ moc spojená s třicetiletou pokojnou držbou (§ 498) 3). Naproti tomu přijalo
naše právo (§§ 392, 412) některé případy promlčení dle práva němec
kého (Verschweigung) 4), jež cooraktecisuje se tím, že současně se
ztrátou práva na jedné straně nabývá se práva toho na straně druhé.
Práva nenabývá se tu vyd'ržooím, nýbrŽ! tím, že dosavad oprávněný
nebránil se v patřičné době proti hrozícímu nebo již provedenému
zásahu do svého práva a tím je promlče1 5 ).
2. Základní myšlenka veškerého promlčení spočívá na obecné
a z lidlSkého cítění odvozené skutečnosti, že síle času neodolá žádná
lidská mysl. Co se dlouho WMO právem, má býti právem i nadále.
S touto povahou promlěení lIledalo by se Isro,v nati, kdyby bylo dovoleno promlčení předem se vzdáti. Nebo,ť tu stávalo by se takové
vzdání se pravídelnou klausulí !is,t innou. Pr,o to dovoluj,e zákon vzdáti
se vydržení už oostalého, jež v jeho náBlectcích Jze již seznati 6).
A proto nelw t3iké předem proMoužiti 7) promlčecí 8) lhůtu, ani umJuviti zvláštní překážku promlčení (§ 1502). Zákon dovolil však zkrácení promlčecí doby, aniž arci uvážil sociálně politické námitky,
jež proti tomu mluví 9).
3. Nelze promlčeti neb vydržeti všech prav 10). Promlčení a vydržení jsou předem ústavy práva soukromého. Pi-oto jim nepodléhají
výsolStná práva státní (§ 1406) 11). SoukromáJ práva stáJtu podJéhaji
promlčení i vydržení (§§ 1457, 1485), jenž,e stanovena tu delší doba.
Avšak promlčení a vydržení nepod~éh:ají ani všechna práva soukromá,
1) O f n '8 ,r : PrOlt., 2, str. 269; jinak: Ood. Ther. 2, 9. § 7 a osnova
II ort e n o v a, 2, 7, §§ 41, 42.
2) R e gel sb erg e r: Pand., 1, str. 461. .
3) Srov. též § 1142. Nepamětně pl'oml&mí plllltí v právu veřejném,
na př. silničním; II a w e I k a: Rechte an Offentlicben Wegcn, str. 18 a
násl. a m. j.
4) Unger: 2, str. 278 a násl- Borc,h: Ger. Z.. 1895, č. 4'/.
Vydržení tabulárni (~ 1467) je platnému právu neznámé (knih. zák.
§ 64; třetí díl nov. § 201).
6) Gierke: D. P. R., 1, § 35.
6) Sbírka 15902, n. ř. (11) 4480.
7}. Lhůty k uplatňování náa-oků ,ze spráJVy (§ 933) nemají vůbec
povahu lhůt promlčecích a proto je zbytečný spor o to, mohou-li býti
prodlouženy: srov. K r a i n z, str. 365.
8) Tím mlÍní záloon t~ké promlčooÍ ,,nabývací", vydržení; Z e i ll e r: Kom., § 1502.
9) Vyskytují se pQdnik.atelé, kteň při UZ3JvíráJní lrup'llích smluv
promlčecí lhůtu úmyslně zkracují a tím vystavují nároky svých zákazníků nebezpečí promlčení; srov. K r a i n z: str. 365. Proto jest nepří
pustno při obchodech splátkových zkrátiti lhůtu k uplatňování nároků
ze správy a z laesio enormis: zák. ze 27. dubna 1896, č. 70 ř. Z., § 4.
lP) To vyjadřují už §§ 1455 a 1479, IllČ se vyslovují zdánlivě přillš
všeobecně' srov. U n g e r: 2, str. 250 a násl.
11) :fteservátní lesy: Sbírka 91; služebnosti na nich: Sbírka 488.
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zejména na t. zv. absolutní práva osohní (§§ 1459, 1481) ~) a práva TOdli nná (§§ 1458, 1481) 2). Promlčení a vydtženi vz,t ahuji se' tudíž hlavně
jen na práva majetková,' vyjma těch, která nemohou býti předmětem
držby aneb jichž vůbec nelze převáděti 3). U práv majetkových Zpťl
sobuje vydržení zpravidla jen zánik majetkoprávních nároků žalobních (§ 1479), jen v několika málo případech zánik majetkového
práva samého. Tak zanikají služebn,osti a právo stavební (§§ 351,
1488, 1479, 1484, 1485). Práyo vlastlni,cké a oprávnění horní nepromlčuje se, byť j neby,lo vykonáváno po jaJ!wulWli dobu. Také zástavní
právo podléhá jen promlčení žalobnímu (§§ 461, 1483, 1478, 1479).
Totéž platí o právu dědickém (§§ 1479, 1487) a pravidelně o právech
obligačních (§ 1478). V některých případech zaniká však poměr obligační nevýkonem, ačkoli nárok žalobní vůbec ještě nevznikl. Ta;k
zaniká nevýkonem třiceti- neb čtyřicetiletým nár,ok na určité plnění
podmíněný výpovědí (§ 1478) 4) a při pohledávkách na opakující se
dávky i při reálných břemenech právo samo (§ 1480).
4. Mnohá práva jsou hned pii svém vzniku obmezena na určitou
dobu. V takovém připadě mluvíme o lhůtě preklusivní 5). Také jednání, směřující k zachování určitých práv, mohou na určitou dobu
býti obmezena.
a) Lhůta preklusivní může býti stano,v ena zákonem neb vůlí
stran. Jako při promlčení zaniká právo uplynutím doby, avšak dů
voďem zániku není zde nevýkOlIl práva, nýbrž uplynutí doby, na kterou účÍlllek právni pods,taty jíž předem byl O!lIlJezen 6). Prekludované
právo z'an5ká bez ohledu na chování oprávněného neb povinného, bez
') Zejména nelze vydržeti práva na obnovu smlouvy. byť i (prvá)
smlouva sebe déle trvala: Sbírka 4059.
2) Totéž ptliatí o nárocích majetkoprruVllÍoh, m10žených na právu
rodinném, na př. o povinnosti alimentační (§ 1481). Promlčeti se však
může závazek ze splatného již nároku na jednotlivé plnění; K i s s 1 ing:
J. Bl. 1874, č. 3; jiného mínění H u s s are k: Grunh. Z., 20, str. 668 a
násl. Promlčeti se může též nárok na "slušnou" výživu, pokud přesahuje
výživu "nezbytnou" (§ 1481): Sbírka n. ř. (3) 827.
.
3) Na př. zástavuri právo (U n g e r: 2, str. 268; jiného mínění:
Bu r c k h a r d, str. 136); dědické právo (U n g e r: 2, str. 269; Ran d a:
Besitz 764 a násl.); pohledávky, i když jsou předmětem držby (U n g e r :
2, str. 269); služebnosti lesní a služebnosti pastvy. Vydržeti .lze vlastnictví (§~ 1466, 1468), podíl spoluvlastnický (Sbírka n. ř. (10) 3830, 3982,
(12) 4585, (13) 4992); většinu služebností (§§ 1459, 1470, 1471); také na
veřejném pozemku: Sbírka 15977, n. ř. (7) 2571; reálná břemena: Sbírka
1098, 1192, 1769; pokud neplynou z poměru poddanského: Sbírka 13807;
právo stavební, oprávnění horuí, právo autorské, práva vodní, patronát
(§ 1471, jinak: Sbírka n. ř. (12) 4767), práva rybolovu: Sbírka 14409;
srov. však také 13829.
4) Sbírka 15281; jinak 1085, 6975; U Jl g e r: 2, str. 410.
5) W e i s s : Verjahrung und gesetlzliche Befrist'Ung, 1905. - R u t z:
Die gesetzliche Befristung, 1905; proti tomuto rozdílu R o sen ber g :
Verjahrung und gesetzliche Befristung, 1904.
6) U 'n g e r: 2, str. 277, pozn. 79; částečně jiného mínění G r aw e in: str. 23 a násl. - S che y: Obl. Verh. 1, str. 249.
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zřetele

na důvody přetržení neb stavení, ať k výkonu došl-o nebo ne
(§ 1449), ať byl možný čili níc.
b) Je-li obmezeno, na jistou cLolbu jednállÍ stanovené k zachováni
určitébo práva, může býti sporno, jde-li o lhůtu preklusivní neb promlčecí. Záleží-li toto jednálllí v mimosoudním prohlášení (§§ 967, 982,
1367; zák. o poj. úraz., § 34; zák. o mčení automob., § 6, odst. 2.
a m. j.), má lhůta zřejmě povahu preklusivní. Lhůta žalobní může
býti buď promlčecí, buď preklusivní 1). Lhůtám preklusivním je
společný znak negativní, že nepodléhají pravidlům o promlčení 2).
Na lhůty preklusivní nebéře se v mnohých případech zřetel z povinnosti úřední, nýbrli zúčastněným se pooechává, chtějí-li je uplatňo
vati 3).
Hlava pátá: Výsady "').

§ 92.
1. Právní skutečností všeobecného významu jest také udělelllí
výsady. Výsadou v objektivJúmSllolVla smysilu rozumíme výjimeČiJlé
ustanovení ve prospěch neb neprospěch určitě osoby, poskytnuté
zvláštním .opatřením stáJtní moci. Právní poměr tím založený jest vý·sadou ve smyslu subjektivním.

2. Všeliká výsada jest tedy bezprostřední opatření státní moci,
jež tato činí u výkonu svých práv výsostmých, jest úkonem zákonodárným 5), kterým vYlučuje se platnost urČlitých zálwnů pro jisté
·osoby. Je to opa;tření zvláštní, p~atné jen pro určité osoby. Tyto osoby
mohou býti označeny buď individ'llálně neb se zřetelem na jistou věc
či pohledávku. Podle toho rozeznáváme výsady personální, reá;lní,
kausální. Týká-li se však toto opatření celé velké skupiny osob nebo
~polečeDlSké třídy, není to vý,s ada v přesném slova [smyslu, nýbrž
vlastně zákon, který stanoví právo výjimečné (singulární) a tvoří
právo subjektivné teprve až vznikla předpokládaná skutkovru pod1) Preklusivní lhůty jsou na př. lhůta k uplatnění nároku na vrácení plněného při lhůtních obchodech bursovních s obilím a mlýnskými
výrobky (zák. ze 4. ledna 1903, č. 10 ř. z., § 16); lhůta pro uplatnění
nároků náhradních podle zákona o obchodních pomocnících (zák. ze
16. ledna 1910, č. 20 ř. z., ~ 34); pro žalobu z rušené držby (Sbírka 10879,
10907, 13616, n. ř. (5) 18058, (9) 3267); pro odpírání otcovství (§§ 158 a
159) ' pro uplatnění náhradních nároků ze smlouvy nájemné (§~ 1097,
1111) a m. j.; srOv.: Sbírka 4514, 12604, u. ř. (3) 928, 953, (10) 3~52, (11)
4162, (12) 4596, 4638.
2) Pro lhůty preklusivní neplatí předpisy O' ptetržení a staveni
promlčení: jud. 228.
3) Kr ai n z: str. 372, jinak jud. 228.
4) K r a i n z: str. 377 a násl. - Pf a f f - H o f man n : Kom. 1,
:297 a násl. Exkurse 1, str. 412 a násl. - U n g e r: 1, str. 51 a násl.,
str. 580 a násl., 362 a násl. - S tam ml e r: Privilegien und Vorrechte
1904.
~) ProtiO nepůsobí ani výsady zpět: § 5, Sbírka 8261, 8476.
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stata. Výsada jest výjimečné ustanovení, nikoli jen prostá aplikace
práva na konkretní p,řípad 1).
3. výsada v objektivném ,smyslu zakládá! výsadu ve smyslu subjeiktivním, výhodu neb nervýhodu, subjek<tivní právo, které se liší od
ostatních práv je<n důvodem svého vzniku (§ 13). Platné právo nečiní
ostatně žádného rozdMu, ať subjektivní práNo vzniklo výsadou neb
jinak. Pro povahu, obsah a účinek tohoto práva jest skutečnost vzniku
nezávaŽinou 2).
Hlava šestá: Právně závažné vědění.
§ 93.
Vnitřní duševní živo,t jednotlivcův nepůsobí bezprostředně na
svět zevnější.

Avšak vnější jedlnání jest plodem tohoto duševního ži- .
vota. Je pr,oto nutno pří posouzení určitého jednání jednotlivcova
vzíti zřetel na jehO' úmysly a motivy jednání.
1. Pro skutkové podstaty práva občanského mají nemalou důle
žitost skutečnosti lidského vědomí, lidský,ch představ, zejména znalost
neb neznalost jistých skuteěností, vědění neb nevědění (§§ 276, 928,
935, 1395 a m. j.). Jestliže jednO'tlivec ze své viny o nějaké okolnosti
nevMěl, je to v určitý,ch případech totéž, jalw kdyby přímo o tom
věděl (§ 871). Zda nevnalost lze přičítati k vině, nutno posuzova;ti
dle okolností konkretního případu. Od vědění liŠÍ se pouhé domněnky
či pochybnosti, představa, že existence určité skutečnosti jest pravdě
podobná/ či možná. Kde tedy právni řáJď podlmiňuje právní účinek
věděním, nestačí domněnky či pochybnosti (§ 1431). Kde však znalosti jistých právně závažných ,skutečností napomáiliá se momentem
veřejnosti (zápis do veřejných klllih a pod.), dává, práVlní řád právním
účinkům nastupovati, aniž pravidelně lY to 'se stara,l, zda ,osoby zúčast, něně o tom skutečně věděly.
2. Představa skutečnosti neodpovídající zove se omylem.
V tomto širším smyslu zahrnuje pojem omylu j'a k klamu,ou představu,
nesprávný úsudek, tak nesprávné vědění, .omyl v už,šÍm slova
smysJu, a nevědění, neznalost (§§ 2, 1431). Právní řád Mře sice
zřetel na tO', že lidé mohou se mýliti a upíná v jistých' případech na
omyl zvláštni práwÍ následky (§§ 57, a násl., 570 a násl., 871 a násl..
1385 a m. j.). Nemá-li však .omyl škoditi jednotlivci, jest nutno,
1) Tento výjimečný p,ředp,js mŮlŽe vša.k dokonce, zavádHi výhody
i nevýhody, jež platnému právnímu řádu jsou neznámé anebo mu odporují, jako na př. morganatické manželství. Za výsady lze dále pokládati také opatření úřední, kterými dostává se jednotlivcům výhod neb
ukládají obmezení, jež neplynou bezprostředně ze všeobecného práva:
prohlášení za zletilého, zbavení svéprávnosti, legitimace, adopce, koncese železniční neb živnostenské a pod. K r a i n z 378.
2) Jimk nauka práva obecného: U n g e. r: 1, l>tr. 592 a násl. Josefinský zák. obč. §§ 16 až 21; západohaličský zákoník 1, §§ 51 až 54.
Pro některé druhy subjektivních výsad platily zvláštní důvody zániku:
dekret dv. kane. z 25. května 1792, sb. z. pol. 1, 91.

Hl
aby byl omluvitelný. Tolik.o výjimečně béře se zřetel i na omyl
neomluvitelný. Není omluvite1ným každý OtIllyl O' skutečných okolnostech (omyl skutkový); o tom rO'z.hoduje situace jednotlivého pří
padu. A není vždy neomluviterlným omyl právní, O'my,l o' právních
předpisech (§§ 2, 1432) 1).
3. Zvláštní zřetel Mře se na omyl v podO'bě t. zv. ochrany
dobré víry, důvěry ve vnější skutlwvé PO'dstaty 2). Dnešní čilý a
vyvinutý živO't ·obchO'dfnj často nedovoluje jednajícímu, aby .přesně
zjišťoval situaci právní. Jest mu často spolehnouti se na to', že
situace tato vskutku je, jakou se mu jeví. V tétO' oprávněné důvěře
chrání ho právní řád a dává nastoupiti právním účinkUm, které
jednající očekávati mohl na základě nesJn"ávného posuzování právní
situace (§§ 367, 427, 452, 824 a m. j.) anebo os~ahuje práViIlí účinky,
jež by z.e skutečné skutko·vé podstaty vyplývaly v neprospěch bona
fide jednajícího (§§ 329 a násl. a m. j.). Avšak tím O'hrožují se práva
už exi,s tující a tu jest nutnO' vyroViIla.ti střet d·vojí zásady: jistoty
obchodní a jistoty právní. Spravedlivého kompromisu mowo docíliti
jen nebude-li příliš zobecněna zásada O; O'chraně dobré víry ve stycích obchodních.
Hlava sedmá : Právní jednání.

§ 94. P .ovšechný rozhled S).
1. Z právlllích skutečnostíi nejdUležitější jsou jednání. J ednáním rozumíme vnější chování člověka přivoděné vědomým projevelm. vUle. Jednáním není pouhý vnit~ní psychicky stav nebo
děj, ani vnější chování způsobené nevědomky neb cizím vlivem.
Právlllí jednání 4) jsou ta, jež plOOi právní účinky. Právní jednání
může záležeti nejen v positivním činu, nýbrž i v opomenutí (§§ 917,
1294 a m. j.) ~) .
2. Ve skupině práViIlích jednání rozlišují se někdy právní
jednání v širším 'aJ užším slova smyslu. Je-li výsledek právního
jednání jednajícím chtěn, směřuje-li právní jednáni k docílení právních účinků, mluvíme o právním jednáni v širším, vlastním slova
smyslu. Leží~1i však právní účilli:lk mimo úm~s,l jednajícíhO', jde
1) Srov. § 12,

Č. 5 tohoto systému.
2) W e II s pac her: Das Vertrauen auf aul3ere Tatbestande 1906.
H. Me y e r: Das Publizitatsprinzip 1909. - Na e n dr up : Rechtscheinsforschungen 1910. - R e i che 1: Griinh. Z. str. 42, 173 a násl.
3) Tuhr: 2,1,103 a násl. Regelsb ·e rger: Pand. 1, 472
a násl. - Ti 1 s ch: str. 137 a násl.
.4) Různé zákony (obc.h. zák. čl. 42, 47, 114, 148, konk. ř. §§ 3, 27
a násl., odp. ř. § 1 a násl. a j.) užívají výrazu právní 'jednání ve smyslu
částečně jiném. - K r a s n o pol s k i: Griinh. Z. 14, str. 66. - Se h e y :
Ob lig. Verh. 450, po zn. 26.
5) We nt: Unterlassungen und -Ve['saumnisse 1901. - E 1 z b ache r: Die Unterlassungsklage 1906. - Leh man n: Die Unterlassungspflicht 1907.
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o právní jednání v užším slova smyslu 1). Sem patří jisté projevy
neb citů 2), na př. oznámení nálezu, odpuštění zůstaviteloViO
(§ 540), dárcovo (§ 949) a pod.. Od. právních jedná-ní rozlišovati jest
bezprávné činy (§ 1294). To jsou jednání porušující předpisy právní.
Bezprávné činy jeví se buď j'ako porušení závazku, porušují-li právní
povinnosti plynoucí z existentnfch práV1Ilích poměrů (na př. smluv),
anebo jako delikty, porušují-li obecné po-vinno ti stanovené právem.
představ

1. Pojem právního jednání S).

§ 95.
1. Soukromé práVio ponechává v neJslrslm rozsahu jednotlivci,
aby své právní poměry vlastní vůlí taM upravo-val, jak to pokládá
za nejvhodnější k dosa,žení svých zájmů. V rámci tétO! soukromé
autonomie má nejdůležitější úlohu "právní jednání. Jeďnotlivec může
arci vykonati jen vnější čin. Právním jednáním stává se čin tento
teprve proto, že právní řád: upíná naň určité, právní účinky. výrazem "právní jedlnání" (§§ 20, 34, 3:7, 859, vyhl. pat. 5, 7) označuje
se jllJk samo jedlnání jednotlivcovo, ta,k i celkový vý,sledek, jenž odpovídá! jeho vůli.
2. PodstllJtnou součálstí právního jednání ve vlastním slova
smyslu jest projev soukromé vůle, která směřuje přímo k tomu, aby
dostaviily se právní účinky žádoucí, aby vznikl, zanikl či změnil se
právní poměr nebo práv,o. Právní jednání ve vlastním, slova smyslu
charakterisuje se vůči jiným práWlím jedná-ním právě tím, ~e právní
účinky př,edstavují uskutečnění soukromé vůle upravující právní
poměry jednotlivců. Skutková podstata právního- jednání ve vlastním ,s lova smyslu vyžaduje přímého úmy,slu jednajících, jemuž odpovídá práViní úČÍID.ek. Arci spoko-juje se právní řád mnohdy
úmyslem typickým, úmyslem, jenž podává se ze zkušeností životních, aniž vyžaduje v pochybnostech vůle smě'řující přímo k tomu,
aby dostavily se chtěné právní účinky.
II. Náležitosti právního jednání.

§ 96. 1.

Pře

hle d.

Právní jednání vyplývá ze soukromé autonomie právního
subjektu. Tato autonomie vyžaduje wzumné vůle. Moc pravotVOlmou má však teprve vůle projevená. Právní jednání jest projev
vůle právního subjektu. Soukromá autonomie právního, subjektu
1) Kle in: Die Rechtshandlungcn im engeren Sinne 1912; týž:
Griinh. Z. 38, 595 a násl.
2) Kle in: Arch. f. b. R. 34, 223 a násl.
3) K r a i n z: 251 a násl. - U n g e r: 2, 40 a násl. - B u r c kha r d: 2, 79 a násl. - Tuh r: 2, 1, 143 a násl. - T i I s ch: 139 a lit.
tam citovaná.
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přípustna jest jen v jistých mezícb. Jest nutno, aby obsab právníbo
jednání byl fakticky i právně mo~ný a neporušoval zákonné před
pisy neb dobré mrlwy. Z těchto obecných podmínek, které všem
právním jednáním jsou spoleě.né, vyp~ývají povšechné náležitosti
právníbo jednání. Je to zplisobilost k právnímu jednálDí, vlile', projev
vlile, možnost a přípustnos1t ,obsahu.

2. O n á lež i t o s tec b p r á v n í h 00 j e di '11 á n í jed n o' tli v ě.

§ 97. a) Zplisobilost k právním

činlim.

1. Cbce-li kdo učiniti právní jednání, musí k tomu býti způ
sobilý 1). Této zplisobilosti nemají, kdo~ vlibec nemohou jednati
(§ 865) 2). Na tom nemění ničeho ani, byl-li druhý smluvník oklamán; arci vznikají mu nároky na nábradu škody, (§ 866)ameb na
náhradu užiteě.ných nákladli (§ 1041). Kdo jen obmezeně k jednání
je zpiisobi,lý, může čÍ[}iti právní jednání, jež jsou mu na prospěch
(§ 865). JináJ jehOo jednání vyžadují schválení zákonným zástupcem,
někdy Isoudem, a jde-li o právní jednálDí, na případ! smrti, dědici.
Dosáhl-li jednající zletilosti dříve, než jebo zástupce nebo' soud se
pl'ohllásil, může SchvMovati sám 3).
(

2. Je-li obsahem právníbo jednání disposice nějakou částí
majetku, vyžaduje se, aby; jednající by~ oprávněn předmětem tím
taktOo nakládati, vyžaduje se moc dispOiSiČllÚ I). Pravidelně má
disPOosiční moc oprávněný subjekt.
Avšak jebo disposiční moc
může býti obmezenal (na př. uvalením kookursu) nebOo vyloučena
(na př. když někdo jiný se s,vOolením oprávnělného aueb i bez jeho
svolení 5) má moc disponovati jeho právem).
b) P r 00' jev v li 1 e 6).

§ 98. aa) Pojem.
1. Právní jednání jest úkOonem vlile. Soukromou vlili, jíž
práivní řáiď! ' přiznává poravotvomou moc, nutno však pr,ojeviti, má-li
býti účinnou. Vůli nelze powati, dokudi je pouhým vnitřním, p8lycbickým dějem: teprve z vnějšíhOo chování jednajícího lze ji vyvoditi. N erozhOoduje tudíž vůle sama 00 sobě, nýbrž teprve projev
1) Nezpůsobilost jednoho účastníka má v zápětí neplatnost právního jednání pro všechny; jest tudíž neplatný společný prodej věci
dvěma. kupcům, z nichž jeden je k právním činům nezpůsobilý: Sbírka.
n. ř. (3D897, (16) 6587.
2
F i s che r - Col b ri e: Not. Z. 1918, č . 4. - R li mel in: Die
Geistes anken im Geschltftsverkehr 1912 a m. j.
3) Sbírka 3711.
4) Tuh r: 2, 1, 365 a násl.
5) SI1OV. §§ 352, 461 a m. j.
6) K r a i n z: 290 a násl. - Tuh r : 2, 1, 399 a násl. - Ti 1 s ch:
141 a. násl.
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vůle, zjev seznatelný smysly. Avšak projev vůle nem Jen prostřed
k,em k seznámí vůle, jest součástkou jejího vzniku, bez n ěho vůl e
pr,o právo neexistuje. Projevu nelze nahraditi jmými důkaznými
prostředky. Naopak zase .může scházeti vůle určitému jednání, které
z evně činí doj em projevu vůle. Pak arci nejrue o projev vůle, avšak
právní řád' nakládá za j~stých oko,lností s touto skutkovou podstatou
jako s projevem vůle, právě tak, jako někdy za smlouvu pokládá
skutkovou podstatu, jíž schází souhla.sný projev vůle.
2. Vůli lze projeviti slovem, písmem, posunkem a jiným jednáním, . jako uchopením věci, roztržením listmy a pod. Právn ě upotřebitellny jsou jen ty projevné pmstředky, Meré podle mravu a
zvyku j,sou vhodné, :liby v jiných vzbudily představu o existenci
určité vůle. Je nutno, aby projev byl srozumitelný (§ 869).
3. Rozeznávati jest dvojí projev vllle: prohlášení vůle aJ uplatnění vůle.

a) Prohlášení jest projev vůle jedJnáním učiněným k tomu cíli,
aby .jím -oznámil se určitý psychický děj jiným lidem. Takovým
prohlášením dává se na-jevOi dvojí -vůle: vůle jednacÍl a vůle pr·ohl3IŠ0vacÍ. Vůle jednací vyjadřuje, co prohilašující chce, co máJ býti
účinkem právního jednání. Vůle prohl3.Šovad znamená vůli učiniti
právě to jednáJní, jímž vůle jednací má; oz:námiti ,se jiným.
b) Uplatnění jest projev vůle jednáním, j,ei nečiní se s úmyslem
oznámiti vůli jiným, z něhož však podie okolnoo,t í - zejména pod~e
obchodního mravu - usuzovati lze na vůli jednajícího.

bb) Hlavní druhy.

§ 99. a) Formální a neformáJl'lII:ít).
1. Projev vůle může 's e státi zásadně libovolným ' způsobem.
vhod'ný.m k tomu,aby ji učinil srozum~te]nou. Zp"Ů-sob projevu tvoří
tudH~ jeho formu, a proto j,est vla,stně každý projev vůle formální.
Avšak v technickém smyslu rozumíme formálním jen takový projev
vůle, jemuZi zákon neb ustanovení stran předepsalo určitou vnější
pod~bu. Předpis o formě vztahuje se vidy jen na prohlášení,
u mnohých smluv na prohlášení jen jedné z obou stran (§ 1316).
Formálmím jest· tedy - pře-smě vzato - vJastně jen projev vůle,
nikoli právní jednání samo: přes to však mluví se o formálních a
neformálních právních jednáních.
1. K otázce formy staví se zákonodálrce v různých dobách
různě.
Staré právo charakterisují přísné form~; miZÍ ponenáhlu
a uplatňuje se zás-:liďa bezformálnosti. Tak i v n3.Šem právu (§§ 863,
883; obch. zák. čl. 317). Ale lIlovější zákonodárstvi vrací se· opět
1) K r a i n z: 294 a násL, 2, 1, 85 a násl. - Pf a ff - II o f man n :
Kom. 2, 132. - Bu r c k ha r d: 2, ~ 94. - Ti 1 s ch: str. 144. - Týž:
EinfluB 206 a násl. - R i e t s ch: Ňot. Z. 1903, Č. 27. - R e i ch: Tamtéž, Č. 39 až 42. - B a t ě k: Právník 1906, 205 a násl.
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k přísnějším formám, zeJmena při důležitějších právních jednáních.
V platném prá.vu j,e st tudíž zá.swda bezformrulnosti prolomooa čet
nými výjímkami 1). Nejdůležitější formy platného práva jsou forma
písemná 2), notářský spis 3), úřední intervence 4), pfib~áni s,vědků 5).
2. Právně politické účely a účinky formy jsou ro,zmaro.ité: má
se zajistiti vá~nost vůle, rozlišiti projev relevantní od nezávazných
prohlášení, zvýšiti přesnost a zřetelnost prohlášení, ztížiti pad'ělání,
zaj~stiti důkaz. A však naopak zase obtěžuje každá forma prá'Vllí
styk, ohrožuje platnost váŽ!ně míněného a obsahově Illezávadného
právního jednání pro chybu formální. Uváživ tyto výhody a nevýhody, ,o bmezuje se .opatrný zá.ko'llod'á rce, a volí pokud mOžno
prosté formy. Ke zmíněným výhodám i nevýhodám jesrt m~mo to
přihližeti i p'ři výkladu (§ 6) 6). Z toho plyne pak ili1em, ž,e formy
předepsaro.é pro určitou smlouvu vyžaduje se i pro smlouvu' před
běžnou, a dílem, že chyba formální pokládá se někdy za nezávažnou, poněvadž bylo zásadním úmyslem zákonodárco,v ým, aby hmotné
právo ne,s talo se obětí bezúčelných formalit.
3. Nejprostšíru nejČ3JStější formou jest forma písemná.. Vyžaduje listiny, podepsané vydatelem (§ 886).
a) Text listiny, která jest pouhým pr,ostřed!kem projevu vůle,
listinou dispositiVlllí, nikoli prostřed!kem dUkazným', nepotřebuje
psáti vydatel; pouze vlastnoruční podpis jeho se vyžaduje 7). Podle
zása,dl o zmocnění stačí téŽJ podpis cizí připojený se svolením vydaitele 8). Mechanicky rOZJllJložený podp!is stačí joo tam, kde
v Qbchodě je to zvykem (§ 886). Dříve obvyklé připojení pečetě
1) Výjimkou

nejsOlU smloovy vooné (§§ 957, 971, 983, 1086). U
smluv záleží forma v plnění, jímž závazek se zakládá. Srov.
K r a i n z: 2, 1, 86. - S che y: Obl. Verh. 1, 36 a násl.
2) §§ 943, 956. 1178, 1249, 1346, 1391; úv. zák. k c. ř. s. čl. XIV,
Č. 3; c. ř. s. § 577; obch. zák. čl. 311; směn. ř. čl. 4, 96 a m. j.
3) §'§ 551, 1278; zákon z 25. července 1871, Č. 76 ř. z. § 1; zák.
o společnosti s o. r. § 76. Podle zákona ze dne 25. července 1871, Č. 76
ř. Z., vyžadují formy notářského sl?isu svatební smlouvy, smlouvy mezi
manželi o trhu, směně, rentě, zápil.Jčce, dále smlouvy darovací bez skutečného odevzdání; jen v této formě zřízeny mají dil.kaznou moc doznání
dluhu vydané manželem manželovi, potvrzení na obdržené věno a listiny
O právních jednáních mezi živými zřízené slepými či hluchými, kteří neumějí čísti, anebo němými, kteří neumějí psáti. Zákon platí také pro obchody v technickém slova smyslu uzavřené mezi manželi: Sbírka n. ř.
(7) 2784.
4) §§ 162, 174, 181, 551, 569, 1278.
") '§§ 579, 581; c. ř. s. § 322.
6) Dan z: Rechtsp'rechung nach der V;olksa,nsch3lUung und Mch
dem Gesetz, 54 a násl. - Fu c h s: Gemeínschadlichkeit der konstruktiven Jurisprudenz, 100.
7) Výjimka: § 578 (mimosoudní, Ipísemný, hol!ografický; tes,tament).
V písemné smlouViě stačí také poukaz na připojené tištěné "obecné podmínky": Sbírka 12952, n. ř. (11) 4086, jinak n. ř. (9) 3514; stenogram pokládá. se však jen za listinu pril.vodní: Sbírka n. ř. (12) 4496. Srov. R udo lf: Právník 1885, str. 793 a násl.
8) Jinak při výroci'c,h rozhodčích: SMI1ka n. ř. (15) 5950, (16) 6379;
při směnkách: zák. z 19. června 1872, Č. 88 ř. z., Sbírka n. ř. (10) 3659.
May r - D o min i k, Soustava ob č . p,·áva.
10
těchto
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ooni nutné 1). Kdo .p sáti neumi neho pro tělesnou vadu nemů~e,
nahradí podpis znamením ruky 2); toto ZJlaJnení nutno ověřiti soudn~
neb notářsky anebo připojiti před dvěma svědky, z nichž .jeden
podepíše jméno vydatelovo 3). Hebrejská písmena pokládají se za
znamení ruky 4). Pravý podpis neb ověřené znamení ruky zakládá
- vyvratitelnou arci - domněnku, že i text listiny pochází od vydatele (c. ř. s. § 294).
b) Není předepsáID. určitý pořad pro sepsání textu a podpisu.
Lze tudíž text měniti a doplňovati i poté, 00 byl podepsán, lze též
vystaviti t. zv. listinu blanketovou.
Vyžaduje-li se k platnosti smlouvy píisemná forma na obou
stranách, stačí, kdy7í obě strany podepsaJy tutéž listinu (§ 886) 5).
Podpisů netřeba přičiniti současně, avšak přece tak, aby každý
smluvník dověděl Sf! o podpisu druhým &ml.uvníkem (§§ 861, 884).
Stačí také, když strany vyměnily dvě souhlasné listiny, podepsavše
kaidá jednu z nich, anebo když vyměnily souhlasné dopisy, či
telegramy 6).
4. Notářský spis jest veřejná listina, sepsaná notářem podle
předpisů notářského řáJdu (§§ 49, 54 až 65) k tomu cíli, aby zjistila
se totožI1Ost osob a vážnost jejich vůle 7). N 001 nutno, aby notář
koncipoval obsah listiny. Strany mohou p'řooložiti k notářskému
ověřeni listinu už hotovou (not. ř. § 54) 8). Notářský spis uschovati
jest v notáiřově archivu. Je-li pro nějaké práV'Il..Í jednáJní předepsána
1) To spanovi! výslovn ě už § 884 o. z. o.
Z) "Z.namení ruky" nutno připojiti vlastmi rukou: Sbírka 3001;
avšak písař může si dáti vésti ruku: Sbírka 1462; jinak, jde-li o podpis
směnečný: rozh. z 29. května 1896, Ger. H. 1896, č. 44.
.
3) Platnost znamení ruky jest podmíněna přibráním svědků aneb
ověřením pouze, byla-li smluvena forma písemná . .Jinak platí znamení
ruky jako prohlášení, a důka,z o tom, že od prohlašujícího pochází, jest
podán .soudním neb notářským ověřením. Ověření není však podmínkou,
bez níž by "znamení ruky" neplatilo, nýbrž pouze ulehčením důkazu
(c. ř. s. § 294): Věstník min. sprav. 1916, str. 144. Potvrzení, že svědek
připojil jméno osoby, která neumí psáti, netřeba zapsati do, listiny samé:
Sbírka 2150.
4) Dv. dekret z 19. února 1846, Č. 938 sb. z. s., z 20. pro,since 1842,
Č. 663 sb. z. s. a z 22. října 1814, č. 1106 sb. z. s. Těchto dekretů nezrušil
c. ř. s. Sbírka n. ř. (12) 4567.
5) P1a,tí i v práv;u obchodním: P i s k ,o, Z" J. H. R. 80, 195 a násl.
Jednostranná smlouva (zápůjčka) uzavírá se písemně již přijetím dlužního úpisu podepsaného dlužníkem: Sbírka n. ř. (2) 458.
6) A to i když zákon žádá formy písemné: Sbírka 13454, 16104,
n. ř. (4) 1323, (11) 4086, (12) 4624, (13) 5241, (14) 5373, .(15) 5896.
7) Z.vlá.Štní předpisy IPlatí pro notářské spisy, zřizované se slepými, hluchými, němými a osobami, jež neznají řeči. spisu: not. ř. §§ 59
az '65. Zákonem ze dne 25. čel'venée 1871, č. 76, nebyly dotčeny zvláštní
předpisy, které vyžadují formy soudní neb notářské pro určitá právní
.jednání (nesp. pat. § 257, ' směn. ř. čl. 94, zák. knih. § 31 ). O sporné
otázce, pokud cit. zákon dotčen byl předpisy soudního řádu" srov.
T i I s ch: Einflu.6, str. 208, 240, 282.
.
8) Nestačí však p'ouhé ověřelllí podpisů; Illort4ři náleží list,i nu pro.
zkoumati a zříditi o tom notářský akt: Sbírka 4815 (Rep. nál. 33).
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forma notářského spisu, má nedostatek této formy v zápětí neplatnoSt právního jednání i). Prostou fOrn1u písemnou lze nahraditi vždy
.soudním lIleb notářským ověřením (§ 886).
5. Písemná forma jest nejč3Jstější formou, kteroustráJny umluví.
Formě jest vyhovělllo, smlouvu jest pokládati za uzavřenou, jakmile
smluvníci podepsali hotovou smluvní listinu. Úmluva o fo·rmě budoucího právního jednání může však míti dvojí smysl. Smluvní ci
mohou formu míniti jako pouhý důkazný prostřed'ek právního jednání, jež v budoucnu bez formy se uzavře, anebo jako platlllou součá.<:;tku budoucí smlouvy, takže chtějí se vázati jen prQJVedením této
formry. Co hyl9 míněnO', jest otázkou lmnkretního připadu 2). V púchylbách má se za tO' (§ 884), že strany nemíní se vázati S) před
splněním smluvené fOTII1y I).
II. Zrušen jest předpis (§ 887 'o. z. o. třetí, dhlčí novelou § 95) 5),
že nelze bráti zřetele na tvrzená ústní ujednání, která 'současně se
stala, avšak nesouhlasí s listinou 'a neb obsahují d'o datky, byla-li
o sruouvě zřízena listina 6). OpráV!llěné námitky vůči smluvnim
nálro'kům nemají býti vylučO'vány, jich kO'nečnému UUlání nemají
činiti se obtíže 7). A naopak, bylO'-li smlouvu, podie ustanovení zákona.
neb vůle ·s tran uzavříti jen formou písemnou, stala se odchylná
ujednání ústní právě proto ne.z ávazná. Neuplatní-li se tudíž v konkretním případě, co některý smluvník předpokládal neb zamýšlel,
uskuteční se právě tím opra.v dová vůle stram a zachová počes.tIIlost
obchodního styku 8).
i) Na nedostatek notářské formy bráti jest zřetel z povinnosti
. Sbírka 12548, 15897" n. ř. ,(4) 1252, (5) 1790, (9) 3357; jinak
Sbírka 6122, 13099.
.
2) Z neúplnosti ústní ÚmJ.uvy souditi lze na její nezávaznost:
Sbírka n. ř. (5) 1775. Pro závaznost ústních úmluv mluví však, když
strany prohlásily, že smlouva jest perfektní: Sbírka n. ř. (2) 440; kdy;~
daly závd'avek: § 908, Sbírka 336, n. ř. (1) 191, (6) 2269, jinak Sbítka
152, 8690; když počaly plniti: Sbírka n. ř. (6) 2437, jinak Sbírka 3218,
'
4078, 10615.
3) Tím rozli'ešena jest s:p()má otázka (Z e i II e r, Kom. '§ 884,
K r a s n o p o I s k i 3, 83, K r a i n z 2, 88, proti S tub e n r a uch o v i 2,
57 a m. j.), takže strany chtějí se vázati teprve splněním ujednaných
formalit: Zpráva 144. Dlikaz, že byla zamýšlena jen listina provodní, náleží tomu smluvníku, který tvrdí platnost smlouvy : Sbírka 219, 4219,
7846, n . .ř. (5) 1775.
4) Pl:ll-tí 'o všeliké rormě, nikoli jeJfl (ji písemné (§ 884). Výhradu, že

úřední:

má se zříditi o smlouvě listina tabulární, nelze v pochyb~ostech llokládati za úmluvu písemné formy: Sbírka 336, 14466, 15940, n. ř. (1) 191,
(6) 2437; jinak Sbírka 10615.
. '
5) Prahl zrušení vylovil se zejména W e 1 s pac her: Kritische
Bemerkungen 1908, 7 a násl. - May r: Betl'achtungen 1908, 9.
6) Ke sporu o smysl tohoto ustanovení srov. Ti 1 s c, h: str. 146.
- W e hli: Die obligationenrechtl. Bestimmungen, stl'. 22 a násl.
7) ProltO byl t:ento předpis vyloučen j1ž v z.ák.oně o' splátkových
obchodech (zák. ze 27. dubna ' 1896, Č. 70 ř. z., § 8). Listina, do níž dodateč'ně vepsán text neodpovídající ústním úmluvám, není závazná:
Sbírka n. ř. (17) 6962.
8) Zpráva 146 a násl.
10*
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III. Účinnost p-ísemného p~ojevu vůle jest vedl.e vnějšího ověření
namnoze podmíněna též zvláštní vnitřní formou, zvláštním obsahem
(§§ 1001, 1425 a In. j.). O těchto jednotlivých formálních jed'náJních
bude ,se mluviti na příslušných místech.
§ 100. {J) Pro h I á š e ní v Ý s lov II é a mlč k y u č i

II ě

n é 1).

1. Neformální prohlášení vůle charakterisuje se tím, že jeho
platnost nezáleží na způsobu, jakým bylo učiněno. Prohlášení může
se státi předem slovy a to ústně neb písemně (§§ 883, 557), znameními obvyklými neb umluvenými (přikývnutí, podání ruky a pod.)
neb vůbec jakýmkoli jedná,nim, které podle zkušenos,t i jeví se jako
bezpečný výraz vnitřní vůle.
Vrátí-li na př. věřitel dluŽillÍ úpis
dlužníku, projevuje tím 'svou vůli, že poklá,dá dluh: za zaplacený
a pod. Z takového jeďnámí lze zpravidla sOUl:1iti, že byla zde, při
slušná vůle. I mluvíme v takových případech o činech konkludentních.
2. Prohlášení učiněné slovem neb obecně .obvyklým ~namením
jest výslovné. Mlčky; !Učiněn:ýlln rozumí; !Se p~ohlášení "takovými
činy, po nichž p~o toho, kdo uváží všechny okolinos,ti, není pochybnosti ,o tom, čemu strana chtěla" (§ 863). Toto označení není vš'ak
sprá,vné. Neboť prohlá,šení nevýsloVlué může sice zá,lezeti v mlčení,
avšak i v jiném chování, ·b a dokonce ve slovech, jichž význam dá
se zjistiti jen po úvaze všech průvodních okolností. Jindy; zase žádá
zákon (§§ 360, 662, 671, 702, 790, 791, 792, 891, 892, 901, 928, 929,
935, 955, 1353, 1415) prohlášení "v;0sIO'vné", aniž tím míní slova neb
obvyklá znamení. V těchto případech rozumí zákon prohlášením
výslovným prohlášení jasné, bezpečně se znatelné. A nao'pak v mlčení
nelze vždy s.h ledávati prohlášCIl1í vůle, neiiku-Hsouhlas nebo přijetí.
Věta "qui tacet conse.ntire vid'e tur" zobecňuje nesprávně správnou
my;šlenku 2). Mlčení lze jen tehdy pokládati za souhlas, když celková
situace poskytuje oporu této ďomněnce, když mlčící jest si vědom
~olm.ostí, které ukládají mu za povinnost, aby mluvil 3), aneho když
to zálwn nařizuj-e (§§ 156, 158, 159, 418, 1080', 1081, 1114, 1238) O).
3. Márli posouditi se roz.hodnoSlt určitéhO' chová,ní, nutno tak
učiniti dle poukazu zákona (§ 863, od~t. 2.), podl.e zvyklostí a
obyčejů zachovávaných v poctivém styku obchodním. Určité chování
pokJádá někdy zákon za projev vůle určitého obsahu (§ 114 aj.).
Tu nastávají právní účinky, třeba! z okolnos,t i vyp~ývá vůle odchylná.
V ta.ko'v ých případech nejďe o prohlášení vůle mlčky učiněné, nýbrž
o prohlášCll1í fingo·vané.
1) K r a i n z: 290 a násl. - Bill r c k ha r d: 2, § 93, - E 11 rl i c h:
Die stillscllweigende Willenserklarung 1893. - T i 1 s ch: 142 a násl.
2) Srov. r, 142, Dig. de reg. iu:r. 50, 17.
3) U II g e r: 2, 111 a násl. - E hrl i cll: J. Bl. 1888, Č. 38 až 53.
- F i s che 1: Ger. H. 19,02, Č. 42.
4) U n g e 'r : 2, 112.
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4. Výslovné prohlášení vůle nazývá se někdy také bezprostřed
ním nebo přímým, mlčky učiněné prohlášení nepřímým. Správnější
bude však, nazveme-li jen to výslo-vné neb mlčky učiněné prohlášení
vůle přímým, které vzhledem k jeho projevu může druhá strana
bezprostředně vnímati, j'ako na př. slo-vo promluvené neb napsané.
Nepřímým prohlášením bude pak ono, při němž druhá strana nevnímá projevné jednání samo, nýbrž jiné skutečnosti tímto jedrnáním
vyvolané (po-sel, telegram a pod.).

§ 101. ee) Výklad t ).
1. Vůle jest ,skutečností vnitlmího života. Nelze ji proto seznati bezpr,ostředlllě, nyorž nutno ji vyvoditi z vnějšího chování,
z projevu. Vnější děj třeba hodnotiti jako výraz vůle a zjistiti jeho
právní význam. Činnost tato jest výklad prohlášení vůle.
2. Zákon (§§ 869, 565) vyžaduje určitosti a srozumitelnosti
prohlášenÍ. Prohlášení vůle máJ býti určité, to jest nesmí býti
učiněno tak všeobe'cně, aby nebylo možno vůbe-c seznati, kam vůle
směřovaila 2). Prohlášení vůle má býti srowmitelné, to jest uzpů
sobené tak, aby v příjemci vznikla žáďloucí představa 3).
3. Nejlepším a nejčastěji užívaným prostředkem prohlášení
vůle jest slovo promluvené neb napsané. Proto zabývá se výklad
ponejvíce .slovy, jicM smysl a význam má 's e zjistiti. Především má.
soudce (§ 6) přihlížeti k vlastnímu významu sJov v jich souvislosti
a zřejmému úmyslu s,tl"aD. Poněvadž však výklad zaNná vlast.ně
teprve tam, kde význam slov jes,t pochybný, kde úmysl není zřejmý,
nevyjadřuje tato zákonná, věta nic jiného, ne~ že j'alSllá prohlášení
není dJOiV10ileno překruco-vati O).
a) Větší význam má zá..sad!IJ (§ 914), že při výkladu smluv
nesmí se lpěti na doolovném smyslu výr!IJzu, nýbrž že vypátrati
jest úmysl stran a smlouvu tak vyložiti, jak to odpoví~ zvykům
poctivého ·obchOldu (srov. obell. zák. čl. 278). Taktů můw výklad
vésti k doplnění právního jeďnání tím, že ,s e dává určitý, smysl
nějaké okolnosti, na kterou strany nemy,slily aneb kteroUl různě
pojímaly. Nerozhoduje tudíž vůle skutečná, nýbd úmysl obou slt rm,
nerozhoduje doslovné znění prohlášení, nýbrž smysl tohoto prohlášení, pokud! z jasného úmyslu vyplývá (§ 6) a pokudl příjemce, uváživ
všechny okolnosti, neměl rozumného důvodu o něm pochybovati
1) K r a i 'll z: 292 a násl. - T u ll: T: 2,. 1, 534 a násl. - T i 1 s ch:
146 a násl. - Dan z: Die Auslegung der Rechtsgeschafte 1897. - Týž:
Ger. Z. 1909, Č. 18. - Oer tma n n: Rechtsordnung und Verkehrssitte
1914.
2) Na poŤ. pouhé projevy zdVloWosm, anebo pří[)ověď pronájemcova, že n.evypoví, dokud bude s nájemcem spokojen (Sbírka 3833).
3) Tomu tak není na př., nel1ozuIDÍ-li jeden smluvník jazyku druhého. Srov. , Pfaff-Hofmann: Kom. 2, 97.
4) Se h e y: Obl. V,erh. 1, 547.
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(§ 863) 1). Chrání se tudiž vzájemná důvěra stran a při tom béře
zřetel

na zvyklosti pootivého obcMdu, ,obchodni mrav 2). Ochrana

důvěry umožňuje dopln ění prohlálŠení neúplných. Co jest všeobecně obvyklé, není třeba vždycky, sjednávati zvJ,á,š,tě. Co však
pravidelně zvláště 'se wnlouvá (na př. výhrada vlastnictví, itráta

této

lhůt), to nelze beze vŠeho pokládati za mlčky sjedna/llé. Toto, pra-

vidlo není pouhým poukazem soudci, j.enž by tím byl zmocněn j'a,sný
obsah smlouvy ,souhilaSlIlě neb nesouhlasně posuzovati nebo ho 'pří
padně opravovati 3). Toto' pravid% pl.atí přímo pro strany, které mají
své jednání přízpůsobiti smlouvě. J'wk se smlouvě rozumí podle
úmyslu stran a podle zvyklostí poctivého obchodu, tak nutno ji
splniti 4). Co vypJývá ze smlouvy správně pochopené jakožto &m1uvníky chtěné, nepotřebuje při plněn.í dalšího přezkoumání, obmezení
neb ·opravy podle zásad o dobré víře 6).
b) Pří smlouvách jednostranně závazných - míněny jsou bezpiatné smlouvy 6) - jes,t v pochybnostech za to míti, Žle si povinný
chtěl uložiti spíše lehčí než' těžší břemeno. PIi oboustranně závarzných (úplatných) smlouvách jest nejaSlIlý projev vykládati na újmu
toho, kdo ho učinil (§ 915) 7). Pravidll.a tohoto nelze užiti, když
nejasno's t zavinili oba smiluvníci neb někd·o třetí 8). Nelze ho arci
užíti též, když nejasnost dá se vysvětliti obyčejným výkJwdem.
c) Výklad posledních pOl,zení má vypátrati pravou neb aspoň
pravděpodobnou (§ 683 i. f.) vůli zůstavitelovu. Při tom 8luší bráti
zřetel na způsob mluvy zůstaviteli vlastní (§ 655). Též takové jeho
projevy nutno vzíti v úvahu, které nern:3Jjí formy vyžadované pro
poslední pořízení (§ 582).
d) Prohlášení všeobecně znějící jest vykládati restriktivně,
řečeno-li jimi více, lIlež strany skutečně mín~y nebo než za jejich
úmysl polcládati lze 9).
1) Rři nedorozumění o významu určitého výrIazu jest mu rozuměti
tak, jak mu příjemce prohlášení rozuměti musil. Sbírka n. ř. (9) 3644.
2) Steinbach: Ger. Z. 1900, Č. 1 až 4. - Schneider: Ger.
Z. 1909, č. 29. - Schey: Obl. Verh. 1, 541 a násl. - Dniestrza1Ís k i: Festschrift 1911, 2, 22.
3) Úkolem SOUd00vým jest, aby vypátral obsah smlouvy, nikoli
však, aby ho doplňoval neb zlepšoval: Sbírka n. ř. (6) 2357; srov. též
Sbírka 4404. - T i t ze: Richtermacht und Vertragsinhalt 1921.
4) Arg. § 1413; srov. U n g e r: <hiinh. Z. 31, 390, pozn. 4.
6) Zprá,v a 153 a Msl.
6) Z e i III e r: Kom. '§ 915. ~ Bar t fl ch: Die Uneigenniitzigkeit
49 a násl.; neplatí tedy na př. pro zápůjčku: Sbírka n. ř. (10) 3662, (11)
4343.
7) Avšak jen tehdy, není-li p,raržádné OpOlry pro výklad: rozh.
z 21. ledna 1867, Ger. Z. 1867, Č. 15. Příklady: Sbírka 2025, 7647, n. ř.
(15) 5762, (16) 6575, 6576, (17) 6932.
8) Arg. jest citace § 869 v § 915.
9) Toto hlediSiko zdůrazňují §'§ 930, 1389, 1396; zvláštní výkladná
pravidla dávají pro takové případy §§ 666,668, 674 a 683, 1008, 1106,
1177; srov. Sbírka n. ř. (10) 3793.
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c) Vad y v ů I e 1).

§ 102. ai1)

Pře

hle d'.

I. Právní jednání jest projev vůle. Předpokládá se, že projev
odpovídá pravé vůli a že skutečně vyjadřuje vůli jednajícího.
Předpoklad odpadá, je-li we nějaká! vada vůle.
1. Projev vůle může býti jen wánlivý. Na př. prohlášení neučinil ten, za jehož prohlášení se vyd'á vá (padělání listiny, nesprávné
oznámení určitého prohlášení a pod.), anebo kdy~ projev vůle nevyšel z vlastní vůle jed'nadícího, nýbrž přivod.ěn byl zevnějším půso
bením (vis absoluta).
2. Jednající může chtíti prohlášení, avšak !Ile to, co bylo prohlášeno; smysl prohlášení může odporovati vůli. Tento odpor může
nastati umY'SIlně neb bez úmyslu prohlašujícího.
A. Úmyslný odpor může nastati:
a) v úmyslu oklallllati druhé z nevinných důvodů, na př. v žertu,
při vyučování atd.;
b) v úmyslu oklamati
a) druhého smluvní1ka: tajná výhrada (reservatio mentalisí);
f3) osoby jiné za souhlasů druhého smluvníka: projev učiněný
na oko (simulace).
.
Právní jednání na oko učiněné může býti zřízeno s úmyslem,
že se illemá uzavříti vůbec žádné právní jednání, jako na př. kupuje-li
se věc, aby odňala se zásahu věřitelů prodavačových 2). Právní jednální na ok,o učiněné může se však zříditi taJké s úmyslem, aby jím
skrylo se jmé právní jedná!ní (dissimulované), jako na pi'. při darování
ve formě trhu, nebo při právních jednáních uzavíraných osobou nastrčenou 3).
B. NeúmYlslný od'Por nastává:
a) když někdo se zmýlí tím, že se přeřekne, přepíše, přehmátne;
b) když někdo se zmýlí, maje nesprávnou představu o smyslu
prohlášení.
3. Je mOiuo, že vůle i prohlášení souhlasí, ž,e však vůle nevznikJa řádným způsobem.
a) Omyl v pohnutce. Projevené rozhodnutí lUebylo by bývalo
učiněno, kdyby prohlašující byl nějakou okolnost znal vůbec neb
vůle

.:aspoň správně .

1) K r a i n z: 254 a násl. ~ Bu r c k I;t ar d: 2, §§ 82 a násl. Unger: 2, 44 a násl., 117 a násl. - Tuhr:. 2, 1, 548 a násl. T i I s ch: 148 a násl. - Pf e r s che: Die Irrtumslehre 1891. - H o Ider: Dogm. Jhb. 58, 101 a násl.
2) PráJvmím jednáJním na oko není však každ,é pdvní jednání uzavřené ke zkrácení věřitelů anebo každé jednání, jímž má se obejíti zákon: srov. Pf a ff: Zur Lehre vom sog. in íraudem legis agere, § 13;
proti němu Vet s ch: Die Umgehung des Gesetzes 1917. - Fu c h s:
Dia Umgehung des Gesetzes 1917.
3) Had 'e man n: BelfelÍ.chOO1Ulg durch Stroomanner. 1911; Sbírka
S332.
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b) Nedorozumění. Smluvruk PQdkládá prohlášení druhého jiný
smysl, než tento sám.
II. Ve všech těchto případech nastává p'ráv~lÍmu řádu obtížná
úloha, aby vyrovnal vzájemnou ko1isi zájmů. Kdo chce uplatniti Sv{)U
vůli, má voliti vhodné prostředky k prohlášení vůle. Z toho by plynulo, že prohlášení vůle má, platiti, i když z něho vyplývá jiný smysl,
než prohlašující chtěl (teorie pr,ojevu). Avšak zájem prohlašujícího
žádái, aby mu připočítány byly jen takové projevy, jež jeho vůli sku·
tečně odpovídají a vyplývají z pohnutek normálních (teorie vůle).
Druhá ,s trana má však za,s,e zájem na tom, ahy se na prohlášení mohla
spoléhati, aby prohlášení mohla důvěřovati (toorie důvěry). Pl3Jtné
právo nepřijalo žádné z těchto teorií v plném mění. Oceňujíc spráVillě
zájmy sobě odpoTUjící, přijímá teorii vůle, kde není potřebí bráti zřete
le na důvěru třetích (§§ 55 až 58: právo' manželské; §§ 565, 570 až
572: poslední pořízení; § 901: darování). Přidržuje se teorie projevu
- arci téměř až k teorii důvěry modiIikované 1.) - tím, že váže prohlašujícího na jeho pr,ojev, když vyžaduje tak ochran3J druhého smJuvníka, který jedná v do'b ré víře (§ 871 a nás1.).

§ 103.

bb)

Vědomý

nedostatek

vůle 2 ).

1. Neplatné jest prohlášení, které nebylo míněno vážně (§§ 565,
869); při právních jednáních obchodních Vš3Jk jen tehdy, kd'yž, druhá
strana nedostatek úmyslu z okolností seznala neb seznati musila.
2. Tajlllá výhrada 3) nevylučuje právních účinků prohlášení. To
uznávají i přesvědčení stoupEmci teorie vůle 4), neboť jen toto stanovisko z'rujišťuje bezpečnost právního obchodu. Proto jest zejména zcela
lhostejno, zda druhá strana výhrrudu znala čili nic 5).
3. Právní jednání na oko učiněné 6) jest Illeplatné (§ 916) .
. a) To platí však jen o právním jednání, které bylo zřízeno
v úmys,lu, že .se nemá uzavříti vůbec žádné právní jednán,í 7). Naproti
tomu podléhá právní jednání Hru oko zřízené s úmyslem, aby se jím
1) P f a ff: Schadenersatz 59 a násl. - W e II s pac her: Vertrauen, 267. - Se h e y: Obl. Verh. 1, 543.
2) Na př. z nepoměru mezi zbožím a cenou, nebo z neurčitého
označení: Sbírka 3672, n. ř. (11) 4144. Pro nedostatek vážnosti může býti
neplatné zejména také právní jednání, uzavřené v podnapilosti, anebo
závazek slabomyslného: Sbírka n. ř. (1) 129, 201, (9) 3303, 3518, (12) 4889,

(15) 5809.
. 3) Pes tal o z z a : Begriff der Mentalreservation 1904.
Ti 1 s ch: Právník 1911, 854 a násl. - Týž: J. Bl. 1912, č. 25 a 26.
4) Tuh r: 2, 1, 554.
5) K r a i n z: 256. - E h r e n z w e i g: Not. Z. 1910, č. 13.
.6) U ng e r: 2, 119. - II e II e r: Právník 1875, 289 a násl. -La. r che r: J. Bl. 1883, č. 3. - U'n g e r man n, tamtéž Č. 30 a 31. .R o z toč i 1: Not. Z. 1881, č. 38, 39, 51. - Fu c h s: Scheinhandel 1918.
- Sbírka n. ř. (11) 4528. Velmi často jest i dissimulované jednání neplatné pro nedostatek formy nebo nepřípustnost obsahu: Sbírka 4419.
n. ř. (8) 2919 (jud. 166).
7) Sbírka n. ř. (12) 4496.
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skryJo jiné právní jednání, předpisům platným pro toto právní jednání dissimulované (§§ 916, 1071, odst. 2.) . Charakter jednání na oko
učiněného nevylučuje, ani když při něm spoluúčinkoval úřad 1). Avšak
když ve veřejném zájmu spoluúčinkoval veřejný orgán a jeho činnost
tvoří podstatnou součást právního jednání, neloo duviti o právním
jednáni na ok,o 2). Proto jest platné manželství uzavřené řádnou
formou, ať strany tajně umluvily, co chtěly (§ 59).
b ) Neplatnost právního jednání uzavřeného na oko jest absolutnÍ. Osoby třetí, jimž bylo uškozeno, jako na př. dlužník pohledávky postoupené na oko, zkrácený věřitel atd., mohou žádati, aby
právní jednáJlí vzhledem k nim posuzováno bylo podle pravé své
podstaty (§§ 869, 916) 3). Avša.k také námitka, že uzavřeno bylo
jednání na oko, jest vůči třetím pHpustna. Výjimka platí jen proti
třetím v dobré víře (§ 916, odst. 2.) 4).
c) Právním jednáním na oko neni jedná,ní fiduciární 5). Neboť
jím nikdo nemá býti oklamáJn. Strany chtějí jen určitým právním
účinkům, ačkoli se nekryjí s prruktickým účelem, jehož miní dosáh- .
nouti. Právní jednání fiduciární 8) záleží v tom, že se někomu poskytuje právo s úmluvou, aby nabyvatel právo to své d'oby. za jistých
olmhlOsti nazpět převedl (převod "k věrné ruce·'). Strany voli zde
pro své praktické účely Vrá.vní jednání, o němž vědí, že jeho právní
účinky přesahují žádoucí účel, na př. převádějí vlastníctví k ůčell'lm
zástavním a pod. Fiduciární jednání plodí však právní účinky své
povaze přiměřené. Fiduciární vlastník stává se skutečným vlastníkem
a jest pouze obligačně vázán, aby práva svého nezneužíval. Jeho
disposice s práVJem, byť i pličily se smlouvě, jsou platné, zavazují ho
však k náhradě škody. Platné právo zná právní jednání fiduciární
jen v konkursu (kolik. ř. §§ 10 odst. 3., 132 odst. 4. a 5.; řád
vyr. § 10, odst. 3.) 7). J;slou-li mimo tOl fiduciární j,ednání přípustna
a platna, lze rozhodnouti jen podle povahy jednoltHvých právních
j€dnání, zejména vzhledem na to, jaký význam má důvod zavawvací,
"titul", pro platnost právního jednáni 8).
1) Na lPř. soudní smír: Sbirka 11476; lIIUccné vyrovnání: Sbírka
n. ř. (9) 3365 (jud. 174); notářský spis: Sbírka 2185, 7730, 12129, n. ř.
(16) 6617.
2) K 'ohler: Dogm. Jahrb. 16, 126; 28, 166 a násl. ~ Zi Helman n: Rechtsgeschaft 2, 33.
3) Sbírka 5084, n. ř. (5) 1732, (10) 3769. K r a i Jl, z: 258.K I a n g: J. BL 1909, č. 19 až 21. - K O< h IlJ: Grunh. Z. 36, 152 a, násl.
O nepliatnJosti pr.ivního jednání na oko nemllže nyní . vzhledem k znění zár
kollla (§ 916) býti pochyby.
~ ) Krainz: 258. - Pfersche.: lrrlumslehre 108. Sbírka čs. 92.
") Sbírka n. ř. (15) 6085, (17) 6750.
6) Tuh r: 1, 2, 564 a násl. - Se h u I t ze: Dogm. Jahrb. 43, 1 a
násl. - Se h e y: Obl. Verh. 1, 574 a násL - Bar t & ch: Gel'. Z. 1910,
č.20 až 25. - Týž: J. Bl. 1914, č . 46. - Poll~k : J. BL 1914, č. 44. Wellspacher: Ger. Z. 1918, č. 7 a 8. - Geller: ZeDitr. Bl. 1908,
318 a násl. - A dle r : tamtéž 290, pozn. 4.
7) Bar t s ch: K. O. 1916, 107 a násl. s doklady.
S) Se h e y: Obl. Verh. 1, 575.
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§ 104. ee) O my 1').
1. Omyl jest v mnohých směrech záva,žný pm utváření právních poměn1. Zde jest nám za.bývati se pouze vlivem omylu na
platnost právních jednání 2). K omylu jest přihlli~eti 't eprve tam, kde
vzniká skwtečný rozpor mezi vůlí a p'l'ojevem. Jest tudíž nutno,
každé prohlášení vůle nejprve vyLožiti, neboť pravá vůle může se
uplatniti, třeba by dala zjistiti se teprve opraVlIlým výkladem nesprávného prohláše:l1Í. Proto jest pos~ední pořízení p1a.tné, ukáže-li se,
~e ' obdařená ,o soba neb ,odkázaná věc byla pouze nesprávně pojmenována lleb popsána (§ 571). Proto' platí také při práVlIÚch jednáních mezi živými ,to, co skutečně bylo chtěno, nik!oli, co mylně prohlášeno, rozuměla-li druhá strana prohlášení tak, jak bylo míněno 3),
anebo když obě strany totéž chtěly a obě SVOu vůli mylně vyjádřily
(omyJ spo~ečný) 4).
2. Zásadně jest rozJ.išovati omyl v proMášení (v obsahu) a
omyl v pohnutce 5). O omylu v prohlášeni mluvíme, nebylo-li prohilášeno, (';0 prohlašující chtěl. Omyl v pohnutce je dán, když prohnašující sice proplásil co c,htěl, avšak jeho vůle vznikl!a z klamných
pohnutek 6).
3. Omyl v prohlášeni má rozličné účinky, podle .toho, je-li podstatný čili nic. Omyl jest podstatný (§ 570), týk~li se hlavní věci,
takže by právní jednání bez om.ylu vůbec, nebylo uzavřeno, zmýlil-li
se prohlašující v předmětu, v osobě či v obojím 7). PodstaJtný jest
dále omyl, týká-li se podstatné vlastnosti věcí B) . Podstatnou jest
') K r a i n z: 260 a násl. - Pf a f f - H o f man n: 2, 113 a násl.
- Burckhard:: 2, §§ 84 a násl. - Til ,s ch: 148 a násl. - Pfers che: Die lrrtumslehre 1891. - Leo n h ar d: De'r JrJ.1tum 1907. Gottschalk: Die Bedeutung des Irrtums 1917. - Backer: ·B. J.
Ztg. 1921, č . 2.
2) Nejen na platnost smluv, nýbrž i jiných projevů vůle, jež vůči
druhým jest činiti (§ 876); na př. výpověď smLouvy: Sbírka n. ř. (15) 5893.
3) Sbírka n. ř. (2) 513.
4) Sbírka 4578. 11948, 15049, ll. ř. (2) 503, (4) 1649. - K r a i n z :
270 a ná,sl. - Man i g k : Irrtum und Ausleg!llng 1918. - Oer tma n n :
Arch. f. z. Prax., 117, 275 a násl.
") U n g e r: 2, 51. - B u r c k h a r d: 2, '§ 84. - T i I s ch: n. u.
m. - P f e r s che : 37~ 48, 81, 167 a násl.
6) Rozlišení jest3irci často velmi obtížné; v pochybnostech rozhodovati má názor obchodního styku. Qmyl v prohláAení týká se okolností,
jerl podle tohoto názoru patří k 'Gbsahu právního jednání. Omyl o skuteč
nGRtech, které každý smluvník zkoumá na vlru,rtní nebezpečí a v příčině
jichž neočekává. vysV1ětl6lIlí druhého smluvník!a, jest Gmyl v pohnutve.
Srov. K r a i n z : 262.
7) V takových případech schází projevná vůle; důvodem neplatnosti takových právních jediI1ání nellí tedy, že na~tal omyl, nýbI1ž že
scházela vůle.
B) U n g e r: 2, 124, po.zn. 19 a). - Pf e r s che: Lehre- vom SGg.
error in substantia, 1880. Příklady: 00 myl 00 ceně trhového předmětu:
Sbírka n. ř. (1) 42, (12) 4560; prodej nepravého obrazu neb nepravé známky: Sbírka n. ř. (1) 388, (17) 7079; omylo rozsahu prGdaného pozemku:
Sbírka 9437, rozh. z 20. listopadu 1917, ZelJ1tr. Bl. 1918, č. 98; o vlastnictví
pJ.1odavatelově: Sbírka 11227.
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vil.aJsllIwst, když na ni hlavně úmysl směřoval a byl prohlášen (§ 871) 1).
Všechen ostatní omyl jest nepodstatný (§ 873). Omyl v osobě neb
ve vlastnosti osoby jest podstatný nebo nepodstaJtný podle toho,
nebylo-li by jinak došlo ke smlouvě vůbec nebo aspoň ne tak, jak
byla uzavřena 2). Vždy je však numo, aby . omyl byl omluvitelný.
To muže býti také omyt právní 3). Omluvite1ným není omyl, jemuž ,
bylo možno vyhnouti se nahlédnutím do pozemko,vé knihy 4).
4. Účinky podstrutného omylu v pr·o jevu (obsahu) jsou ruzné
podle toho, jde-li o právní jednání obchodmi čili nic.
a) Pro právní jednání obchodního styku, to jest pro smlouvy
a jiná prohlášení vUl.e, jež vůpi druhým se činí (§ 376), platí teorie
duvěry 5).
a) Prohlaš ující jest záJsadně vázán na své mylné prohlášení
(§§ 871, 876) 6). MUže však své prohlášení odvolati neb opraVÍJti,
dokud příjemce pro'h lášení neučinil neb neopomenul ničeho v duvěře
na učiněné prohlášení 7). Příjemce prohlášení nemuže odvolati se na
toto prohlášení, by11o-li mu vysvětleno včas, dr'hre než v důvěře na
pnohlášení jedinal nebo se zařizovalI. (§ 871) 8).
(3) Omyl č iní však právní jednání neplatným,
aa) kdlyž druhé straně z okolností zřejmě musil býti nápadný 9);
bb) když příjemce sám omyl zpusobil úmyslně neb neúmyslně 10).
1) Ani úmysl, ani prohlášení samo o sobě nesfu.oí, leč že by prohláše,ní bylo zbytečné podle ml'JOTŮ obchodních, pOJ1ěvadž l'ozhodující význam vlastnosti sám sebou se rozumí. Srov. K r a i n z : 264; rozh. Sbírka
4578, n. ř. (4) 1649.
2) Nerozhodná jest na př. zpravidla osoba ku,pitelov:a pN koupi za
hotové: Sbírka n. ř. (4) 1449; pn obchodech úvěrních jest však osooo. dlužlIIÍkoV!a a jeho způsobilost platební podstlatJnou: Jud. 195; jinak Sbírka n.
ř. (11) 4080. - Len e 1 : Dogm. J hrb. 44, 22 a náisl.
3) § 12 Č. 5 i. f. této soustavy; jinak Sbírka 6209.
4) Sbírka. 3883.
5) Z e i II e r: Kom. 3, 42. - U n g e r: 2, 125.
6) Nerozhoduje, byl-li omyl způsoben vlastním zaviněním mýlícího
se neb náhodou. PodelP,íše-li někdo Ismluvní liSJtiruu, aniž ji četl, není to
vždy zaviněru. Podepíše-li někdo listinu" ailŮ,ž se na ni podíval, dává najevo, že jedná bez ohledu na jednotlivosti v listině uvedené a nemůže
pak zása<1ně odvolávati se 00 omyl: SbÍJrka 13431, 13474, 15136, n. ř. (4)
1323, (10) 4028, (11) 4232. (14) 5387, (16) 6233. Pl'edpokládárli však mylně,
že obsah li,stiny odpovídá jeho vůli, am.ebo je nezávažný' 'a Obsahuje-li tato
liJstina ustanoveni, ktelrá tam pravidelně nepa.tří, rozhodují pravidla
o omylu: Sbírka 11506, 14229; sr{)IV. K r a i n z : 268 a násl.
7) Hartman: Dogrn. Jahrb. ro, 42. - Ofner: Grtinh. Z. 17,341
a násl.
R) Zpráva 135; rozh. z 20. března 1917, Zentr. Bl. 1918, Č . 257.
9) Pfijme-li někdo mvrh smlouvy, ač obsahuje zřejmé přepsáni, jest
míti za to, že přijal návrh ~odle pmvé vůle, navrhoWlJtelovy: Sbírka 2984,
n. ř . (2) 513.
,
10) Nerozhoduje zavmění klamajícího: Zpráva 134 a násl. Dříve byla
otáika sporIlJOU; s rov. K r a i n z : 265 a násL
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b) Pro právní jednáni ostatm.í (jež nepatří k právním jednánim
obchodního styku), jako manželství (§§ 57, 58), posledni pořízení
(§ 570), darování (§ 901), platí teorie vůle. Omyl činí 'práviI1Í jednání
nep'la1mým 1).
c) NeplatnO'st jesť relaMvni 2) a nutno ji upI3Jtňovati žalobou
ll,eb námitkou, ačli druhá strana d1ob[,oVlolně nesvolí ve zrušeni
smloovy. Nedotčena zůstanolll prráJva třetích nabytá beze'llS,tně na z.ákJadJěJ neplaJtného právního jedná.ní 3). pr; zrušení prrávního jednáni
jest mýlicí se povinen vrátiti, co obdržel k s,vému pI10spěchu (§ 877) 4).
Zrušení práv:n:íb!o jednáni lze 'odwáJtiti tim, že druhá strana nechá
vše platiti, jak to' miniI ten, kdo- se zmýlil 5).
5. Nepodstatný omyl 6) ned-otýká se p~a>ťnosti právního, jednání. Strana, která se zmýlila, má všaJk. nárok na náhradu pod1e za;vinění strany druhé (§ 874). Avšak i neúmyslné oklamání zavazuje
k přiměřené náhradě 7).
6. Byl-li smluvI1Ílk slibující oklamálIl někým třetím, ručí sice
třetí za obmY1B~ (§ 874) 8), avšak právní jednání je pl3Jtné. Jen když
smluvník přijímající zúč3Jstnil se oklamání neb zřejmě o něm věděti
musIl, nakládá se s nim taJk., jako by byl omyl 'sám způsobil (§ 875).
"Třetím" ;sluší ro-zuměti jen osobu při právnim jednáni nezúčast,.
něnou, nikO'li ttOho, s jehož pomocí, v jehož jméně nebo na jehož účet
bylo uzavřeno právni jedná/ní. "Třetím" v tomto smyslu není tedy
zástUlpce nebo Z3Js-toupený, ten, VI jehoi prospěch smliouva byla uz.a..
vřena, orgán prostř,edkující (úředník, pomocník, posel), ačli 3Jrci druhá
snr3Jna seznati mohla podle názorů obchodních, ž,e jehO' údaje a prohlášení nejsou svémocná a oprávněná 9). Proto stíhá také odesilatele nebezpečí, že jeho proh!láš,eni bude nesplt"áWle tJlumočeno pro1) Pf e r s che: Irrtumslehre 228 a. násl.

2) Rozh. z 13. prosince 1877, Ger. H. 1878, č. 66; jen oklamaný může
žádati, aby právní jednání prohlIDšeil1lO bylo za neplatné, nikoli osoby třetí.
3) Analogie § 875: Sbirka 14842.
') Nejprve to, 00 'obdržel in natura: Sbírka 4502; není-li to nás1edkem Z\aviněni možno, jest nahradm škodu: Sbírkta 3713, 11890. n. ř. (5)
1706 (8) 3145, (14) 5600; jinak jelst vydati, oč g,e obohatil: Sbírka n. ř. (8)
324~ (16) 6514; s,rov. též Sruka 1386. Nálrok na vrácení jest účinný jako
nárok "vooný" i proti konkursní p1odSlbatJě: Sbírka n. ř. (3) 12J1.
5) Pfersche: 191. - Regelsberg~r: Dogm. Jbb. 58, 156.
6) Příklad: Sbírka n. ř. (16) 6224.
7) Pf a ff: G<utJaohlten 63 a násl. - Pf e r s che: 141 a násl. S che y : Festschrift 1911, 1, 524. - Přiměřené, odškodné llIení totéž jaklo
závazek 11e sprMy: Sbírka n. ř. (4) 1550.
8) Oklamání zavazuje k náhradě škody i mimo poměry smluvní
(§ 1295): Sbírka n. ř. (1) 332, 378, (8) 3010, l'ozh. z 3. června 1914, Zentr.
Bl. 1915, Č . 500.
9) E h r e n -z w e i g : Grtinb. Z. 35, 627 a násl. -:- H 'E H man n : Vera,ntwo,r tlichkeit des Vensichere,rs, 113 a n<ÍJSL - BIt t n elr: Zentr. Bl.
1909 545 a násl. - Josef: Z. f. H. R. 67, 173. - Sbírka 10402, 12555,
13188, 14834, n. ř. (1) 109, (2) 826, 870, (7) 2652, (8) 356, (11) 4068, (12)
4704.
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středIDova,lielem: omyll1) tlumočníka 2) zvoleného odesilatelem 3) platí

za omyl odesilatelův. Je tedy právní jedmáID neplatné nás[eukem
tak!ového omylu jen tehdy, musil-li omyl druhé straně z okotností
býti patrný. Neboť jest zcela lhostejno, použil-li pl'ohlJ.ašující dopisu
nebo pl'ostřeooÍlka živoucího. ZáJ e~í jen na tom, že je tu prohlášeni
:vůle, které smluvník právem pokládati můž·e za prohllášení druhého
smluvníka. To vyjadiřuje zákon (§ 871) tim, že omyl Ol obsahu prohlášení přijatého poklárlá za stejný jako omyl o obsahJu učiněného
prohlláše11i 4).
7. NáJrok na náhradu škody a na zrušení smlouvy 5) pl'(j omyl
vzešlý pii smlouvě 6) pr'omlčuje se do tli let; dopustila-li se druhá
strana lsti, do třiceti 1et (§ 1487). Promlčení počíná teprve, když
strana na omyl přišla 7), nikoli už uzavřením smlol\Lvy 8). Zároveň
se ŽMQbou Pflomlčuje se také námitka, takž e mýlící se nemůže čeklllti,
a~ druhý smluvník bude uplatňova.ti svých práv ze smlouvy 9).

§ 105. dd) N e d o r o z umě n í 10).
Nedoll'ollumění jes.t rozpor mezi prohlášením Sltran pn uzavrram
právJ1ÍhO jednání. Této vady mohou strany býti si vědomy: nedol"o'ntlmělÚ zřejmé. Strany však mohou se domnívati, že jsou jednotny,
kdež,to vskutku se proMášení jejich liši: nedorozumění skryté.
1. Zřejmé nedorrozlU.ffiě.ní brání vzniku právního jednání. "Při
vOiluj&-li se k něčemu jinému, než oono týkala se připověď, nevzniká
smlouva" (§ 869, druhá věta i. f.) 11).
2. Totéž platí zásadně o nedomzumění skrytém. Někdy však
je právní jednáJní platné, ač tu bylo skryté nedorozumění.
a) Nedorozumění může záležeti v tom, že se strany neshodly
o určitém bodě, O němž měly se umluviti, ana ušla jim odchylka
v jejich vzájemném prohlášení. Tu nelze sjednání s,tran pokládati

1) Nikoili však úmyslná změna prohlášení, kterou učilllil orgán prostředkující: Sbírka n. ř. (7) 2028. Pf e r s che: 238, pozn. 10; výjimečně
ručí vydatel šeku za falšování, která učinili jeho zřízenci použití při vy-

dá.vá.ní šeku: zák. o šeku § 20.
2) Na př. píSi3ke, tlumo~níka" posla, telegrafního úřadu: Sbírka 717u.
3) Nikoli d1"llhou srtranou; Sl'OV. B o s w i n kel: A. f. b. R. 32,
386 a násl.
4) Srov. Zpráva 135.
") P f e r s che: 138.
6) '§ 1487; neplatí tudíž na př. při kIvitanci vydané omylem: Sbírka
4200, Sl'OV. též Sbírka 112~7, n. ř. (8) 3195.
7) SbÍlrka 3375, n. ř. (9) 3378, (11) 4145, (18) 7604; jinak n. ř. (10)
3865.
8) O f n e r: Proto 2, 278. Z e i II e r: Kom. § 1487. - Pf e rse h e : 139. - B e i s ser: G. Z. 1901, č . 29.
92 P f e r s che na U. m.
1 ) U n g e r: 2, 122. - B u r c k h ar d: 2, § 84, po.zn. 3. KraiÍnz: 272 a násl. - Til ,s ch: str. 151. - Pfersche: Irrtumslehre, 182 a násl. - Ti t ze: Die Lehre vom Mil3ve'rstandnÍJB 1910.
11) Sbírka 1273, n. ř. (10) 3571.
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v~dy za p~atné, poněvadž není příslušn ého zákonného předpisu 1).
ZálležJ-li však rOz,pOT pouze v tom, že prohlášení jednoho má širší
rozsah než dTuhého 2), 100 pravidelně za to míti, že clo šlo k dohodě
ve smyslu prohlášení užšího (§ 906) 3).
b) Nedorozumění může vzniknouti tím, že obě strany pouWy
téhož mnohoz.načného · výmzu, jemuž každá rO(luměla jinak. Tu
zjistiti jest pl'avý smysl výkladem 4). Nevede-li v:)'klad k cHi a, nedlohodnOlU-li se strany d'odrutečně o pravém smyslu prohlášení 5), jest
p!l'ávní jednání neplatné.
3. Rozuměl-li jeden smluvnik prohlášení druhého špatně a
přijM-li je v tomto mylném smyslu, nejde o pouhé neďoro'zumění,.
nýbrž O omyl. Rozhoduje smysl prohlášení obou strrun, jak podává
se dle objektivního výkladu, a strana, která mu r,ozuměla jinak, jest
poukázáma na obyoojná pravidla o offi'YIlu 6). Bude však i v ~ových
případech z důvodu vhodnosti radno za to míti, že ke vzniku smJouvy
nedošlo, třeba zá;sady pla,t né pro omyt neodůvodňují tohoto závěru 7).

§ 106. d) Po hnu t k y.
je.st výsledkem vnitřních dějů. Tyto děje vznikají
o věcech skutečných či domnělých. Jakmile
př,edstava taková vedla k určitému chtění, stala se motivem tohoto
chtění, pohnutkou. Pro právní jedná.ní jest rozhodTllo pouze, že
někdo chtěl, níkoli však, proč chtěl. Tuto zásadu odůvodňují úvahy
úěeIDO ti, zejména ohlled na jistotu obchodního stylku, na vzájemnou
důvěru. A prot,o není pravidllio ono bez výjimek .
. 2. Pravidelně jest ohled na bez.pečno - t právního styku důl eži
tější než o,hled na jednajícího, jenž se zmýli1. Omyl v pohnutce nepřichází zásadně v úvahu 8). To jest také stano'viskO' platného práva.
Omyl v pohnutce neiná vlivu na platno t jednání úplrutných (§ 901) 9);
při posledních po·řize,ních (§ 572) a, jiných bezplatných věnováních
(§ 901 ) rovná se však podSltaJtnému omylu v obsahu právního jednání, to jest činí je neplatným.
1.

na

CbJtění

zá.k~adě představ

1) Srov. obč. zák pl10 říši nem. § 155.
2) Na př. kupec nabízí sto, IP'rodavač žádá jen osmdesát; v opač
ném případe neplatí však § 906.
3) Pf e r s che: Irrtumslehre, 194 a násl.; jinak R o s m a r i n ~
Ger. H. 1914, Č'ís. 23 (jalw ujednaná plruLiti má; cena průn~ěrná) .
4) Příklady: Sbírka 2984, n. Ť. (9) 3644.
.
0) Sbírka n. ř. (10) 3751. - Pf e r che: 185, pozn. 7.
6) T i I s ch: n. u. m.
.
7) Sbírka n. ř. (9) 3277.
8) K r a i n z: 262 a násl. - Bu r ·c k h a r d: 2, § 84. - U n g e r :
2, 51. - T i I s cll: 152. - Z i t tel ID a II n : Irrtum und Reclltsgesclllift,
83 a násl., 414 a násl.
.
.
9) Omyl v pohnutce může z.de ,přicházet~ v úyah~l , nejvý~ ~ako omyl
o okollllosti vedlejší (§ 872). Neplatnym bylo by pravm Jednám Jen tehdy,
byla-li správnOlSt' pohnutky učiněna výminkou !právního jedná.ní: § 901
věta prvá; Sbí<rka ll. ř. (1) 109; '1' iJ s ch: n. u. m.
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3. Totéž stanovis.I"o zaujímal zákon dří\1e p,ro připad, že někdo
uZáNiiel smlouvu, byv k tomu pohnut lstí 1). Pro toto stanovisko
zákona byl směrodatným názor školy práva přirozeného 2). Podle
práva pillLtného (§ 870 dle třetí nov;ely) však "není smlouvou vázám,
kdo ji ujednal, proto,ž e éLruhá strana ho k ní primě-Ia lmí ..." 3).
Tooto vliv na platnos,t právníhio jednání má pohnutka vzbuooná Lsti
jen tehdy, je-li pohnUltlmu rozhodující (§§ 572, 880), je-11 omyl podstatný. Nepřihlíží se k omylu, jenž vúmzen byl ldanmými údaji druhé
strany neúmys:lně, i když prorj av vůle stal Ra "jedině z této klamné
pohinutky" a). Lstivost ·třetího čilú pak smlouvu neplatnou, měl-li
druhý smluvník podíl na jednání třetího aneb patrně o něm věděl
(§875) 5).
4. Podvodu rOVlllá se dJonucerní (§ 870). Donucením 6) r02.uměti
jest donucení hl'ozrbo'U, donucení psychické (vis compulsiva). Donucení tělesným ZrIláSrilněním (vis abso~uta) vylučuje projevnou vůli a
činí prá.vní j.oonání neplaJtným. Vliv psychického, d:onucení jest však
různý podle toho, jde-li o právni jednání styku obchJodního čIli nic.
a) Při právních jednáních obchodního, styku nemá ten, kdo
nutí. nab o donucení ví, míti žádného, nžitku z vynuceného právního jednáni. N epla1mé jest však právní jednání takové, jen když
-donucerhl vyšio ,od druhého smluvrníka (§ 870) aneb sice od osoby
třetí, když druhý SMuvník na rbom měl podíl neb 'o tom patrně věděl
(§ 875).
b) U ost.at.ních právních jednání, manželství (§ 55), posledního
ponzení (§ 565), darování (§ 901 poslední věta) čilú kaUlá hrozba,
jež vz.budila důvodnou bázeň, nechť pochází od kohokoli, právní
jednání nerplatným.
c) Jest nutno', aby hrozba byla "nespravedlivá" a bázeň "dů
V'odná"- (§ 870). Oprávněné jest donucení, má-li nutící právo hrOlZiti
určitým :zlem neb vykonatí je, aby právní jednání vynutil 7). Byla-li
v původnímznělní mluvil jen -o bázni, nikoli též o lsti,
ani v p,řípadě podvQclu nemělo se přihlížeti k pohnutkám;
§ 874 stanovil pouze povinnost k náhradě škody pro toho, kdo lstí
smlouvu způsobil. To nebylo přehlédnutí redaktorů, nýbrž stanoveno
úmyslně. - Tak E h r e n z w e i g: Grtinh. Z. 35, 616; jinak P f e r s che:
Irrtumslehre, 159 a násl. Srov;. též T i 1 s ch: 153 a násl.
2) Z e i II e r : Da.s narttirliche Prwartrecht '§ 101.
. 3) Tím vrací se zákon ke' stanovisku západoha.ličského zákoníka
(3, § 16), od něhož upustil jen proto, aby zabránil mylnému výkladu, že
smlouva, . způsobená podvodem, je vždy neplatná, i když. by omyl tím
-vyvolaný, nebyl podstatný. Srov. O f n.e r: Proto 2, 12.
.
0) E h r e n z w e i g: Grtinh. Z. 35, 613 a násl., jinak Zpráva 136.
5) Viz § 104, Č. 6 této soustavy.
6) Krainz: 259 a násl. - Burckhaa:d: 2, § 86. - Unger:
, 2, 44 a násl. - Ti 1 s ch: 152 a násl. - Pf e r s che: Irrtumslehre, 155
ar násl.
7) Podle t.oho je donucování le placení op,rávněné, vyhro~uje-li se
žalobou, exekucí nebo udáním: Sbírka 9102, 15120, n. ř. (4) 1649, (8)
3216, (11) 4348; "nespra-vedlivá" je hrozba trestním udáním třeba odůvod:
něným, stala-li se k tomu cíli, aby vymohlo se nepoměrné odškodněm
a pod.: Sbírka 15022. - U n g e r: 2, 50, pozn. 24.
1) § 870

poněvadž
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bá~eň dův1odná, "jest p050wutidJle toho, jak velké a pravděp.odobné
by~o nebezpečí, i dle toho, jaké v'lastnosti tělesné a jakůu povahu
by;lů vyhl"ožo'V"áno" (§ 55). Růzhoduje tedy můment

má osoba, jíž
slUbjektiVllÍ.

rl) Ve všech těchto případech nastává rela,tivní neplllltnost
právního. jednáni Ji uplllltňomti jest v tříleté promlčecí lhůtě žaLobou nebo. námitJIDou (§ 1487). Mimo to jest "vždy práv ze škody,
rodtO j1ného ke smlouvě přiměl lstí nebo neosp'l"a,vedlnitelnou bázní"
(§ 874).

§ 107. e) Mo ž no. s t a

pří

P II S t n o s t o. b s a hUl ) .

Právni řád nestanovi urNtý obmezený půčet typických právních jednání. Počítá s tím, že potřeb;y život,a můhůu vytvůnti typy
nové, kterým má se <loo,tati. právní ůchrany, 3Jniž bylo půtřebí dů
plňO!Vati či měniti zákůny. Právní řád spokojuje se st:mwením
určiJtéhů minima podmínek, jež splniti má každé právní j,ednání,
chce-li YyiVolati prám úči1llk.y. K podmínkám těmto. patří předem,
aby piiedmět právního jednání, plnění, bylo. možné a jeno důvůd dů
v,oIlený. "Nelze platně umluviti něco přímo nemůžného" (§ 878). "Neúčinkuje po právu smlůuva, ~terá se příčí zákonné zápovědi nebo.
dobrým mravům" (§ 879). Nemůžné je, co. se státi nemůže, nedůvů
lené, co. se státi nesmí.
1. Nemožnůst jest buď fysická nebo. právní, ůbjektivní nebo.
subjektivní.
a) Fysicky je nemožné, ooho nelze prů,vésti dle zák:oo.ů přírůd
ních. ObtížDoSt, nedosltižnost neni j eště nemůžnůstí 2). Ne<los,tižnost
bude však rovm.a nemo.žnů.sti, nelze-li růzumně na dlužníku žádati
plnění 3). Co je nemožné fysicky, je "přímo nemožné" (§ 878), tudíž
pífáVlIlí jednání následkem toho. neplatné, avšak jen když nemožnost
je zřejma 4). N ebůť převezme-U někd,o právním jednáním závazek,
ručí zásadně za možnůslt splnění . Jinak stihá ho povinnost správy
(§§ 923, 1283, 1397), pokud arci slib neni neplatným podle, pravidrl
o. omylu 5).
b) Právně nemůžné jest, co. by sice půdle zákonů přírodních
státi se mohlo, avšak nemůže se státi následkem předp,isů právl) K r a. i n z : 297 a násl. - B u r c k h a r d: 2, § 95. - U n g e r :
2, 43. - T i 1 s ch: 154 a násl. - L o. t ID ar: Der unmo.ralische Vertrag
1896. - S t e i n bac h: Die Mo.ral als Schranke des Erwerbes 1898. G r a. b s che i d: Ger. Z. 1900, č. 46 a 47. - O f n e r: Tamtéž, č. 52 . .G r a. b s che i d: Tamtéž 1901, č. 4. - E c k s t e in: A. f. b. R. 38, 195
a násl., 41, 178 a násl.
2) Sbírka. 5735: i když úspěch je pochybný, je přece nutno. učiniti

pokus.
3) R a. bel: Festschrift 1911, 2, 844.
4) Ra. bel: 821 a násl.; Sbírka 2398, 2915, 15685, n. ř. (5) 2085.
5) R a. bel: 835. - P f e r s che : Irrtumslehre § 18.
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ních 1). Jako ' zvláštni případ uvádí zákon (§ 880 a) přislíbení cizího
jednáJní. Přislíbení takové ~amená pouze, že slibující přimluví se
u onoho třetího a n8'IÚ závazné ani pro slLbujícího ani pro tře
tího 2). Zaručil-li se však slibující za výsledek, ·z a chování třetího,
jest ·povinen příjemce slibu úplně odškodniti, když třetí ne~plnil, oč
šlo. Právní nemožnost činí právrni jednání neplatným, k,lyž jdn
nás'ledkem právního omylu bylo 100 plnění pokJá.dati za možné.
c) ~emožnost jest objektivní, má-li fivůj Llůvod v povaze plnění.
~emožno st je subjekltivni, má,-li svůj důvod v osobě neb jmění zavázaného (§ 1311). Jen objektivní nemožnost způsobuje neplatnos,t
právního jednání. Subjektivní nemožnost nedotýká se platnoRti právního jednání vůbec 3).
. 2. Nedovolené jest právní jednání, které se příčí zák,onné zápovědi nebo dobrým mravům 4) (§ 879).
a) Zálwnné zápovědi přičí se úmluva, již subwmovati lze zákonům t,restním. Zakázané právní jednání není však neplatným už
z t,ohoto důvodu. O tom rozhoduje úmysl záko~odárcův 5). Prohlásí-li
však zákonodárce práv[lí jednáni za neplatné, nepostihuje tím jen
ona právní jednání, M,erá odporují zákonu přímo, nýbrž i ta, jichž
účelem j,est zákaz obejíti neb zmařiti 6).
b) Odporuj e-li nějaké prá.vní jOOmállÍ 7) dobrým mravům, nemůž e posouditi zákon sám, nýbrž jen "věda a úvaha soudcova" 8) .
Zákon (§ 879) poskytuje však d,vojí oporu. Nedovolené jes,t právní
jednání nejen když jeho předmět, sUbené plnění, j8st nedo'volené;
i plnění samo o sobě piípustné může způsobiti nedovolenost právního jednání, buď už tím, že vůbec s,ta10 se předmětem smluvního
závazku, anebo tím, že bylo vymíněno vzájemné plnění v penězích
či jiné hosp odářské hodnotě 0) . N edov<>lené jest právrni jednání také,
když se příčí dobrým mravům ne sice doslovným zněním ujednání,
1) N<iJ .př. lIllan~e\.ství s osobou V1danou, založení v.Lastnictví k poschodí domu atd. Není nemožné zciziti část knihovního tělesa: Sbírka
n. ř. (10) 4047; není nemožné, aby spoluvlastník zcizil věc spole čnou:
Sbírka 1477, 9489. Srov. též Sbírka 12257, 15247.
2) Slbírka 1001, 7902.
3) Živnostník nemůže na př. llamítati, 'že jest nemožno pro,vésti
práci, kterou převzal, znaje všechny okolnosti: Sbírka 5735.
4) .,Dobré mravy" a "mravnost" neni totéž; srov. S,~ h e y : Obl.
Verh. 1, 149.
6) Prodej z!hoží za neděln]ho klidu jest sice z3!ká'LaDý, přes to však
platný: Sbírka n. ř. (4) 1449; srov. však též Sbírka n. ř. (15) 5910, (16)
6453 a příklady u T i I s che n. u. m.
6) Viz literaturu ra str. 151, pozn. 2 této soustavy.
7) T.1ké .právní je{\náni 3!bstra,ktní? St e i II ba ,c h: Ger. Z. 1904,
č . 36. S che y: Tamtéž 1902, č . 12. - K I e in: Tamtéž 1903, č . 49.
8) Lot ID ar: 64 a násL Rřiklady: SbíI1ka 5807, 7526, 9339. 13703,
14947, l č335, 15410, n. ř. (2) 500, (3) 1182, (4) 1375, 1530, (5) 1986, (8)
2916, 2918, (9) 3386, (12) 4867, (13) 4958, 5098, (16) 6415, (17) 6864, 6925,
6985, 7171, 7179, (18) 7510. Ani když stanovy došly státního schválení a
ve smyslu stanov uzavřena byla smlouva, nestávají se protiprávná ustanovení smlouvy platnými: Sbírka 15474.
.
9) SbíI1k.a 13703, n. ř. (4) 1530, (7) 2536.
May 1'. D o min i k 1 Soustava obč. práva.
11
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nýbrž UJTIJ!uveným 1) účelem . Konečně může odporo·v ati dobrým mravům nejen předmět neb obsah, nýbrž také kausa, důvod právního
jednání. Vždy však přihlížeti jest k právnímu jednání hO'tO'vému,
nikoli k subjektivním pohnutkám j:iJnllJk bezvadného právníhO' jednání.
c) Neplatným není právní jednání, které odlp oruj e veřejnému
pořádku . Jinak ukládaJa by se &oudci obtížná úloha a dávala neobryčejná v;O'lnost, aby posuzoval pr:1vní jednání s' ,h lediska všech
zájmů veřejných

2) .

3. Možnos·t a přtpustnost obsahu jsou podstatné n:1ležit.osti právního jedn:1ní a mají býti dámy v doibě jeho uzavřelIlÍ (§ 576) 3) . Není
však nutno, aby už v tomto okamžiku bylO' gkutečné plnění možné
a pnpustné. Jen prohlášeni má býti již tehdy přípustné a možné, ať
v plřítOmIDosti či teprve budoucně. Proto jes.t platné právní jed:nání
uzavřené pod výminkou, že to, co- dnes je nemožné neb nedovolené,
00 stane InJožným a do,voleným v budoucnu O). Stane-li se právní
jednání později nemožným neb nedovol.eným, nemá to za ná.sled·e k
jeho nep~atnO's,t (§ 1447) 5) .
4. Částečná nemožnost nemá vlivu na spmění osta.t ních částí
právního jednání: utile per inutile non vitiatur. Výjimeoně stává se
však neplatným celé prá.vní jednáni, nelze-li jednotlivých bodů odděliti
od ostatních (§ 878) 6) . S tohoto· hJediska jest posuzovati také, má-li
v konkretním případě spíše zmírniti se povinnost plnění (§ 1336),
obmeziti zákaz konkurence a pod. než zničiti ceM právní j.e dnání,
nebude-li lépe závazek k plnění nem()žnému nahraditi po,v inností, aby
splněn bryl účel Slnlouvy aspoň tak, jak vůbec je to mOžno· 7).
5. O právním jednání nedovoleném nepla.tí ,t.Qltéž. Způsobuje~li
čáJstečná nedoVůlenost,to jes,t nedovolenost jedm.otlivých ustanovení
neplllJtnost eelého právního jednání čili nic, posuzovruti jest podle
l'ozsahu zákonného zákazu, podle povahy, jakou má pOlfuš·ení. <iobrých
mravů v tom neb ·onom bodě; vůle strllJll pti'i tom nerozhoduje 8).
1) Proto jest platný s11b

odměny' .zaop·atření peněz k nedovolenému
jenž 'zprosti'edkovateai není znám: Slh írka n. i'. (15) 6004.
2) Zpmva 140.
3) K ra i n rl. : 301. - U 'll g e r: 2, 155. - Pf a ff - H o f man n:
Kom. 2, 128 a násl.
4) SlbíTka 859, 3132; nesm] však. toto očekává.ní samo 'býti ne'pří
pustné. U n g e r: 2, 1, 80 a násl.
5) Předpi,g § 878 netýká se nemožnosti p07Jď'ěji nastaJé: Sbitilm 832,
13651, n. ř. (2) 483, (15) 6138.
6) Totéž platí. nedá-li se 2jistiti, v jaikém rO'LSahu má p'rá.vní jednání býti platné : Sbírka 7823.
7) Zcizeni neb ,pQ'opachtováJlí Ikonoosova.né ·živ:nos·ti jest platné
na př . jako závazek vzdání se koncese : Sbírka n. ř . (4) 1360, (7) 2579,
(10) 4030; rozh. z 11. ledna 1916, Zentr. Bl. 1916, č. 121; závazek takový
muže býti platný pod zákonnou výminkou úředního schválení: Sbírka
1103, 11291, 11830; srov. však n. ř. (10) 3749, 3848 (jud. 181). Právě tak
pronajetí objektu, jehož používání není ještě úředně povoleno: Sbírka
13697, n. ř. (9) 3326.
8) Zpráva 138.

účelu,
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III. Hlavní druhy právních jednání.

§ 108. 1.

Pře

hle dl).

1. Ro.zeznáváme právní jednáni jednostranná a dvoustraooá.
Právním jednáním jedJruostrann)7m nazýváme ono, k jehož typické
skutkové podstatě stačí projev vůle jediného S'uhjeMu činného ve
vlastním zájmu. NezáLeží na tom, jedná-li subjekt onm sám či prostřednictvím zástupce, je-li subjektem právniho jednání jednotliv,ec
či více lidí 2). DVioustranné jest právní jednání, při němž s'1Íčastn ěno
jest více osob, které vystupují jako dvě smluvní 'strany 3).
2. Právní jednání jsou dále huď právní jednání mezi živými neb
na případ smr.ti, podle toho, týkají-li se jměni osoby živé nebo
pozůstalosti 4).
3. Mezi prá.vními jedn.án.írni práva soukromého nejdůležitější
jsou právní jedná.ní majetkorvá. Směřují k z.ískání výhod majetko-vých. Tato právní jed.nání jsou dílem úp~atná) dílem b~zpl.atná, podle
toho, vyžaduje-li nabytí majertJkové výhody určité oběti na stran ě nahyvatelově čili nic. Jsou však. také právní jednání smíšená, jež jsou
zál'Q,veň ůplatná i bezplatná (§§ 938, 942).

§ 109.2. Smlouva 5 ).
Sm~ouvou
uČiiněný k torruu

nazýváme souhlasný proje,v vůle dvou či více osob
cíli, aby mezi nimi 6) vZllikly určité právní účinky.
Smlouva hraje v právu S'oukf.omém velmi důležitou roli. J.sou smlouvy
obJigační, věcné, smlouvy práva rodinného 7)
dědického 8). Jimi se
práva buď zakládají, buď ruší nebo mění.

§ 110. 3.

Opa 1 tření 9 ).

1. Opatřením rozumíme právní jednání, které hezprost.ředně postiihuje urč~té práVio nebo právní poměr. O. z. o. zná tuto formu práv1) K r a i n z : 252 a násl. - Bu r c k h a r d: 2, §§ 97, 98. - U ng e r: 2, 40 a násl. - Ti 1 s ch: 139 a násl.
2) Více osob může zároveň učiniti jednostranné právní jednání,
na př. zříditi nadaci, testament, učiniti veřejné přislíbení a pod.; srov.
K u n t z e :_Der Gesamtakt 1892. - G i e r ke: D. P . R. 1, § 33, pozn. 3.
3) Také při dvoustranném právním jednání může vystupovati n~
kolik osob pospolu jako jeden smluvník. Srov. E h r e n z w e i g: Zwelgliedrige Vertrage § 18.
4) P fa f f - Ho f man n: Kom. 1, 59 a násl.
5) K r a i n z: 321 a násl. - B u r c k h a r d: 2, § 98. - U n g cr:
2, 40 a násl., 169 a násl.
6) R e gel s ber g e r: 1, 544; proto není smlouvou rozsudek vynesený sborem soudců.
7) Na př. zasnoubení, smlouva manželská, adopce.
8) Na př. affirmativní a renunciativní smlouvy dědické.
9) K r a i n z : 335. - Tuh r : 2, 1, 238 a násl. - K 1 ing m ti II e r:
Grtinh. Z. 34, 489 a násl.
11*
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ního jednání, neužívá. však označení dnes o,b vyklého 1). Nejdůležitější
druhy opaMení jsou: zcizení, zatížení, vzdání se práva. Opatřením není
nabytí neb rozšíření práva, převzetí neb splnění záva~ku.
2. Předmětem opatření mohou býti jen práva a práV1ní poměry,
a to ,oma, jež lze změniti vůli s,t ran, hlavně tedy práva majetková.
4. Z v 1 á š t n í d r u h y P r á v n í c h jed n á n í.
a) P r á v ní jed n á n í d o 10 žen á v Ý min k o u 2).

§ 111. aa) Poj e m a dr. u h y v Ý min k y.
1. Nutnost nebo účelnost právního jednání závisí často na sku ·
tečnos,tech, které v době jeho vz.niku jsou ještě n€jis.t y. V takových
případech umožňuje práv,ní jednání výminkolU do110žooé do jisté míry
ovládnouti budoucnost 3). Rovněž může půsohiti výminka jalw- motiv
chování, posky,t ujíc někomu vyhi1idku na určitý prospěch neb neprospěch, podle toho, jak se zachová.
2. Právní jednání doložené vým~nkou jest tedy · hotovým projevem vůle, avšak právní účinky jeho jsou podmíněné. Tím vzniká stav
nejLsto,t y, která se jeví jak,o projev autonomie stran, jako dobrovo,l né
obmezení jejich vůle 4). Výminka jest nejistá udál'os,t, na níž dle vůle
stran 'závisí účinJ<y právního jednání. Mnohdy nazývá se výminkou
též samo ustanovení projevené pii právním jedrnání, že jeho účinky
jsou podmíněny budoucí nejistou událostí.
3. Nejistota podmiňující skutečnosti v d·obě zřízení právního
jednání a libovůle str3.lIl ve stanovení výminky ·odlišují výminku
od jiných ()\ko~nosti, na nichž sioo také závisí účinky právního
jednání, jež však nejsou okolnostmi. nejistými neb nezáJeží na libovůli st,r an. O. z. o. nerozlišuje těchto dvolU druhu podmiňujícich skutečností, nýbrž označuje (§ 696) za výminku událost, na níž právo
nějaké jest závislé. Avšak výminkami nejsou události minulé neb
přítomné, nutné, nemožné a do jisté míry také nedovolené. Neboť
u všech těchto události schází moment nejistoty. Výminkami nejsou dále t. zv. conditiones tacitae a conditiones iuris, jež plynou
buď ze samotné povahy právního jednání uebo z positivního právního předpisu. Neboť tyto výminky nezáleží na libovůli stran.
4. Obsahově rozdělují se výminky na kladné (positivní, affirmativní) a záporné (negativní), pod~e toho, nastane-li nebo nenastane-li
1) K terminologii o. z. o. srov. S che y: Obl. Verh. 1, 728, pozn.
14. - Rap pap ort: Grunh. Z. 35, 415. Viz též konk. ř. § 29, odp.
ř. § 3.
2) K r a i n z: 273 a násL - Bu r c k h a r d: 2, § 88. - Pf a ffH o f man n: Kom. 2, 541. - U n g e r: 2, 56 a násl. - T i I s ch:
156 a násl.
3) I her ing: Geist § 53, před pozn. 208.
4) U n g e r: 2, 56 a násl.; proti tomu E n n e c cer u s : Rechtsgescbaft, 1, 175 a násl.
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událost položená za výminku 1); dále na pote tatiV'llí, kasuální a smíšené (§ (99), podle toho, závisí-li splnění vými1Il.>ky na náhodě nebo na
vůli toho, jemuž výminka možena, či naohO'U okolnostech 2); konečně
(§ (96) na odkládací (suspensivní) a rozvawvací (resolutivní), podle
toho, nabude-li podmíněné právo vé moci tepIlVe po splllění výminky
anebo naopak, bude-li podmíněné právo splněnim výminky zmařeno 3).
5. výminku lze doloŽliti výslOlVlIl.ě neb mlčky. Také pohnutku
lze m1lť,ky položiti za výmj'n lw (§ 8(3) 4). Otázkou výkladu v konkret-.
ním případě j.est, jde-li ~kuteť,něo výminku mlčky učiněnoo.

§ 112. bb)

Přípustnost

výminky .

Jsou výminky, jichž pla:tně vůbec nelze d'o~ožiti právnímu jednání. Jsou také výminky, l"teré se nepřipouštějí při ji'Stých právních
jednáních a jsou konečně právní jednálIÚ, jež výminek vůbec nesnášejí.
1. Zcela nepřipustny jsou výminky nemožné, takové, o nichž již
v době zřízení právního jednáni 5) jest jisto, že nedojdou splnění
vzhledem k zákonům přirodním neb předpisům právním 6). Znemo~ní-li
se sptlnění výminky teprve později, znamená to zmaření výminky
možné. Stane-li se výminka původně nemožmá později možnou, šlo již
od počáJtku o mOžnou výminku 7). DoIložooÍ výminky nemožné způso
buje neplatnost právního jednání (§§ 698, 898) 8). Jen při posledních
pořízeních pokládati jest nemožnou výminku rozvazovací za nedoloženou (§ (98).
2. Výminkám nemožným rOV'llají se nedrOv,olené a nemravné, po~
něvadž jimi napomáhalo by se porušování zákonů právních či mravních. Nerozhoduje však povaha podmiňující skutečnosti, nýbrž povaha podmíněného jednání 9).
1) Nerozhoduje slovné znění, nýbrž smysl ustanovení. Negativní
výminkou jest ustanovení: "Zfistane-li X ve vlasti", právě jako ustanovení: 'olNeopustí-li vlasti." - K r a i n z: 275, pozn. 5.
-) Leonhard: Dogm. Jahrb. 39, 174 a násl.
3) C z Yh I a r z: Zur Lehre von der Resolutivbedingung 1871. K o hle r: Arch. f. b. R. 15, 1 a násl. - Totéž ustanovení může býti
jindy odkládací, jindy rozvazovací výminkou; o tom jest rozhodnouti
výkladem. Srov. & 1084, Sbírka n. Ť. (5) 1808.
4) Nikoli vŠak ~ 901. Neboť "výslovně" znamená zde tolik jako
"zřetelně": Srov. § 100, Č. 2 této soustavy.
5) U n g e r: 2, 80 a násl. - P f a f f - H o f man n: Kom. 2, 566
a násl. - T i I s ch: 160 a násl.
6) Srov. § 107, Č. 2 této soustavy.
7) K r a i n z: 279 k pozn. 6.
8) Pokus obmeziti pravidlo § 898 na. výminky nedovo~ené nelze
srovnati s textem zákona. Srov. Pf a ff: Griinh. Z. 1, 226 proti Bu r c kb a r d o v i: 2, 332 a starším vydáním systému K r a i n z o va. Nesprávné jest také rozhodnutí z 28. ledna 1918, J. Bl. 1918, Č. 13, podl~
něhož nedovolenou výminku jest pokládati za nedoloženou také při
smlouvách.
9) Nemravným mMe ,býti tá,k,é SIli!b odměny za jednámi mravně
nezávadné; tak na př. výminka, že změní se náboženské vyznání; U ng e r: 2, 86. - P f a f f - H O f man n: 2, 572 a násl. - W e i s s e I :
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3. Nesrozumitelné výminky způsobují neplatnost právního jednání mezi ž,i vými (§ 898). Při posledních pořízeních sluší je pokládati
za nedoiožené (§ 697). Zmatoné výmjnl{y, to' jest takové, jež ohsahují V'll1třní rozpo~ neb od!porují obsahu hlavního ustanovení '), způso
bují nep[atnost všelikých právních jedlnání.
4. Nutné výminky, jichž splnění j,es,t jisto již v dohě doložení,
nedo1týkají se p~atnosti právního jedná.ní, mají-li povahu suspensivnou.
NapToti tomu nemožné vým~nky resolutivrn způsobují neplatnost.
5. Výminek nelze doložiUti mnohým smlo'llvám práva rodinného:
legitimaci (§ 162), propuštění z moci otcovské (§ 174), adopci (§ 181),
smlouvě manželské (§ 44). Výminky nesnáší dále přib~ášení za dědice
(§ 7991), zanechání dílu povÍlnného (§ 774) a m. j. Byla-li výminka přes
to doložena, jest buď právní jednání neplatné (§§ 698, 898), buď poklá-dá se výminka za nedoloženou (§ 774).
6. Jen odkládací výminky jsou pi-:ípus1tny při právu stavebním
(zák. o stav. právu § 4).
7. Pochybná jes,t přípustnost výminek, jimiž povinný při zřizo
vá,ní právního jednání vyhražuje si je~o schválení. Splnění takové
výminky záleží tedy zcela na libosti zavázaného. U právních jednání
jednostranně zá-vazných jde tu jell1 o nedokončený projev vůle. Avšak
i to může míti význam praktický 2). U sm~uv pak nelz.e vůbec pochybovatio praktickém významu takové výminky, neboť jí zakládá se
zVláštní oprávnění povinného subjektu 3).

§ 113. ee) R o z hod n u t í v Ý min k y.
1. Každá výminka má. dvě časové fáze, dobu pendence a dobu
rozhodnutí. Rozhodnutí může býti dvojí: s'plněním neb zmařením výminky.
2. Výminka jes,t splněna, uskute0ní-li se tak, jak bylo stanoveno při jejím doložení (§§ 699, 897) 4). Platné právo nezná fikc&
srplLnění, avšak výminku jest poklá.dati za splněnou, zmařil-li ji ohmyslně ten, komu nesp1nění jest na pTospěch 5) .
J. Bl. 1878, č . 2. - Bu r c k h a r d: 2, 347, pozn. 57. Platné jest darováni pod výminkou sňatku: Sbírka 15686; neplatné však darováni pro
případ, že sňatek nebude uzavřen: Sbírka 1704.
1) Na př. ustanoveui dědioo pod výminkou, že zemŤe dříve než
zůstavitel; P fa f f - H o f m a u u: 2, 561. B u r c k h a r d: 2, 350,
pozu. 63. - H u s s are k: Bediugte EheschlieBung, 227.
2) Např. koupě nta zko'llšku.
3) R eg e I sb erg e r: 566. - H či 1 der: Dogm. Jabl'b. , 56, 147.
- E n n e c cer u s: RechtsgeschiHt, 272 a násl.
4) Ti 1 s ,c h: 159. ~hír'ka 2666, 15660. Nestačí tudÍ!ž, ib~a-li 1'0testativní výminka splněna třetím: Sbirka 6812. Srov. též n. ř. (9) 3580.
To platí i pro nezletilce: rozh. z 7. května 1877, J. Bl. 1877, č. 23.
') Sbírlka n. ř. (17) 6838 (r8:p.. nál. 234): "Zmaří-li ,s1Jrana splnění
výminky, která by jí byla na újmu, jest výminku pok~ádati za splněnou."
- Krainz: 274 k pozn. 3. - Unger: 2, 67. - Jmak Pfaff: J. Bl.
1884, č . 16. - P f a ť f - H o f man n: Kom. 2, 576 a násl. - G e II e r ~
Zentr. Bl. 1914, 589 a násl.
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3. Otázkou výkladu jest 1), čeho v konkretnim případě vyžadovat,i sluši ke splněni. Záporné v)Tminky jsou splněny, když udál,)\,>t
za výminku položená dOSltaViti se nemůže. Při věnováních na případ
smrti, jež byly učiněny pod zápornou výmillkou odkládací, bylO' by
nutno výminku často pok1áJdlat.i za zmařenou, poněvadž je nutno,
aby o'bdařený dočkal se s.plnění této výminky (§ 703). Proto se měllí
záporná výminka odkládací v tomto případě v opačnou výminku rozvazovací (§ 708) 2) . Z téhož důvodu jest nutno kladinou výminku odkládací, jíž vyžaduje se pOlkračování v uTčité čin.nosti 3), změniti v zápornou výminku rozvazo·v ací.
4. Splnila-li se výminka. dříVE; než byla doložena a pii pOi:iledních pořízeních již před smrtí zůstavitelovou, jest nutno splnění opalwvalti, aby byLo lze pokládati je za :;plnění výminky. '1'0 však lze uči
niti jen, když výminkou jest nějaký čin toho, kdo' plr áva <1ojíti má a
když jej může opakovati (§§ 879, 701). To je však pouhé pravidlo
výk1adné 4). Žalobního nároku na Sipilinění výminky není 5) . .

§ 114. dd) Ú č i II e k v Ý min k y.
Účinek výminJky jos,t jiný v dloobě nE;r()zhodno~ti a po rozhodnutí
výminky, jiný u výminky odkládací a rozvazovací.
1. V době nerozhodn08ti
1. odkládací výminky nevzniká zamyšlený právní poměr anebo
jinaké právní účinky, a.však dáno jest čekatelství. "právo podmíněné,"
které již jeví jisté účinky 6).
a) Podmíněné zcizení věci nezakJ:idá titulu vydr1cní. Kdo p[atí
podminělný dluh, jsa v omylu o pendenci výminky, plati něco, k čemu
není povinen (§ 1434). Avšak kdo pod výminlwu jest zavázán, jeiit již
v době pendence povinen všeho se vystříhati, čím by mohlo se zmařiti
po 1Jdější splnění 7) . Pod výmjnkou oprávněný můž<e žádati zaj ištěru
svých nároků v konkursu (konk. ř. § 16, vyr. ř . § 16), pii rozdělení
nejvyššího podání (ex. ř . § 21) a při projednání pozůstalosti (nesp.
prut. § 158, 161). Podmíněný nárok dává dále ohroiené straně právo
žádati za prozatímní opatření k zajištění tohoto nároku (ex. ř.
§ 378) 8). Podmíněná práva a závazky přechá1Její na dědice (§ 900),

1) Příklady : Sbírka 3298, 6678. Důlkaz splnění náleží tomu, kdo
pod výminkou je oprávněn : Sbírka 994, 5454, 13825, 14229, jinak 8027.
2) U n g e r: 2, 68. - Pf a f f - II o f man n : 2, 604 a násl.
3) Na př. ustanovení: Bude-ili X se dáJe starati o svého nemocného bratra; P f a f f - II o f man n: 2, 611 a násl.
4) P f a f f - II o f man !Jl: 2, 500.
5) S a v i g n y: System 3, 231. - U n g e r: 2, 69.
6) Také v době nero?hodnosti výminky existuje j:iJž ,;právo nabyté": Sbírka n . ř. (10) 3971. Srov. § 30 této soustavy. Důkaz podmíně.
nosti práva náleží žalovanému: Sbírka 193, 3924, 14721; 8856, 14023,
14430.
7) I her ing: Dogm. Jhb. 10, 463 a násl.
8) R in tel e n : Eiinstw. Verftigung, 32. - Sbírka n. ř . (7) 2855.
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vyjma podmíněné oprávnění z posledního pořízení (§ 703) 1). Podmíněnou pohledávku lze podstoupiti, podminěný dluh pJ'lominouti nebo
splruti a novaci podrobiti. Arci nastávají' PTávru účinky v těchto pří
padech, až splnila se výminka.
b) Chceme-li tyto účinky podmíněného práva zahrnouti pod jednotné hledisko 2), posLouží nám snad nejlépe představa o "závazku
bez ručeru", která dnes zase přišla v oblibu.
2. Právní jednámí uzavřené pod výmínkou rozvazovací plodí
ihned účinky bezvýminečného prá.vrllho jednání. Poněvadž je však
možno, že tyto účinky budou zmařeny, lze i tu v dlObě pendence výminky žádati za opatření zajišťovací.
II. Splněním výminky měru se prám stav z do,b y pendence
v pTavý Olp ak.
1. Splněním výminky odkládací doplňuje se skutková podstata
právního jednání, právru jednáru jest perfektní, vznilkají zamyšlené
jeho, účinky.
2. Splněním výminky rozvazovací zanikají všechny účinky založené právním jednáním.
III. Zmař ení výminky má za následek, že nenastanou právní
účinky na výminku up~até. Zaniká ček.atelství zaJložené výminkou odkJádací, zaniká právo zpětného nápadu očekávané od výminky rozvazovací 3).
IV. Za pendence výminky odkládací náleží právo ještě převodci ,
za pendence výminky rozvazovací náleží již nabyvateli. V této době
může we nabyvatel, onde převodce učiniti i taková op.atřeru, jimiž
ohrožuje se právo toho, kdo pod výminkou je t oprávněn. Tuto disposici s podmíněným právem n he mu zakázati. Tím obmezov.alo by
se příliš jeho právo, kdy~tě budoucí zrněna právního stavu dosud je
nejistá.
Proto dovoluje právní řád op.atření taková, avšak práva z toho
v7;llikající musí ustoupiti právům vzniklým z nabytí podmíněného a
zanikají zcela, pokud vEdlle nich trvati nemohou. A však základ budoucích práv byl utvořen přece jen ilříye, llež Splněním výminky
skutečně vznikla. Proto posuzují se mnohé náležitosti a účinky již
podle onoho dřívějšího okamžiku. Tento zvláštní zjev byl v římském
právu nespráV1Ilým výkladem pramenů vysvětlován tak, že výmince
připisovala se "zpětná působnost" 4). I v teorii pl.atného práva má tento náZO'r 'zastánce 5), rovněž neprávem 6).
1) Tato domněnka platí jen v pochybnosteoh; Str o hal: Transmission pendente condicione 1879, 47 a násl. - l' f a ff - H o f m a 11 n :
2, 594 a násl.
2) Srov. též I h er i 'll g: Dogm. Jblb. 10, 458 a násl.
3) Zmatení výminky platí v pochybnostech pro obě strany: Sbírka 3217.
4) Proti tomu W in d 8 che i d: Die Wirkung der erfiillten Bedingung 1851. - R e gel sb erg e r: 1, 573. - M i t t e i s: Rom. Privatrecht 1908, 174 a násl.
") Srov. Bur -c khard : 2,350 a násl. - Pfaff-Hof. mann :
2, 556 a nbl.
") K rad 11 z: 277.
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1. Zpětných účinků nemají beze sporu výminky I:řipojené k poslednimu pořízeni (§§ 707, 708). ZpůsobHost děliice pod výminkou
ustanoveného pObuzuje se podle okamžiJm splnČ'ní výminky (§§ 703,
684), podmÍlněné právo dědické nepřichází na dědice (§ 703) 1).
2. Avšak ani výminky pii právních joon[mí,'h lllezi živými nepůsobí zpě':. Domněnka ,o "z.pět.né působnosti" Yýminky vyvrací se
již tím, že s nejdůležitějšími zjevy, jež takto se vysvěblují, setkáváme
se také při právním jedmLni doloženém stanovením ča"u, a doložení
času zcela jistě nemá Zlpětné působnosti. To platí předem o pravidlu,
že prlÍiVDÍ jednání posuzovati jest podle zwlwnů platných v době jeh~
uzavření 2), o požadavku, že v této době musí tu býti všechny podstatné nálež1tosti, to pIlati o dědítelnos,ti (§ 900) a o zásadě, že disposicemi v mezidobi nelze zkrát~ti práv toho, kd'o pod výminkou jest
o'právněn 3). Podíle toho připadaly by podmínečně oprávněnému plody
Již od uzavření právního joo[}áni, nikoli tep['ve od splněni výminky,
a od onoho . okamžiku stíhalo by ho také neooz.pečí. Ponejvíce však
p1latí pmvý opak. Tu pomá,há si nauka tvrzením 4), že ve všech těchtv
přípooech "čirá" výminka je spojena s dol,ožením času. Ale s dogmar
tem ,0 "zpětné půsoooosti" výminky naprosto nedají se srovna;ti zásady, že o určitých náležitostech práv,a a o možnosti paněni rozhoduje
okamžik splnění výminky, že v této, době musí tu býti p,ředmět práva,
že odtud počíná promlčení podmíněného nároku, že neza;nikají p'r áva,
jichž pro věc nabyl předchůdce.
3. Zjevy t. zv. "'pětného působeni výminky vysvětliti lze dostatečně dílem z působnosti ~dminěného práva, čekatelství, dilem z výslo'vného nebo mlčky učiněného sjednání stralU, které mohou počáJtek
vzájeffiillých práva povinnosti upínati jak na okamžik splnění výminky, truk i na dobu uzavřooi právního jednáni. Není překážek mluviti
o "zpětném působení" výminky, chceme-li tim souborně označiti jen
jisté účinky podmíněného právniho jednáni.
b) Právni jednání doložená časem").

§ 115. aa) Poj e m, dr u hy a

pří

p u s t n o s It d o I o žen i

č

a s u.

1. Zájem st,r an vyžaCLujé mnohdy, aby obmezily účinek svých
práV\llich jednání časově, aby daly jim teprve v pozdějším časovém
okamžiku počínati anebo v určitém okamuku končiti. Stmny mohou
právni účilIlky svého jedná>ní ohmez.iti doložením času. Doloženi času
může býti buď terminus a quo, časový okamžik, kterým právTlÍ účinky
1) Srov. pozn. 1 na str. 168 této soustavy.
2) Srov. § 21, Č . 2 této soustavy.
3) Srov. §§ 161, 163 něm. obč. zák.

') Enneccerus: Rechtg,esclbaft 1, 175. - BUť{\ ,khard: ~,
Poněkud jinak Pf a f f - H 0' f II a n n: 2, 554. - Srov. tež
Ti 1s c, h : 159.
5) Krainz: 280 a ná!>l. - Burckhard: 2, ~ 89. - !,faffH 'o f man n : Kom. 2 597 a násl. - U n ge r : 21, 88 a nasl. - Tll s ch:
161 a nálSl.

355 a násl. -
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počín3Jti

mají

mají, anebo terminus ad quem,

časový

okamžik, kterým

končiti.

2. Doložení času má s výminkou ' polečný znak, že se zakládá
libovůli stran, nejsouc zákoIl!rtou náležitostí práv'lÚho jednámí, a že
činí právní účinky jednání závi.sil.é na budoucí možné (§ 707) skuteč

na

nosti. DoložeII1Í času liší se od výmiJl1iky tím, že zde dostavení se budoucí události je jisté, že tudíž není SltaVU nero'lhoooosti, pendence.
J e-li nejisto, dostaví-li se budoucí ud.áJlos.t , jest s dolo~ením času spojena výminka. UstanoVlení ta,kolvé zůstává doložením času 1), avšak
jest nakládati s ním jako s výminkou (§ 704). V tomto smyslu jest
pros.t ým doiožením času stanovení okamžiku, o němž je jisto, že a
kdy n:u>tane (dles certus an, certus quando; na př. 15. červenec 1925),
i stanovení okamžiku, o němž je ji to, že nas:t:Lne, nejisto. však kdy
(dies cer,tus Ml, incertus quando.; na př. den smrti čJlověka dosud
žijícího). Avš3Jk do.Jo.žení času jest spojeno s výmink,ou v případech,
kde je nej.isto, dostaví-li se budoucí časový okamž,ik, jisto však, kdy
se dostaví (dies incertus au, certus quando; na p.ř. den zJ.etilosti osoby
nezletilé) anebo je najisto vůbec, dOiSltaví-li se a kdy (dies incertus a.n,
incertus qu3illdo; na p,ř. den sňatku) . Jde-li o prosté doložerú času
neb zároveň o výminku, lze rozhodnouti jen výkladem konkre,tního
pl"Ílp3Jdu 2).
.
3. Některá právní jedná,ní nelze obmeZoi,t.i. do10že'llÍm času. Jsou
to celkem táž právní jednání, jimž nelze připojiti výmj·nky.

§ 116. bb)

Účinek

doložení

času.

Počáteční termín tvoii jakési mezidobí od uzavření právního
jednání až k jeho normální účinnosti. Konečný termín stMloví konečný
okamžik účin.ruosti právního jednání.
1. P.očáteční termín má jiný význam pro pohledávky, jiný pro
práva os·t atní.
a) U pohledávek určuje se počátečním termínem pouze dospě10Slt. N ebo·ť z obligace do~ožením č·asu obmezeJÍé vznikají všechna
práva a závazky, jako z kaMé jiné, s tou jedinou - arci podsta,t nou

1) U fl g e r: 2, 91 a násl. - . Pf a f f - II o f man n: 2, 602, Č . V.
je odkaz učiněný pod výminkou, ž,e se legatář ožení, spla,tný za
rok po smrti zůstavitelově (§ 685), odkaz, který se má vyplatiti v den
sňatku, splatný v tento den; Krainz: 281. Srov. též Sbirka 3363.
2) T i I <l h: 162. - Pronájem pO'lemku až do náv.ratu synova
z války lze pokládati za prosté doložení času, takže pachtovní poměr
končí, padl-li syn ve válce: Sbirka 16074. Věnování na případ smrti dárcovy přechází pravidelně na dědice obdařeného (§ 705). Může V'Šak býti
podrrrinoolO ustanovením, že obdařený doiíije se tohoto okamžiku. Srov.
P f a ff - II o f ID a n n: 2, 600 a násl. - S t e i n I ech n e r: Das. schwebende Erbrecht 1893, 1, 311 a násl. - Věnování podmíněné věkem oprávněného obsahuje pravidelně také vÝJ!.linku, ž~ se obdařený tohoto věku
dožije; K l' a i n z: 282 k poza 11; Jmak Sblrka 2049. Pouk~z na věk;
kterého někdo jiný dožíti má, jest v pochybnostech pokládatI za proste
doložemí času: § 528; U n g e r ; 2, 94, pozn. 15, 96, pO'ln. 20. - Týž:
Not. Z. 1882, Č. 35. - Sbírka 14908.

P~oto
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- výjimkou, že před dostavením se počátečního termínu nelze dluž)lÍka k plnění nutiti an~ pnmo ani nepnmo (na př. kompťmsací).
Dobrovolné pi'edčasné plnění je splnění dIluhu, nelze ho žádaJti 7!pět
(§ 1434) 1).
b) Jiná práya, věcná,dědiClká a pr~va absolutní vůbec, vznikají2) teprve počáteČlllím termínem. Avšak už před tím zakládají se
jimti ~ stejně jako právy podmíněnými - aspoň čekatelství. Proto
jest obmezeno v mezidobí disposiční p,r ávo zciwvatelov'o na ochranu
nabyvaJtele. Zciz8'llÍ a zatížení, jež by učinil, jsou tak obmezena, jako
jeho právo samo 3). NáTok doložením času obmezený přechází ihned
na dědice (§§ 705, 904). Byla-li posledním pořízením zanechána ně
k:omu práva dJol'ožením času obmezená, posuwje se "'působnost dě
dická podle 'okamži:ku úmI1tí zůsta,vite~'ova (§ 545) 4).
2. KoneČlllý ,termín způsobuje, že právo ",a,n íká dostavením se
času bezpros,třooně a ihned (§ 1449). V mezidobí existuje práV'o
platně, mii~e bý,t i vykonáno, měněno, zatíženo. Nemá-li však právo
zanillknOUlti v termínu konečném, nýbrž má~)j na jiného přejíti (§ 708),
jest o'P~'ávněný povinen všeho' zanechati, co by mohlo převod zcela
neb zčásti zmařiti. Konečný termin je tu pro nabyva,tele termínem
počátečným. ZCÍJzení a ,obtíženi práva podléhá prav~de~ně vlivu koneoného termÍllusltallloveného p1'O plfáV'o samo 5).
IV. Zastoupení 6).

§ 117. 1. Pojem zasto' upení.
Způsobilost k právům neměla by téměř ceny, kdyby neb~o
mo~no ji uplatniti. J sou však osoby k právům způsobilé, které nernají
způs'obilosti k právním jednáním. A také osobám k jednání úplně způ
sobilým brání faktické olwLnos,t i všeho druhu (na, př. choroba, nepří
tOllllllost aJtd.) ve výlwnu právních jednání. Pwto je potřebí určitého
zařízoo.í, kt,e ré nahrazuje nedos,t atek zpiisobilosti k právním jednáním
a odstraňuje osobní překážky právníM subj'e ktu. To je zastoupenÍ.
1) Věřite,l může však toto plnění zpravidla odmítnouti: § 1413
odst. 2.
2) Předpokládá se arci, že byly spln ěny i jiné rllhl8ižitosti vzniku
práva, na pi'. aJ,řevod, zápis atd.
3) Břemena, která oprávněný Zlř:ídil v mezidobí, zanik.nou; srov.
však ~§ 468, 52;,'.
) Je'-li počátečný termín spojen s výminkou, platí ve všech těchto
vztazích pravidla o výminkách (§§ 703, 704).
5) Je-Li dololŽen;Í času nemožné a nelze-li odp:omoci výkladem, nutno
postupovati podle pravidel o nemožných . výminkách: § 706; Rrov.
li n g e r : 9. 97 a násl. - Pf a f f - II o f man n : 2, 603. - Ti 1 s cll: 1G2.
6) K Hl. i 'll z: 303. B u I <C k h a rdi: 2, § 99. U n ge r: 2,
129. - Mi t t a i IS, : Die Lehre von der Soollvertretung, 1885. - II u p' ll: a :
Die Vollmacht, 1900. - S che y: Obl. Verh. 419 a násl. - Dni estr z a ň s k i: Die Auftrage zugunsten Dritter, 1904. M ti II e rE r z bac h: Die Grundsatze der mittelbaren Vertretung, 1905. II o II a n der: Die gewillktirte Stellvertretung, 1910. - T i I s ch:
str. 168 a násl.
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1. Zastoupeni je zařízení pos~tivmího práva.. Pwto jest obmezeno
na právní jednání v nejširším slova smyslu 1), yyloučeno při činech
bez-právných 2). Povaha mnohých pr:ivních jrdn:1l1í nodovuluje však
zastoupeni, vyžadujíc neodvolatelně, aby súčastnooí sami joomli.
Tak při adopci, p()s~edlních poříwních (564) a m. j.3).
2. Zástupce jedná jménem jiného Oj, v zájmu dzím. Chce svou
činnO>stí yyv,o lati právní účinky pro jiného. To lze dosíci buď tak,
že zástupce za jiného skutečně jedná (zastoupení aktivní) anebo tak,
že sám sice nejedná, avšak jiným za zástupce je~t Vokládán (zast,oupení pasivní, na př. zmocnění k přijímání listin) 6) . Právní jednání,
při němž zástupce jest činný, jest však vždy proň jeumíní cizÍ. Avšak
každé spoluúčinkování při jednáni cizím není zas,toupení.
a) Zástupcem není, kdo se nesúčastní na právllím jednání
právně, nýbrž pouw faJkticky, kdo nečiní vlastní prohlášení vůle,
nýbrž vyřizuje pouze prohlášení cizí; tak posel 6) (písař. tJlumočník,
ns,t onoš), dohodce, zprostředkovatel, agent 7). Posel nemusí míu
způsobil'ost k právním činům 0), na př. pětileté dítě může něco vyříditi.
bl Z:i.st,upcem není, kdo spolupůsobí v vrávním jednání právně,
avšak ne na místě zastoupeného, nýbrž vedle něho, na př. notář,
ověřující soudní úředník a pod.
e) Zá&tupcem není, kdo svým právním jednálúm zakládá p<fávní
účinky pro jiného, avšak nejedná s timto úmyslem. Rukojmí na př.
osvobodí dlužníka., zaplati-li v ě1it.eJi , avšak tento účinek jest jen
účinkem reflexním, není účelem jeho jednání. Rukojmí neplatí jak,o
zástupce dlužníkův .
3. Praktickým účelem zastoupení jest, aby práva a povinnosti
z jednání zástupcova vznikla v osobě zastoupeného. Tohoto cíle lze
dosíci dvojí cestou. Bez-prostředně, učiní-li zástupce projev vůle za
jiného a na jeho místě s úmys,lem, aby právní účinky vznikly přímo
1) K I e i .ll: Zentr. Hl. 1900, 465 a násL, 553 a násL, 642 a násl.,
705 a násl. - K r och: J. Bl. 1905, č . 37 až 39. Zastoupení jest přípustno

na

př. při

kladem

účtů,

vydání

vysvědčení

a pod.
zástupce s,ám: Sbí<rk.a n. ř. (8) 2942.
- K r och: n. u. m. - Zastoupený může vš'a k ručiti jako návodce.
Za porušení záV'azků smluvních !<Učí zastoupený E'ám: Sbírka n. ř. (7)
2613, (9) 3642, (10) 3791. O způsobilosti právnických osob k deliktům
srov. '§ 59, č. 1 c,) této, ISO'UJstavy.
3) U n g e r: 2, 138, pozn. 36. - T i I s 'c h: 168.
4) N€z4I~í na tom, pro:h~ásí-li to zástupce vý,slovně, či pJyne-li tak
z okolností případu: Sbírka n. ř. (9) 3558. - T i I s ch: 169; srov. obeh.
zák., čl. 52, obč. zák. něm. '§ 164.
5) Plná moc k přijíIIUÍillí žalo,b: c. ř. s. § 31, č. 1, § 106; Slbírka
n. ř. (8) 3239, patlivní plná moc pojišťovacího agenta: Sbírka n. ř.
2) Z nedo'Volený,oh jedniní

ručí

(9) 3628.
6) T'ilsch: 168. - Schey: Ohl. Verb. 505 a násl. Haftung des Vertreteris, 110.
7) Sbírka 8906, n. ř. (10) 3860, 3933.
B) Schey: 507. - Tils 'c h: n. u., m.

Hupka:
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zastoupeného (zastoupeni přímé) 1). Je však též mOižno, že
právní jednání ve vla6tním jméně, avšak na cizí účet
a v cizím zájmu. Práva a závazky vznikají tu v osobě jednajícího a
jest potřebí dalšího právního jedJnání mezi prostředníkem a z.astoupeným, aby na něho přešla práva i závazky. To jes,t zastoup ení nepřímé, náhradnictvL

v

,osobě

někdo uzavře

§ 118. 2. V z II i k z a s t o u pen í.
1. :Moc zástupcova, jednati za jiného, pro něho práv nabývati
a jemu závazky ukláda,ti (§ 1017), můre se zakládati buď na před
pisu zák oIlJlém , huď na ustanovení soudlllím, buď na vůli zastoupeného. Může se však státi, že někdo jedná za jiného, aniž má moc
k t,omu, a tu mluvíme o jednání nezmocněném 2).
a) V zákonných předpiooch zakládá se plná moc otoova a maniželo'va (§ 1634 odSlt. 2.).
b) V usta,no'v ení soudním (neb úředním vůbec) zakládá se plná
moc poručníkova a opatrovníkova, (§ 1634 odst. 1.) 3).
Zástupce obojího druhu nazýváme "zákonnými" zástupci.
c) Moc, jednati za jiného, může se však zakládati též ve zmocně!l1í s,oukromém, a tu mJuvíme o zmocněnci neb plnomocníku.
2. Ve všech případech zákonného zastoupení je spojena s mocí
i povinnost zastupovati (srov. § 152 i. Li § 91 i. f.). Zmocněním soukr'omým uděluje se jen práv,o zastupo,v ati. Povlnnos,t k zastupování
vzniká z přikazu (mandátu) nebo ji!l1ého ohligačního poměru. Od
zmocněni zastupitelského lišiti jest dále zmocnění, kterým někdo
jinému dov,oluje zasáhnouti ve svá práva. DovoJení talwvé i příkaz
k zastupováJllí týka.jí se p,ouze vnitřního p,oměm mezi zástupcem a
zastOlUpeným, kdežto zmocnění zastupitelské směřuje na venek, týkajíc se poměru zástupce i zastoupeného k osobám tře~ím 4). O. Z. ú.
(§ 1002) nerozlišuje .- pod ",livem nauky sta,rší 5) - zastupj,tel.ske
zmocnění a příkaz, nýbrž spojuje obojí v jednotný pt'ávní ústav.
A vša,k přece lze uděliti pouhý píikaz bez zmocnění a zmocnění bez
příkazu, tedy jen moc, nikoliv i povinnost zastupo'v ati 6).
3. Zmoe-n ění pokládá se dílem za smlouvu mezi zástupcem a
zastoupeným 7), dílem za jednostranné prohlášení, k.teré zastoupený
či!l1í vůči třetím 8). Rozhodně může jen 'Ůsoba k prrivním činům způ.přílIIlý mil.že <žalovati vla,stním jménem na splnění
ručí-li zmocniteli za sp lnění : Sbírka 538, 1728, 4673.
T il s ~ h: str. 169.

i) Také zástu:p.ce

smlouvy,

2)
3) Sbírka n. ,ř. (11) 4411 má

Zla to, 'že 'Zástupcem poručen~ovým jest
stát, jehož náměstkem v konkretním případě je poručník. Proti tomu
K r a i n z : str. 311.
4) S '(l ,h e y: str. 436.
") Obrat v nazírání zpil.sobil La b a n d: Z. f. H. R. 10, 183 a násl.
6) Srov. T i I s ch : n. u. m.
7) W e II ,s pac her: Da-s Vertrauen auf auBer,e Tatbestande, 215.
8) S che y : 438.
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uděJiti plnou moc 1),
vůči třetím, jest již samo

a prohlášení zastoupeného, učiněné o tom
o soM platné. Neboť je nutno, aby třetí
mohl spoléhati na takové prohlášení 2). Avšak prohJMeDÍ to může
zástupce sám třetímu pra,tně oznámiti. Ba, uzavř,e-lí 'zástupce právní
jednálllí s třetím ve jménu cizím, jest p'okláda-ti to' za p:tatný prrojev
zmocnění, ačli piLná moc skutečně byla mu udělena.
sobilá

a) K důkazu zmocnění s,tačí rozhodně Hstina vydaná zmocnitelem samým 3) (§ 1005) 4). Platné jest však také zmocnění ústní, i tam,
kde zákon vyžaduje písemné 6) neb veřejně ověřené 6) l'ormy. N edostatečná plná moc opra-vňuje sice po přÍJpadě k zamítnutí zmocněnoe, avšak nooOtS/taJtku tohoto nelze dodatečně použíti k tomu, aby
zmařil10 se právní jednámí neb úředJn,í výkon 7).
b) Někdy, v poměru k ooobám služebným, předpokládá zákon
(§ 1027 a násl.) zmocnění dané mJČlky 8):
a) Zásady 0' zmoonění platí předem pro ty, "kteří, majíce
obchod, loď, kupecký krám nebo jmou živnost, s,věří správu toho
fakltorovi, plavci, krámskému ncb jinému jednateli" (§ 1027).
(3) "Kdo jinému svěří nějakou správu, o tom se pokládá, že
mu propůjčJll také moc, aby činíl vše, čeho správa vyžaduje a co
obyčejně s n~ spojeno bývá" (§ 1029 druhá věta). To platí na př.
o úředmě zřizeném O'l'gánu 0), o správci domu 10) neh statku 11), o hospodyni a zejména o manžruce jl\iko správkyni domámostiJ 12).
y) Je-lÍi někdo, zmocněn k prr,odeji v krámě nebo VIIlě krámu,
má se za t0', že je zmocněn, aby přijímaJ peníze a vydával na ně
kvitance (§ 1030), nilwli vŠ'a k, aby na,kupoval zboží (§ 1031; srov.
1) Sbírka n. ,ř. (15) 5954; srov. v,š ak n. ř. (12) 4762.
2) W e II s ~ (J, che r: 254 a násl. - Dni e s tr 'Z a ňs k i: 99, 101.
3) Shirka n. ř . (17) 6950 (jud. 212): Plná! moc (§ l00ó, 2, c. ř. s.
§ 30) nevyžaduje k Iprávní účinnosti písemného prohlášení o přijetí. 'Podepsanou kvitanci nelze však pokládati za plnou moc k p,řijetí zápů'jčky: Sbú'ka 13457.
4) 'Procesní plná moc daná silepcem vyžaduje notářské formý:
Sbírka n. ř. (11) 4453. ' Je-li smlouva o r07Jsudím (úv. zák. k c. ř. S-., čl.
XIV, č. 3) podepsána jen zmocněncem, jest nutno př,ed lo~iti písemné
zmocnění: rep. nál. 250.
5) :Md. poj. z 5. bře'zna 1896, Č. 3.1 ř. z. § 14.
6) O. ř. s. § 30, ex. ř. § 180, kn1h. zák. § 77 a m. j.
7) Sbírka 13100; jin~k ,Slhíl'l{a n. ř. (11) 4453. Proti tomu K r a i II VL :
307, pO ZD.• 13.
8) Lišiti jest plnou moc "domně~ou" či "přlldlpokládanou", jí,ž
nezná naše prá.vo soukromé; S c, h e y : § 75, p()~n. 14; SfO.v. trest. ř. § 282.
D)SbÍl'ka n. d'. (5) 1875, 1922', (8) 3177, (12) 4842, (13) 4879.
10) Shírka 15342, 15439, n. ř. (16) 6414, mzh. z 28. srpna 1917, J.
Bl. 1917, Č. 52.
11) Sbírka 2238, 4425, n. ř. (5) 1825.
12) Příklady: Sbírka 1603, 16006, n. ř. (10) 3777, 3827, 3884, 3990,
(11) 4212.
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obch. zák. čl. 50) '). Zmocnění mlčky dané nezavazuje však zaměst
navatele neb hlavu rodiny, aby zapl3Jtili, co jejich služebné osoby
nebo jiní domácí lidi~) vzalli na dluh jejich jménem. Kdo, jim dá něco
na dluh, má dokázati, že jim bylo pl'Íkázáno vzíti zboží na dluh
(§ 1032) 3). Je-li však mezi -tím, kdo' na dlluh bere, a tím, kdo na dluh
dává, za,v edena řáilmá knížka odběrná, má se za to 4), že přínosce
knížky jest zmocněn vzíti zboží na dluh (§ 1033).
c) Plná moc mlčky udělená čerpá svou záva,znou sílu z té sikutečnosti, že zde plná moc opravdu byla uděle na, avšak vůči třetímu
prohlášena powze konkludentními činy 5), anebů chceme-li, že jde tou
sice o pouhé zdámJivé zmocnění, že však vn ější skutková p'odsta"ta
o spravedlňuje 6) v zájmu třetího, bona fide jednajícího, předpúklad
pilné moci. Neboť jenom p~ná moc pro třetího směroda,tná jest skutečnou pln.ou mocí. Jen ta jest plnou mocí zj evnou (§ 1017).
Byla-li zmůcněnému dána mOC tajná 7), nedotýká se prá"
třetího" platí pouze v poměru zastoupemého k záSltupci. Není vlastně
pmou mocí, nýbrž pouhým příkazem či dovolením . Totéž p~atí arci
o plné moci náhrad,níkově 8).
4. Zástupci může s e dostati zmůcn ění, a,b y si zřídH někoho
jiného za svého náměstka se ,s tejným neb obmezeným oprávněním P.) .
Ta;kůvý náměstek jest pak zástupcem
zmocnitelo,vým '0), nikoli
zmocněncovým.

' ) Podle práva obchodního (obch. zák. čl. 296) pokládá se přínosce
kvimnce za zmooněna, aby přijal placení, !poikud okollnols ti plátci známé
nevylučují této d>omIliěnky . V právu občanském se dQmněnka tato' dílem
zcela odmítá (Sbírka 13457)" dilem obmezuje přípustností důkazu, že vydatel nesvěřil kvitance prínosci (W e II s pac her; Vertrauen, 2fí3).
Srorv. též Sbírka n. ř . (4) 1435, 1535, (11) 4199.
2) Vyjma manželku jako ,správkY'ni domá;cnosti. Srov. K r a i II Z :
309. poz.n. 33. - Jinak SbírkJa n . Ť. (10) 3827.
3) Zaměstnavatel ručí arci, pokud se obohatil; We n g e r; Ger. Z.
1897, č. 35.
4) Tato domněnka je vyloučena, vydal-li kupec služebné . osohě
knížku bez vědo,mi zaměstna,vatelo'Va, ; Sbírka 15807.
5) S 'c he y; 524.
6) 'S e e I e r: Areh. f. b. R., 28, 1 :1 násl. - W ,e II s :p ach e r :
239 a násl.
7) S 'c Ih e y : 432. - Tajná ,p lná moc nestává se zjevnou ani tím,
z"e byla oznámena druhé straně, neboť rozdíl nezáleží v tajení, nýbrž
v obsahu plné moci; Krainz; 307 a m s1.; jinak Wellspacher:
227. ProtQ je vůči třetímu irrelevantní překročení tajné plné moci. Pro
něho platí jen plná moc zjevná. S c,h ey : n. u. m., Sbírka n. ř . (8) 2948;
jinak We II s pac her: 217 a ;náJs,1.
8) Je vůbec otázkou, mOlŽno.iJi 'zm.o00 ění náhradníkovo Qznačovati
jako plnou mQc; srov. jednak S che Y' ; 45/ý) jednak We II s pac her: 223.
9) V po'cmybnosteoh ne}:1.e p,l nou moc :př,enésti, ježto se zakliádá na
oso'b ni důvěře (arg. '§ 1(02). § 1010 zdátnlivě od'Poil'ující netyká se poměru zmocnitele' k třetím, nýbrž pO'llze poměm zmocnitelova a zmocněn
corva; K r a i n z; 312, pO"/1Il!. 5.
'0) Je tudÍ'l jen :1.mocsniteE povinen klásti účty: § 1012, Shírkl'1 15194.
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§ 119. 3. Rozsah zastupitelské moci.

1. Rozsah za.stupitelské moci určuje se pro zástupce zákonné
a soudní buď zákonnými předpisy (§§ 149, 152, 233, 234, 282, 1238,
1239) 3Jnebo zlizujícím úřadem, pro zástupce dobrov-olné obsahem
plné moci. A však i rozsah plných mocí soukromých upravuje se čás
tečně předpisy právními. T)'Ito stanoví dilem jisté minimum, jehož
disposicí stran nelw změniti (obch. zák. čl. 41 až 43), dílem určují
zákonem předpokládaný rozsah pil.né moci, který pla-t iti má, když
strany nic jiného neprojevily (obch. zák. čl. 47, 49). K výkonu někte
rých právních jedlnátní vyžaduje se zvláštní plná moc, kterou nutno
uděliJti zvláště buď pro jediné individuální právní jednání, anebo
pro všechna právní jednáni téhož určitého druhu.
2. Plná moc jest obecná neb zvláštní, generální !leb speciální,
vztahuje-li se na právn1í jednání všeho druhu nebo na určitá pr~vní
jednáni (§ 1006) 1). Jest noobmez!rllá neb oLmezená, má-li zmocněný
právo "jednání dle nejlepšího vědlomi a svědomí spravovati" anebo
"vyměřují-li se mu meze a způsob, v kterých a jak jednati má"
(§ 1007) ~). K v-ýkonu některých jednaní jest potřebí plnomocen:5tv!
zvlaštníJlO, jež zní buď na jistý Jruh jednání 3) anebo n;}, určité jednotlivé jednání 4), a to i když zmocněnci bylo uděleno plnomocenství
obecné a neobmezené (§ 1008). Takovéto zvláštní zmocnění lze však
uděliti, aniž zřídí se zvláštní listina, příslušným dodatkem k obecné
plné moci 5). Zvláštni plné moci znějící na jist;~- druh jednání není
pak po,třebí, když dotyčná právní jednání vykonati lze podle povahy
věci, podle názorů obchodních aneb záJkonných pravidel již v rámci
obecného plnomocenství. Nebo! účelem plné moci druho-vé jest jen
zabrániti, aby zmocněnec nezneužil svého práva zastmp1telsikého proti
zábadám o cti a víře 6). Též zvláštní plnou moc 11,0 uděliti ústně 7) neb
jednáním konkludentním ti;.
1) Obecná plná moc k jednáním majetkoprávním nevmocňuje k disposicím v oboru práva rodinného: Sbírkra 9882.
2) Příkaz koupiti věc ne'lJlIlocňuje k vypůj-č,ení jí: Sbírka 9005.
Příkaz k inkasu nezmocňuje k mlobě na směnečného dlužníka z titulu
sQlUkromoprávního: Sbírka 15741. Zmocněnec k uzavření kupní smlouvy
jest zmocněn ke stanovení kwpní ceny: Sbírka 3233; srov. též Sbírka
9066, n. ř. (2) 795.
3) Tyto t. zv. actus mandati s.pe~:alis vypoČítá.vá § 1008 v prvé
větě. K výkladu srov. Sbírka 789, 2437, 3492, 5312. 5729, 9L96.
4) Tyto t. zv. actus mandati specialissimi VYVOČítává § 1008 v druhé
větě. K výldadu srov. Sbírka 6322, 8031.
") Teorie i pmxe pokládá O'becnou plnou moc s dodatk,em ~nějícím
na druh právního jednání zra dostatečJ\OIU i pro výkon t. zv. actus ma.ndati
specialissimi. Srov. S tub e n r a uch: 2, 229; Sbírka 6322, n. ř. (16)
6249; jinak K r a s n orp o I s k i: 3, 355.
6) K r a i n z: 313. V tomto smyslu obsahuje plná. moc k prodeji
zboží také zmocnění k inkasu kupruí ceny (§ 1(30). Hovněž smí sprá.vce
uomu vybírati 6in:ži: Sb1rka 5312 a m. j.
7) Sbírka 13100.
8) Sbírka n. ř. (4) 1435; srov. n. ř. (15) 5929.
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3. Plnou moc lze uděliLi zároveň několika osobám. Smysl ta.lwvého opatřeni je pravidelniP) ten, že při uzavírání plfávruch jednání všichni mají spo~uúčinkovaJti, že plná moc platiti má jako plná
moc kolektivní (§ 1011; ohch. zák. čl. 44). Naopak zase může si
několik osob z.říditi společného zástupce. Nelze však zmocniti jedm.oho
a téhož zástupce k zastupování obou stran súčastněných v právním
joonání a k za.stupování dvou ruzných zmocnitelů, jichž zájmy
sobě odporují (§ 1009). Z ,toho plyne také nepřípustnost samovstupn
zástupcova 2). Nikdo neblIli v právnim jednání vystupova.ti současně
jako kontrahent a zástupce druhého sm~uvníka, leč by tento vý8llovně '
s tím souhlasil neb vyžadovala povaha věci.

§ 120. 4.

Ú čin

e k z a s t o up e n í.

1. Zastoupení pravé, přímé O), má jednáním zástupcovým vyvolati právní účinky přímo v osobě zas,touperného 4). Sluší míti na
paměti, že p'l'ohlášení vůle při tom je prohll.ášení zástupcovo, vznikající práva a závazky však jsou právy a závazky zastoupeného 5).
a) Jen zástupce má míti žádoucí způsobilost k právním j,ednáním. Poněvadž však právní jednání nemá účinků pro něho samého,
stačí, když zástupce je způsobilý činiti vůbec nějaké pl'ohlášení vůle.
v'yloučení jsou tedy jen děti, choří na duchu a přechodně nepříčei-ní
(§ 1018) 6).
b) Rovněž podle os'oby zástupcovy posuzuje se povšechně
utázka shody vůle, vady vůle, vědění a nevědění 7).

1) Jina.k na pŤ. plná moc procesní; ta je ,plnou mocí solid,ární.
Srov. T i I s cll: EiJnfluB 246 a násl. ~ S che y: § 82. j}OZI!lJ. 3.
2) R ti mel in: Das SeLbstkontrahieren des Vertreters 1888. tI II )J k a: 258 a násl. - S che y: 537 a náffi.
3) Jménem zmocnitelovým: Sbírka 2109, 7007, n. ř. (3) 1017, (5)
1732; Sl'O<V. však Sbírka 1645, 5674, 15318. Může se' st.áJti též mlčky. na př.
když zástUlpce předloží tiskopisy opatřené fi.rmou zmocnitelovou anebo
s jehlO svolerríín pod jeho jménem provozuje živnost: Sbírka 106J 7, 15713;
nevadí ani, odporuje-li zastupitelský poměr předpisům živ,n ostenského
řádu: Sbírka lil. ř. (4) 1449; srov. též n. ř. (18) 7530. Stejný účinek .nastává, když třetí dodatečně uzná zmocnitele za spolukolltraheruta:
Sbírka 3468.
') To je stanovisko panuJící nauky, teorie representační. Srov.
R e g e l iS ber g e r : 1, 584 a ruíJsl.
5) T i l iS I() h: 170.
6) Ti l.g l()h: 171.
.
7) D o ~ li ň s ik i : Ha.ftung des KoIitrahenten ftir seine Gehilfe~, 18~3:
R i e hl: Die ArglÍJSt beim VetragsschluB, 1916. - Právní Je~anI
lze tedy na.řikati pfů' omyl zmocněnců.v: Sbírka n. ř. (10) 3759; JliIlak
Sbírm 7175. K poctivému nabytí vyžaduje .se 'P'O'Ctivosti z.ástupCJ?vy
i zastoupeného: Sbírka 5968, 13453, n. Ť. (11) 4472, (12) 4644; byla-II tu
substituce, také poctivosti substitutovy; srov. R e i che I: Grtinh. Z. 42,
238 a násl. Je-li počátek a běh lhůty podmíněn vědomostí o ~rčité okolnost~,' I sta-čí vědomo&t zástupcova nebo zastoupenép.o: Sblrka n. ř.
(10) 3907.
12
May I" - Do min i k, Son~tava ob č . práva..
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c) Zastoupený však musí býti ~pt"Lsobilý nabýti práv plynoucích z právnfuo jednání a převzíti vzniklé jím závazky.
d) Je-li pro právní jednání závažnou osobnost súčastněných
rozhoduje ro'vněž osoba zastoupeného.
2. Nepřímý zástupce není zástupcem ve vlastním slova smyslu.
Z právního j,e dnání, jež vlastním jménem na ciZÍ účet uzavřell, nabývá
sám všech práva závazků 1). Náhradník (na př. komisionář) jest sám
stranou v právním poměru, jenž zakládá se tímto právnim jednáním,
práva i závazky vznikají v jeho osobě (&rov. čl. 360 obch. zák.) 2).
Avšak právní jednirú uzavřené náhradnikem nabývá zvláštní po,v ahy
tím, že bylo uzavřeno na ciú ÚČ-elt. Pohledávka vůči třetím má
v jmění náhradníkově hospodářský význam pouhé položky průběžné
(obch. zák. čJl. 368 odst. 2.). Proto nutno náhradníkŮ'Vi přiznati právo,
aby uphlJtňoval škodu vzešlou z právniho jednání tomu, za něhož
intervenoval 3). Proto může tento "zasMupený" vznésti odpor, byla--li
pohledávka vzniklá intervencí náhradnikovou zabavena jeho věřiteli
(ex. ř. § 37); rovněž v kiOllkursu náhradníkově můž,e žádati za odst,o'llpení pohledJlÍ,vky talw,v é 4).
3. Jedná-li někdo jako zá&tupce, jménem jiného, nejsa k tomu
zmocněn nebo překročiv zmocnění, nepla.tí jednáni zpmvidla, ani pro
něho ani pro jiného. Pr,o sobe joon)llt i nechtěl, za jiného, nemohl G).
Avšak práwú jedná,ní ta;lwvé přece neru zcela bezúčinné. Mimo to
lze nedostatky zmocnění odstraniti dodatečným schválením (§ 1016)6) .
a) Právní jednání uzavřené bez zmo'cnění dává zastoupenému
právo schváliti je, a ukládá druhému smluvní ku - Ml od sm10uvy
ustoupiti nemůže - závazek, aby toto schváJlení za platné uznal,
ačli se zástupcem nezmocněným jedmaJ. vědomě 7). Sm~uvník, jenž
o nedostatku zmocnění věděl neb věděti musil B), nemá na zdánlivého zástupce 9) nárok na náhradu škody. Avšak poctivého třetího
1) Sbírka 4143, n. ř. (11) 4404.
2) T i I s ch: 168.
3) Tuh r: Griinh. Z. 25, 529 a násl. M ti II e r - E r z bac h :
tamtéž, 36, 242. - S chl o B man n : Stellvertretung 2, 362 a násl.
4) R i n tel e n: Handbuch, 273. - Lze však zastoupenému přiznati

snad vůbec,
ňovati jako
proti němu

'aby mohl f}Távo zíls~ané prostřednikem v jeho' zájmu uplatsvé vlastní 'v konkursu pl1ostředníkově a v dražebním řízení
vedeném. - Srov. S ch ey: Obl. Verh. 389. - R eg e 1 sber g e r: Dogm. Jh. 58, 146 a náJ&l. - K r a i n z: 316. - Jinak J 3,g e r: K. O. § 43., PO'zn. 27. - SMrkla n. ř. (17) 7122.
5) U n g e r: Handeln auf eigene Gefahr, 34 a násl. - Také právní
jednámi uzavřené bez zmocnění dílem vlastním, dílem cizím jménem, jest
neplatné: Sbírka 3267. Naopak za:se je pl3Jtné dllliŽní prohlášená, ve kterém
někdo Zlavazuje se o.sobně nebo jakO' rukoimi, třeba 6'61 podepsal pouze
,.jakO' zmocněrue'c": Sbírka 10832, n. ř. (12) 4624.
6) Sbírka n. ř. (10) 3710.
7) R e gel s ber g e r: Pand. 1, 597 a násl.
B) Povinnosti zkoumati plnou moc nezprošťuje třetího ani skuteč
nost, že fals'lls rproc.umtoT několikráte byl zmocněm k takovým právním
jeclnánim: Sbírka 14287.
") Sbírka 358, 809.
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nutno chrániti v dohré víř() v,e vnější skutkovou podstatu a přiznati
mu nároky na náhradu ŠkO'dy, p,ři nejmenším nárok na náhradu
t. zv. negativního interese smluvního, je-li zde zavinění druhého
smiluvníka (§§ 878, 1037) 1).
Toto negat1vťlí interese bude ostatně v t~ových případech
p'ravídelně 2) rOVlllO pO'sitivnímu intereoo smluvnímu. Nehoť v pochybnostech jest m tO' miti, Žie - jaJw se záJstupcem zdánlivým - mohlo
se právmi jednání platně umvřiti také s někým jiným. Pak aJe bude
nejvbJodJnějši, přiznáme-li oklam3inému prrávo, 3iby na zdánlivém zástupci požadoval splnění smlouvy, nejen náhradu peněžní 3). Žádá-li
VŠ3ik poškooený tuto náhradu, nemůže mu zdánlivý zástupce vnutiti
splnění smlouvy ani splnění na něm žádati ').
b) Dod.ateoným schválením stává se právní jednání nezmocněného zástupce platným, jakO' by již od počátku platně bylo uzavřenO'. Tedy se zpětnou mocí 5), arci bez újmy práv, jichž mezitim
prroti zastoupenému nabyili tl.íetí 6).
a) Schválení lze uděl1ti výslovně neb mlčky, přijetím užitku,
jenž vz,ešed II nezmocněnéhO' jednání (§ 1016) 7). Zvláštní formy
vyžaduje schválení, když fO'rroo taková je s,t anovena i pro udělení
p~né mO'ci 8).
fl) Dodatečné schválení (ratihabice) vysikytuje se v nejrozmanitějších podobách: jako schválení právního jednání projevené vůči
třetím, jakO' sO'uhlas zastoupeného prO'jevený zástupci, ja-kO' přivoleni
O'právněného k disposicím jinéhO' s majetkem, jenž o'právněnému
1) Hup k a: Die Haftung des Vertreters ohne Vertretungsmacbt
1903, 50. - Se h e y: Obl. Verb. 1, 540. - Sbírka 12272', n. ř. (4) 1693.
2) Jedná-li zdánlivý zástupce lstivě, může nárok nábradní směřo
vati na náhradu úplného imerese, jež tťetí má na splnění: S,bírka
10511, 15773.
3) Sbírka 1295, 3043, 10511, 15773, n. ř. (17) 7161. - K r a i n z:
2, 490. - Proti tOlll1\l Hup k a: 5g; Sbírka 12272, iIl. rř. (6) 2464. Podle
práNa obchodního (obch. zák. 55, 298) má oklamaný nárok na náhradu
šlmdy nebo splněni i pl"oti zdánlivému zástupci:, jemuiž nelze piřič.isti zavinění. Plnomocnik směnečný ručí i jako. zdánlivý zástupce p,rávě tak,
j~o by mčil zdánLivý zmocnitel: srn. ř. čl. 95. Také zástThpce pl'oc,esní,
připuštěný prozatím bez plné moci, ručí bez obledu na zavinění:
c. ř. s. § 38.
4) Sbírka 3043.
5) U n g e r: System 2, 167. - Lze míti za to, že právní jednání
bylo uzavřeno pod výminkou mlčky doloženou, že dojde dodatečně ke
schválení: Sbírka II'. Ť. (9) 3508. Lze však též přikládati schvMwí ten
výZlIl!3Jm, že dotýká se právního jednání ve všech smě~'ecb, ,t edy i doby,
od které má platiti: Sbírka n. ř. (9) 4212.
6) Srov. něm. obč. zák. § 184.
7) Mlčení samo o sobě neznamená schválení: Sbírka 784, 5725; leč
že zastoupený byl přítomen, když zástupce uzavíral ,p rávní jednání:
Sbírka 11101. Sc,h válením neni, upomíná-li zastoupený třetího: Sbírka
11658; srov. též 13457, n. ř. (67) 6962.
8) Schválení manželčina jednatelství nevyžaduje formy notářské:
Sbírka n. Ť. (9) 3346.
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nálleží (§ 456), ja.kD pDtvru.ní nedDkDnaléhD pravníhD jt:unání ZřiZD
vatelem nebO' někým , kdo- jedna v jehO' zájmu (§ 865). Schválení
uděluje se nejčastěji dDdatečně. Lze však uděliJti je i předem; pak
zO've se sVDJením (§§ 1016, 1222).

§ 121. 5. Z á n i k z a s t

O'

u p e n i.

1. DůvDdy zániku zastoupení nutného, "zákDnr,ého", vylíčím e
pn výkladu jednotlivých poměrů za&tupitelských. O nich platí jen
ta společná zásada (§ 1026) , že zánik zastoupení pů s Dbí proti tř e tím
teprve, když jim byl nebo- měl býti zn:ím.

2. Plná moc (soukrDm6 zmorněni) uděluje se pravidelně jen
\" zájlllJll zmocnitelově a !" důvěrou, že zástupce použije jí skutečně
jen v to-mtO' zájmu. Z toho plyne, že plná mDC jest. odvDlatelná a
neděditelná.

a) Plnou moc lze Ddvolati ') kdykol1v. TDhoto- práva n e můž e
zmDcnitel se vzdáti (§ 1020) 2). Ta.ké zmDcněný může p~nDmDcenstvi
kdykoliv vypověděti (§ 1021). Vzdání se a výpDvěď nedotýkají
se však práv plynoucích z právníhO' pDměru, na ně mž zmocnění
se zakládá.
b) Plná mDC zaniká v pDchybnDstech smrtí 3) zmDcnitelDvDu
i zmocněnCDVOU (§§ 1022, 1023; jinak obch. zák. čl. 297; c. ř. s.
§ 35) I). Týž účinek má kOiIlkur,s (§ 1024) G). Totéž platí O' pO'měru
mezi substitujícím a substitut!em 6).

3. PráV'Ilí jednáJní uzavřená jménem bývaléhO' zmO'Cnitele jsou
však závazná a zmDcnitel můz,e pohledávati náhradu škody jen na
zmDcněnci, který zánik plné moci zamlčel, ačli a.r ci třetí bez své
') Projevem vůči zmocněnci anebo třetím? Srov. pozn. 7 a 8 na
str. 173 této soustavy.
2) Nezakládá-li se však plná mDC na příkazu, nýbrž na jiném obligačním poměru, může býti neodvolatelnou. když byla udělena v zájmu
zmocněncově nebo někJO'ho třetího. - S che y: Obl. Verh. 440, pozn. 56;
688 a násl. - Jinak: Sbírka 9919. - Zmocněnci, jemuž zmocnitel brání .
ve výkonu plné moci, nepří slu š í žaloba pro rušenou držbu: Sbírka 604.
3) Plná moc udělená nezvěstným zaniká prohlášením jeho za mrtva :
Sbírka 3988. - Plná moc udělená právnickol\l osobou ruší ·se· zánikem
právnické osoby: § 1023. - Plná moc udělená firmou zaniká výmazem
firmy: Sbírka 5542; pokud likvidatoři dále neobchodují: Sbírka 7783. BOvlnnmst zmO'cněncova, aby kladl účty, tim nepomíjí: Sbírka 6593. TutO' porvinnO's,t může uplaJtňovati jen právní nástupce zruníklé právnické
osoby: Sbírka 15194.
' ) Kolektivní plná moc (§ 119, Č. 3 této soustavy) zaniká pravideln ě
. smrtí jedno'ho zmocněnce: Sbirm 647.
5) Tím zaniká také plná moc prokuristů a obchodních zmocně nců:
roz,h. z 8. oervence 1896. Věstnik miJn. sprav. 1897, str. 1321. Nezaniká
však prO'cesní plná moc: Sbírka n. ř. (1) 326; min. nař. z 3. prosince 1897,
Č. 44 Věstníku.
6) Jinak S che y: 718; proti ně mu K r a i n z: 317.
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vjny O' tům nevěděl (§ 1026) 1). Nikdo však nemůže se
zpravidla 2), že nevědělo ediktálním vyhlášení konkursu 3).

ůmlůuvati

V. Obsah právních jednání.

§ 122. 1. S o uč á s t k Y P r á v n í c h jed n á n í").
Každé právní jednání je, t jednak článkem určitéhO' druhu,
jednak zjevem samostatné povahy. V obou těchto směrech mají
jednotlivé části skutkůvé pods,taty právních jednání rů,z~i0ný výmam:
CO' v tomtO' směru je důležité, může v onům býti bezpodstatné.
Z toho plyne dvůjí rozlišení.
1. Prá-vní jednání určitého druhu vyžaduje, aby vůlí stran
stanů'vily se určité skutečnosti. Na př. k,oupě vyžaduje úmluvu
O' předmětu trhovém a o ceně . Ty,t,ů náležitosti, které určují druh
právniho jednání a pro existenci tohotO' právního jednáilli jsou nepostráJd3Jtelny, zárůveň však. post,a,čitelny, tv-oii t. zv. půdstatné náležitůsti, essentiaJia negůtii. Neni-li těchtO' náležit,ostí, jest vyloučenO', aby důšlo k určitému typickému právnímu jednání; není však
vylůučeno, aby nedošlO' k jinému právnimu jednání, dostačují-li tytO'
náležitosti pro ůnů jiné právní jednání 5) .
Velmi častO' vyžadují úpravy i jiné bůdy právního jednání,
na př. u kůupě otázka ručení za evikci a nedo-statky věci. Není-li
O' tom úmluvy zúčastněných, doplňuje skutkovou pod tatu půsitivní
právo samO' a platí v kůnkretnim případě, CO' zákon pokládá za při
měřené tůmu čioDomu typu jednání. Určuje-li však vůle jednajících
tO', co by jinak již pO' zákonu platilO', jest takováto so učáS1tka právního
jednání na.turale negůtii, náležito-st O'bvyklá.
Kůnečně můhůu jednající Is tanoviti úchylky ůdl zákonných
následků prá,vníhů jednání, j€Ž podstaJtnými náležitostmi pevně jest
určeno" jak,o na př. ruoložiti výminku nebO' čas. Ust3lIlOlvení taků,vá
jsůu a.ccidoo.taJia negotii, nahodilé náležitosti práv:níhů' jedná,ní.
2, Vzhledem k významu jednOltlivých součástek s'k utkové půd
staty pro- urči,té právní jednání nutno l'o-zliŠůva.ti ustanovení podstatná a nep'ůdstatná nebo lépe - na růzdíl od k'lasifika.ce svrchu
učiněné ustanovení hlavní a vedlejší. Rozdíl spočívá v tům, je-li
totO' ustaru,o'vení předpokladem pla.tDo-sti právníhO' jednání čili nic.
O tom rŮ(l.hůduj e dílem positilVní právO', dílem povah'a právníhO'
jednání, dílem úmysl jednajících. Essentirule je vždy ná'Ležitosti hlavní.
Může jí však býti také accidentale, na př. výminka, bylo-li tO'
úmyslem stran.
1) W e II s pac her: Vertrauen 231 a násl. - Se h e y : 675 pozn.
17. Srov. též § 11 řádu o zbavení svépr. - Knihovní poznámka odvolání
plné moci není lPřípustnla: rO'lh. z 11. ledna 1916. N. Z. 1918, Č. 1.
") Jinak na př. § 3 odst. 2. konk. ř.
3) W e II s pac her: 233.
4) Tuh 1': 2, 1, 191 a násl. - R e gel s ber g e 1': 1, 601 a násl.
") Srov. § 131, Č. 2 této soustavy.
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§ 123. 2. U I -o žen Í (p ř Í k a z) 1).
VedlejšÍ ustanov,ení moholll míti velmi rO'lJllanitolll povahu.
VedlejšÍ ustanO'vení obecnéhO' rá7Ju, jež vyskytuje se u nejruznějšÍch
právních jednállli, jest uložení. O. z. o. (§§ 709 a násl.) nazývá je
p'říkazem. Bucle však lépe vystříhati se tO'ho,t o omaěení, poněvadž
sna.dno docházelo, by k záměně s jiným právním ~nsf.itutem.
1. "Příkaz" j&st uložení nějaké povinnosti pI"Íjemci majetko,vého
pioslkyJtnutí. TentO' závazek neurčuje právní PO'vaby jednáni (jako ji
určuje na př. stanovení kupní ceny), nýbrž přffitupuje pouze k právnímu jednám, jež už svým ostatním obsahem dostatečm ě jest cha,.
rakJterisO'válnO' 2). Ulož,ení nemá býti úpJ'ato'll za OIllO poskytnutí majetkúvé 3). UlúženÍ nesmí mizeti v nějaké obecnější právní formě 4).
Jinak řečeno, uložení jest závazek dolúžený bezplatnému majetkovému púskytnutí, který tVúří vedlejší účel túhúto poskytnutí a jehúž
nelze zahrnúuti v jiný právní pojem. Jím ukládá se příjemci únohú
majetkúvéhO' púskytnutí púvinnúst určitého jednání neb úpomenutí
ve prúspěch dárcuv, někúhú třetíh.o neb obecného celku. Nelze uložiti
něoO' neIlllfavného, nedovoLeného nebO' nemúžného. Takové ulúžení
sluš,Í púkládati vždy - an 'z,á kún nerúzlišuje (§ 901) 5) - za nedúlúžené (§ 698).
2. Uložení liší se úd výmimky svým zásadněopaěným výsledkem. Nezabraňuje se jím nabytí majetJkiúvého úspěchu. A však jehO'
přijetím vzniká závazek ke .spilllěnÍ 6). Tim, že jest chtěn a zalúžen
právní závazek, liší se uložení 'úd pouhého přání nebo rady (§§ 695,
711, 901).
3. Uložení má podle platJnéhiú práva (§§ 709, 901) zásadně tytéž
účiniky jako resolutivní výminka při posledním polizení: obmýšlený
nabývá majetkového poskytnutí ihned; nesp,lni-li uluženÍ 7), ztráCÍ je
1) Krainz: 284 a náJsl. - Burckhn,rd: 2, § 90. - PfaffHo f m a ll' n : Kom. 2, 613 a nálSl. - U n g e r: 2, 100 a násl. - T i I s ch:
163. - Dniestrzaňski: DLe Auftrag,e zugl1msten Driťter, 222 a násl.
- Ha y man n: Die Schenkung unter einer Auflage, 1905, 22' a násl.
2) Určuje-li závazek pniv:ni povahu jednáníJ, jest posuzovati ho podle zásad platných o' tomto p'ráVlllím jednání, nikoHv dle zásad o· ulO'Žení.
Tím liší se na př. majetkové poskytJnutí ob causam a donatio sub modo;
srov. R e gel sb erg ·e r : 004, pozn. 2.
3) Je-Li Újplatou, jde o závazek k vzájemnému plnění, nikoliv o uložení; tak na př. z.ávazek smluvnlíkův, že zaplatí p'ťOlvLsi agentJu.
4) ProtOo není uložením, nýbrž odkazem závazek ulořJCný obdařené
mu v posledním poříz.eni, jeví-li se jakŮ' přímé věnování poskytnuté na.ři
vomtelem třetímu; srov. Pf a ff - H 00 f man n: Kom. 2, 614; Exkurse 2,
329. - Sbírka 3917.
0) U n g e r: 2, 225, pozn. 34.
6) Srov. pozn. 5 na str. 167 této soustavy.
7) Jest otázkou, kdy sluší pokládati za nesplněné uložení, jež
záleží v positivním jednání a jemuž není předepsána určitá lhůta. -q
posledních pořízení nebude obtíží, poněvadž pozůstalost nelze odevzdati
před splněním neb zajištěním splnění (§§ 817, 819). Jinde bude nutno
za nesplnění pokládati již prodlení, tedy marné upomínání (§ 1417);
srov. K r a i n z : 285 a násl.
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ihned a přimo, arci bez vpětných účinků. Jen ve dvou směrech je
podstatný r02díl meů uložením a tesolutivní výminkou. Splnění
příkazu lze vynutiti žalobou 1) anebo - stalo-li se uložení v zájmu veřejném - donucovacími prrostředky příslušného úřadu 2). Nezaviněná
nemožnost přesného splnění nemá v po,chybIllostech v zápětí ztrátu
majetkového poskytnutí. Uložení vyp~niti jest co nejvíce možno
(§§ 710, 901). Je-li pochybD<o, míněno-li určité ustanovení jruko výminka či ul00ení, jest rozhodnouti se pTO u10žení, prrort,ože je méně
obtí~né (arg. § 614) 3).

§ 124. 3.

Pře

d p o k 1& d 4).

1. Součás,tí právního jednání jest jen to, co slt rany jako S,V'ou
projevují. Představy, jež vůli uvádějí v pohyb a proto motivy
se VOViOU, nemají pro bytí prrávního jedná.ní zásrudně významu, a to
ami pro jednání jako typ, ani pIlO jednání jako jednotlivý zjev
(§ 901). Motiv může však státi se, sloučástí právlIlÍho jedmání tím, že
ho jednající zahrne dOl projevu vůle jako accidentaJe (§ 901). Záleží-li
II10tiv v očekávání nejisM budorulCÍ skurt.ečnosti, může státi se vým.iJllkou. Závisí-li pTávní účinek na tom, že určitá. skutečnost pří
tomno~ti nebo rrillnulosti ,odpovi,dá předsta ám jednajících, mluví se
vhodillě o předpokladu (podIIÚJloe) 5). Výminky a podmínky lz.e
i mlčky učirnfti obsahem jedn.ání; mooou z okolIností případu vyp,lývati jako chtěný ,obsah právního jeooá.alÍ. To je olt ázkou výldadu.
Kde však ani to se nezjistí, je pohnutka pro účinnost prá.vního jed. nání bezvýznamná, třeba, subjektivně sebe silněji půsOlbilia, třeba vysrtupuje sebe zřejměji .
vůli

2. Jedním z nejčastějšich předpokladů právních jednání jest,
že až do skoncování právního poměru nezmění se určité okolnosti,
jimž oba smluvníci podkládají rozhodný výinam: clausula rebus sic
1) K

žalobě jest legitimován, kdo má hájiti zájem zil.stavitelil.v na
lposlední vil.le runebo zas,t ati sre úče[u, pro, kterrý uloižení učiněno;
tedy IspoIud ědic, dědic proti odkaZ()vrIl~ku, vykonavatel p'oslední vil.le
(§§ 816, 817), dáre,e, po případě obec neb jiná korpomce. Byl-li uložením
obtížen dědic s'amodediný, můro Žlalo,v ati jen případný vykonavatelI testamentu a donucooi záJeží zde v b{)m, žel ode pře se odevzdání pozůstalosti
(§ 817, neElJ). pat. § 157) a že po p'řípadě zákoniJtí dědicové nabudou práva
zaloV'aJti na vydání p'nzůstJalooti (§ 708); srov. U n g e r : 2', 103, 226. Krainz: 2,2,382. - PfaH-Hofmann: 2, 617.
2) L o w y: J . Bl. 1908, Č . 45.
3) U n g e r: 2, 103. - P fa f f - H o. f man n: 2, 615.
4) K r a i n z : 287 a násl. - Tuh r : 2, 1, 197 a násl. - R e gel sber g e r: 1, 605 a DláJSl. - W i n d s che i d: Die Lehre von der Voraussetzung, 1850.
5) Dříve nazývalo se ustanovení takové condicio· in praesens vel in
pra,eteritum colliata. Av,š'a k to jelst jen výmiDJka "nepravi", tedy vlastně
ne výminka, an oohází momeDJt nejistoty; STOV. K r a i n z : 287, pozn. 2.
Naopak -zase může býti prav'ou výminkou, 00. 's,t rany nazývají p,ředpokla
dem: Sbírka n. ř. (6) 2517.

splnělní
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stanwbus 1). Není obecného pravidla, že každé právní jednání sluší
poklá.d.ati za uzavřené pod klausulí rebus sic stantibus 2). Naopak,
zákon zá.<ladně nechce přiznati významu změně okolností; prtO
všechny významnější práviIÚ poměry stanoví, je-li předoasné jich
ukončení přípustno, jak a kdy (výpověď, odv'olání, ustoupení a pod.).
Jen pI"o předběžné úmluvy pl3Jtí po zákonu (§ 936) klausule tato
neztenčeně. Jinak bude možno, bráti na ni zřetel jen tam, kde povaha a účel jednáni dopouštějí an.alogického použití 3).
4. U r

Č

ení ú

§ 125. a)

čelo

Pře

v é 4).

hle d .

1. Meú právními jedJll1ními zaujímají nejdůležitější místo
právní j,e dnání m.ajetková. Jimi zpravidla rozmnožuje se jmění jednoho a tenčí jmění jiného. Vzhledem k jich výsledku lze nazývati
jednání taková majetkovým poskytnutím. Poskytnutím jest převod
vlastnictví, zřízení sJuwbnosti, založení pohledavky a pod., avšak
též osvohození od právníbo ,obmeooní neb závazku, vzdání se služebnosti, odstoupeni pohledávky, prominutí dluhu a m. j. Maj-~tlwvé
poskytnutí není samo sobě úěelem, nýbrž jen prostředkem k nrč~ ;ému
účelu. V1.astnictví nepřevádí se k vůli přev·odu samému, nýbrž za
účelem darová.nj, sp'lacení dluhu, poskytnutí zápůjčky a,td. Maj8tk.:>vé
poskytnutí má vŽ9.y nějaké urěení, dův,od, kausu.
2. Uvedený důvod není vždy posledním důvodem majetkového .
poskytnutí. DarQlVání děje se z vděčnosti, z chlubičotví; půjčka se
poskytuje z touhy po zisku a pod. Avšak mezi oním přimým a
tíIIJJto nepřimým důvooem jest podstatný rozdíl. Onen (bezprostřední)
důvod d!odává právnímu jedin.ání zpravidla zvláštní právní charakter,
tento (nepřimý) dů~od je pro právní jednání zá.<,adně lhostejný.
3. Každé právní jednání má svou pohnutku, aspoil subje~tivně,
v představě jednajících, pokud sledují majetkovým poskytnutím ně
jaký účel. Leč právní řáJd může význam této pohnutky pro právní
jednání různě posuzovati.
a) Jsou právní jednáni, k jichž podstatě náleží jiotá pohnutka,
účelový důvod, t3Jkže s tímto dův, odem nezbytně jsou spojeny, a
jen s nim mohou býtí spojeny. To platí na pL o t. zv. reálních a
konsensuálních sm:1ouvruch. Jiná prá~í jednání) jako převod majetkový, prominutí dluhu, vydáJní směnky a pod., lze slouč~ti s l"OZffia1) S tah 1: Die sog. clausula, 1909. - K r u c k ID a n n: Arch. f. z.
Prax. 116, 157 a násl. - R e i s II a n n : B. J. Z. 1921, Č. 8.
') Sbírka n. ř. (3) 869.
3) Srov. O f'n e r: Grunh. Z. 18, 367. - E h r e n z w e i g : G. Z.
1002, Č. 17. - Jud. 195.
4) R e gel S ber g e r : 1, 607 a násl. - Tuh r : 2, 2, 62 a násl. H o f II a n n: Lehre VOll Titulus u. Modus, 81 a násl. - S t a II pe:
GrUlIldrHI der Wertbewertungslehre, 1912, 10 a náJsl.
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nitým účelovým určením. Možno tedy nazvati Ona právní jednání
váz3lnými, tato volnými.
b) Při v'orných právních jednáních může právní řád majet.kovou změnu odpoutati od existence právního dľlvoclu, tak~e zamýšlený
právní výsledek, přev'Od vlastníctví, pronůllutí dluhu, směnečn)T závazek, nastane, ať je tu práV'll.Íi di'tvod nebo není, ať účele se dosáhlo čili nic. )fluvíme pak 'O právních jednáních abstraktních a
contr. kausálních 1). Předno~tí abstraktního právního jednání jest
ulehčení důkazu, ježto skutková podstata je pros,iší a snáze zjistitelná.
Tím zvyšuje se oběžnost získaného práva. Nebezpečí vězí však ve
vytvoření právního výsLedku, jemuž nedostává se oprávnění věcného,
takže zpravidla teprve naříkáním majetkového přwoou zjednává se
právní rovnováha.
b) Darování.
§ 126. aa) Poj e m 2).
Účel majetkového poskytnutí může bý,ti velmi rozmanitý. Splacení dluhu, založení dluhu, da·r ování bývají nejčastější případy, nikoli
však jediné. V celku lze roiliš<ovruti dvě ve~ké Slkupiny: majetková
poskytnutí ze štědrosti a majetková poskyrt nutí za vzájemné pinění,
za úplatu. V naukách obecných promluviti jest pouze o majetkovém
poskytnutí ze štědrosti, o da.rování, poněvadž jest účelovým určením
obecného rázu, jež může spojovati se s rozličnými druhy majetkového poskytnutí ~).
1. Darováillí v nejširším slova smyslu je každý akt štěr<Wosti.
V technickém smyslu je darování smlouva 'o bezplatném poskytnutí
určité věci (§ 938).
a) Jako smlouva 4) s obdal'ovruným vyžaduje da.rování, aby
obdarov3lllý je přijal (§§ 938, 943, 946). Proto není darováním
vzdámí se práva bez převodu na jiného nebo bez soulJllasu zavázaného,
není darováním vzd~ní se dědictví (§ 551) 5), odmítnutí dědictví

1) B li, hr: Die Anerrkeooung als Verpflichtungsgrund, 1855. ..Lot m ar: Causa 1875. K 1 i n. g m ti II e r: Schuldversprechen und
Schuldanerkenntnis 1903. - St e in bac h: G. Z. 1904, č. 36. - R ti m e·
1 in: Arch. f. z. Prax. 97, 211 a násl. - B r ti t t: Die abstralute Forde·
rung 1908.
2) E h r e n z w e i g: Das Recht der SchuldverMltnisse 1920, 336 a
lUÍJSl. - K r a s n o IP (ji 1 s k i: 3, §§ 64, 65. - Tuh r: 2, 2, 153 a násl. li' ran kl: Formerfordernisse der Schenkung 1883.
3) Tak po prvé P uch ta: System 1832. - Srov. též li. Bu r c k·
h a r d: Die Stellung der Schwung im Rechtssystem 1891. - H o f .
man ll: 'lítulus und Modus 89. - Proti vomu Bu r c k h a r d: System
2, 404 a násl.
4) U n g e r: 2, 196. - Fr a n kl: str. 9.
5) Darováním joot však vzdání ·se napadlého dědictví ve prospěch
určité osoby třetí: Sbírka 11507. Stejně tak odbytné, vypliacené dětem na
místě dědického podílu: Sbírka 9830, n. ř. (8) 3067, (12) 4675; jinak Sbírka
13826, n. ř. (4) 1247.
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(§ 805), nevýkon práva 1). Proto není darováním ani smlouva ve
pl'ospěch třetího,

jako na

př.

životní

pojištění

ve

p'rospěch třetího

2) .

b) Předmětem darování musí býti "věc". To můw býti nejen
věc hmotná, nýbrž i nehmotná, práv'o 3), též pouhá naděje na právo,

nebo práV'o ještě pochybné, loterní výhra, nap:«lilé dědictví a m. j.
(§§ 939, 1381) 4). Míra darování je neobmezena 5). Jen darování budoucího jmění nesmí přesaholv31ti polovici tohoto jmění (§ 944).
c) Darování je bez-platné majetkové poskytnutí, plnění bez
nároku na úplatu, ať už z.ávazek k plnění byl převzat za úplatu
čMi nic 6). Pro,t o není daI'ováním spi1nění dluhu nežalovatelného 7)
nebo ďluhu osoby jiné, tedy rovněž ne plnění rwko'jmiho 8) nebo pře
vzetí dluhu 9), zřízení zástavy 10) nebo zajištění přednosti ") a m. j. 12).
Pojem daroválÚ nevyžaduje však po zákonu nezbytně rozmnožení
majetku, obohacení jednoho a zmenšení majetku jiného 13). Ro'vněž
není třeba, aby úmysl účastníků směřoval k obohacení obďařeného 14).
d) Darováním přenechává se věc bezplatně někomu jinému.
Tím není míněn jen přev,od, nýbrž i vzdání se existentních práv
(§§ 939, 1381 a 938) a zaJoq,ení nových majetkových práv (§§ 1045,
1053) 15). Naopak zase není pouhé přenechání k užívání vždycky da.rováním. Není jím, pokud užíva.ná věc sama tvoří předmět jednání,
jruko u půjčky a zápůjčky (§ 959), poněvadž věc nutno vrátiti. Může
však býti darováním, je-li předmětem přenechání užívací ~rávo , jako
při požívání a zřízení jiných služebností 16).
1) U n g e r: 2, 191, po zn. 10. - Fr a n kl: 145.
2) Může však i zde jíti o darování, jenže darování jest mimo tento
smluvní poměr; srov. Fr a n kl: 146.
3) O významu slova "věc" v § 938 srov. O f ne r: Proto 2, 24. S chay: Obl. Verh. 727. Viz 'ostaItně též § 63, 1, b) této soustavy a Dom i II i k: O zastavení p,r áv vynálJezll., str. 54.
t) Dohoda, jejíž obsahem jest vzdání se sporného práva, není ani
darování, ani uznání, nýbrž smír; Sl"QIV. R a IP pap () r t : Festschrift 2, 420.
5) Darování, učiněná příslušníky řádu německých rytířů, převyšují
li tři f>ta dukátů, jsou podmíněna Isvolením řádcwého velmistra: patent
z 28. čet"ven()e 1840, č. 451 sb. z. s.., § 10.
6) Ha y man n: Dogm. Jhb. 56, 87. - Oer tma n n: Entgetliche
Geschafte 1912.
7) Sbírka 6902.
8) Sbírka TI. ř. (9) 3557.
0) Sbírka 2769.
10) H a y man n: Dogm. Jhb. 56, 102.
11) Sbírka 6686.
.
12) Na př. vzdání se práva zástavního; U n g e r : 2, 194, po zn. 22. -:
Výhrada přeikupnihol práva: Sbírkla n. Ť. (7) 2574. - Náhrada škody, 1
když není závazku k ni: Sbí'l'ka n. ř. (5) 2090, (7) 2906, (11) 4079, (16)
6306. Viz též pozn. 6 na str. 187 této soustavy. Jiné příklady uvádí
E hr an zw e ig: str. 338.
13) Schey: Obl. Verh. 727; jinak Krasnopolski: 321; Sbírka

n.

ř.

(7) 2574, (15) 5969.

U) H a y man n: Schenkung unter einer Auflage, 1 a násl.
15) E h r e n z w e i g: str. 339 a pozn. 25.
16) E h r e n z w e i g: n. u. m. a v pozn. 26 a 27.
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2. Obsah a účel darováni mohou býti velmi rozličlle. Podle toho
rozeznávati některé zvláštní druhy daro'/ání.
a) Zvláštní ráz má předem darování na případ smrti. K jeho
uskutečnění má dojíti teprv'e po smrti dárcově (§ 956). Náleží proto
do práva dědického .
b) Na dědickou posloupnost jako sukcesi universální upominá
darování celého jmění nebo jeho částP) . Nemá však úěinků universální sukcese. JecLnortlivé kusy maj,e rtkovéstávají se vlastnictvím obdarov,a,ného teprvce jich př'e,vzetím. Obdarovaný přejímá sice, též
povínnost zaplatiti dluhy dárcovy, avšak bez újmy jeho Vlastního
ručení 2) (kumulativní mtercese: § 1409) 3). Toto přistoupení k dluhu
vztahuje se ,ostatně při dwování přítomného jm ění jen na dluhy
Vizni'kilé před darováním, při darování jmění budoucího jen na. dluhy
budoucí, a to vždy v poměru k darované části majetku.
c) Prostým darováním, jen zvcláště motivcovaným, je darování
na odměnu, remuneratomí darová,ní 4). Je t,o uZlllání za dobrodiní při
jaté od obdarovaného, nebo za úslužnost, za kterou nevznikl nárok
na úpiatu buď vůbec nebo aspoň ne v takovém rozsahu (§ 940) 5).
Proto nejde o darování, byla-li odměna předem přislíbena nebo zákonem stanolVena (§ 941) 6). Proto lze též pří smluveném vzájemném
obdarováni mluviti o darováni jen "v příčině toho, oč darování
jedno druhé v ceně převyšuje" (§ 942).
d) Právni jednáni jest dar,ováním, bylo-li darovwo něco pod
příkazem (uložením). Uložení jest břemenem nebo' obmezením, nikoliv
úplatou 7).
e) Pochybná jest povaha t. zv. smišeného daro'v ání (nego,tium
mixtum cum d:onatione). Jím rozum,íme právni jedlnání,o němž "vzhlemoř-no

1) E h r e n z w e i g: 343. - K r a s n o pol s k i: 3, 322.
2) Sbírka 10800.
3) E h r e n z w e i g: Zweigliedrige Vertrage, 131 a násl. - Hor n :
Schuldiibe.rnahme, 19 a náJsJ.
' ) G e II e r: Zentr. Bl. 11, 731 a násl. - Sem patří také darováni
ze slušno,s ti a z povinnosti mraVlJlÍ; l10vněž zp,ropitmé; poněkud jinak S alom on: Grooh. Z. 41, 627 a náJsl.
5) Odbytné zaměstnancům u příležitosti prodeje podniku: Sbírka
14105; přÍiPOvěď vý,živného ženichem matce nevěstině: Sbírka 13627
a m. j.
0) Na př. nálezné (§ 391); odměna poručníkovi (§ 266); přípověď
výslužl11ého služebníku (Sbírka 15192) nebo vdově po něm (rozh. z 21. září
1886, J. BI. 1886, č. 52); přípověď rOlČní remuneraoo služebníkOVli vedle
platu (Sbírka 13044, n. ř. l15) 6158). Na dall10váJní nelze UJsuz,ovati jen z toho důvodu, že odměna není vynutiteJná~ nýbrž záleží na volné úvazf.l; darováním není na př. dobrovolná náhrada nezaviněné škody; darováním
není odškodnění ženy za svedení: Sbírka 12~74 , n. ř. (5) 2090, (8) 291.8,
(16) 6415; jinak Sbírka 3199, n. ř. (17) 7079. Srov. Ran d a: O závazcích k náhradě škody 1899, 87 a násl.
7) Viz § 123 této soustavy č. 1 u pozn. 3. - Ha y man n : .Die
Schenkung IUIlte,r einer Auflage 1905, 59. - Oer tma n n: Entgelthche
Geschafte, 51. - S che y: Obl. Ve,rh. 643, Ip0W.. 25. - N é met hy: G.
Z. 1901, č. 16. - Sbírka 6561, 6581, 7390, n. ř. (6) 2227.
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dem k vzájemnému poměru stran jest předpokládati, že chtěly ujednati smlouvu smíšenou, zčásti úplatnou a zčás·ti bezúplatmou"
(§ 935) 1). Takovéto darováilli možno podřídjti současně pravidlům
o jednání bezpla,tném i úplatném, pokud před stavuje to či ono právní
jednání. Praktické provedení narazí však na nemalé obtíže. Pl'oto nechybíme, rozhodneme-li se pro "teorii jednotnosti" 2) a budeme-li celé
právni jednání pokládati brzy za úplatné, brzy za bezp1atmé, uvážíce,
v jakém poměru jest hodnotaobojíbo plnění. Jako hranici stanoví
zákon (§ 1055 na konci) polov.inu celko'v é hodnoty.

§ 127. bb) For m a.
Potřebou mravní jest, aby da.rnvání bylo mozne. A však ta.to
možnoot skrývá mnohá ne,bezpečí: lehkovážnost a slabost dárcovu,
kořistný úmysl obdarovaného, poškození věřitelů a m. j. Úlohou právního řádu joot, aby těmto nebezpečím čelil určitým opatřooím. A to
je předem předpis o obtížnějších formách daro'v áni.
1. Darováillí skutečným ode,v zdáním nevyžaduje zvláštní formy
(§ 943). Jiná darování - má-li plynouti z nich žalovatelný nárok 3)
- vyžadují podle o. z. o. (§ 943) písemné listiny. Zákon ze dne 25.
července 1871, čís. 76 ř. z., § 1 lit. ~) žádá. však k platnosti 4) darovací
smlouvy bez 'skutečného odevzdání zřízení notářskéhn aktu.
2. Z tohoLo před.pisu ne,v yplývá jasně, je-li forrmy prosto jen dar
rování z ruky do ruky, čJ. podléhá-li jí naopak jen darování, jehož obsahem je budoucí plnění. Novější judika,t ura pokládá forrmu notářské
ho aktu za pravidlo 5). Judikatura míní, ~e skutečným odev.zdánílll
jest gjoe nejen odevzdání hmotné 6), nýbrž i odevzdání znameními 7),

1) K či p pen: Das negotium mixtum cum donatione, 1901. Frankl: 149.
2) M ti II e r: Dogm. Jhb. 48, 209 a násl. - G o 1 d s chm i d t: Die
gemischte Schenkung 1907. 30 li. náls.L - Ho e ni g e r: Die gemischten
Vertrlige 1910. 168 a násl. - Oer t man n : 85. - Předpisy o formě:
F I' a n kl: 149 a násl. - Ručení za vady: E n n e c' cer u.g,: Lehrbuch,
§ 347, pOZil. 8. - Zkráoení nad polovici? § 935. - Odvolatelnost? Rep.
náL 6 (Sbírka. 4659). - Ne,g1otium mixtum, pokud je darováním, lze naří
kruti podle z.áJSad o d:M1ování; E h r e n z w e i g: 342.
3) F I' a n kl: 156 a násl. - U n g e r: Griinh. Z. 15, 378 a násl. L a st: 1Jamtélž 40, 464.
') Fr a n kl: G. Z. 1878, Č. 74 až 77. - O f n e r : Zentr. BL 6, 643
a násl. - Frankl: P. J. Vj<schr. 1888. 194 a násl. - Geller: Zentr.
Bl. 7, 159 a násL - Ran d a: Eigentum (2. vyd.) str. 329 a nálsl.
") Sbírka n. ř. (2) 650 (jud. 142), (9) 3536.
6) Třeba jen odevzdání prostředníku, aby vydal darované obdařenému: Sbírka. 8229, JlJ. ř. (14) 5327; jinak n. ř. (13) 5290; srov. térž
n. ř. (17) 7340. Stejně ulooení do spoiřiJtelny na jméno obdaroV'aného:
Sbírka 10051, n. ř. (4) 1620, (14) 5475; j,i nak Sbírka 15296. I když vymíněno okamžité vráoelllí dá.rci k požívání: SbÍl'ka 13015; jinak 15298.
Dodllitečné oruevzdání nestačí: Sbí.rk,a n. ř. (14) 5426.
7) Jud. 142; Sbírka n. ř. (9) 3536.
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nikoli však odevzdání prohlášením 1); proto také stačí i u nemovitostí
pouhé odevzdání držby?); a proto je možný pro darování pohledávek
dvojí způsob: odevzdání znameními a notářský akt 3). Naopak zase
darování zřeknutím (§ 1444) n€podléhá jako libocatorní darovací
smlouva pouze předpisům Q formách, jež platí pro smlouvy obligač
ní 4). Ro'vněž nepOlNéhá jen těmto předpisům darování, které je obchodem v technickém slova smyslu 5) .
§ 128. ee) Ú čin k y.
1. Jako právní jednání podléhá darování obecným předpisům a
plodí pravidelné účinky. Proto je darování zásadně aktivně i pasivně
děditelné. P,ouze renta připověděná darem zaniká není-li ustanoveno jinak - nejen smrtí obdařeného, nýbrž i smrtí dárcovou (§ 955).
2. Avšak moment bezplatnosti způsobuje u darování jisté zvláštnosti proti j~ným právním jednáním.
a) Podleobe0ného zákonného předpitiu (§§ 1295, 1335) má i
dárce ručiti za všeliké zavinění a za prodlení ve splnění svého' závaz.ku. Zpravidla to však nebude úmyslem smluvníků (§ 915). Dárce bUM
odpovídati jen za škody, jež lze předvídati, tedy zejména, daroval-li
věc nebezpečnQlU. Závazek ten neplyne však ze smlQlUvy, nýbrž
z ooocných předpisů 6).
b) Dárce nemá závazku ze správy. Závazek taký vzniká jen
u právních jednání úplatných (§ 922). Pouze daroval-li kdo vědomě
věc cizí, aniž to ohda,řenému oznámil, ručí obdařenému za újmy, které z toho vzejdou, tedy za t. zv. negativní interese smluvní (§ 945) 7).
3. Darování lze někdy odvolati.

§ 129. O d vol a tel n o s t.
Darování jest právní jednání zavazující a proto zásadně neodvolatelné. To nepotřeboval zákoo (§ 946) zdůrazniti zvláště. Avšak
1) Ani traditio brevi manu? Kladně Sbírka 4581, 15586, n. ř. (14)
záporně Sbírka 12730, n. ř. (9) 3433. Ani constitutum possessorium?
Kladně Sbírka 10475. 11360, 15586, n. ř. (6) 2353, (12) 4493; záporně

5616;

Sbírka 5607, 7673, 9329. SI1ov. LalS t: GrUnh. Z. 40, 456 a násl. R a II d a: Vlastnimví 182, pozn. 8 a tam cit. Další literaturu uvádí
K r~ s n o pol s k i: 3, 323" pozn. 8.
2) Sbírka 14059, n. ř. (2) 748, (4) 1484, (6) 2353; jinak n. ř.
(9) 3433. Srov. U n g e r: 2, 205, pOZDl. 14 a).
3) Jud. 142; Sbírka 14622, n. ř. (3) 1016, (4) 1252, (9) 3779, (12)
4691. Srov. U n g e r: 2, 11, pozn. 34 a); 205, pozn. 15.
4) Sbírka 4682 (rep. nál.15); Sbírka n. ř. (6) 2406, rozh. ze 14. dubna
1908, Not. Z. 1912, Č. 48; K a ser e r: Matermlien 43, 116; jinak Sbírka
n. Ť. (7) 2766. Proti tOJlllU Fr a n kl: 124 a násl.
" Sbírka n. ř. (12) 4753.
) O f n e r: Proto 2, 185.
7) Sbírka n. ř. (9) 3400. Nevyžaduje se, aby jednal obmyslně.
E h r e n'Z w e i g: Das Recht der Sohuilid'vel1ha,ltrnsse, 350 IpooiIl. 54. Jioo.k
Unger: 2, 199 pozn. 39. - Krasnopolski: 3, 326. Srov. Schey:
Obl. Verh. 240pozn. 5.
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výjimečně může

dárce nebo třetí odvlola,ti i záva?né darování. Právo
však samo o sobě neplatnost darováni. Oprávněný má pouze osobní žalobu na obdarovaného nebo jeho dědice a nárok tý,k á se jen obohacení, pokud tu j eště jest (§ 952).
1. Dárce má právoodvolat.i. da,rování pro hrubý nevděk O'bdarovaného (§ 948) anebo pro sv.oji ~oum (§ 947).
a) Hrubým nevděkem rozumí se takové ublížení na těle, cti,
slv1obodě nebo majetku, pr.o něž he ubližujícího stíhati pod~e trestního
zákona, ať z povinnosti úřední, ať na žádost toho, jemuž bylo ublíženo
(§ 948 druhá věta) '). Stačí i trestná nedbalost 2). Damviuní jest na
žádOist ihned vrátiti. Vrácení nepůsobí zpětnou mocí S). Nárok i závaz,e k k navrácemí se dědí 4). Byla-li žaloba podána teprvle na dědice
obdařeného, nestávají se držiteli nepoctivými '). Nárok pmmlčuje Se
do tří let (§ 1487) 6). Promlčení počíná, jakmile obdarov3iný dopustil
se nevděku 7). Nevděk a jeho nálSledky odstraňují se odpuštěním
(§ 949) 8).
b) Ocitne-li se dárce v takové Dlouzi, že se mu nw'o stává, čeho
k živobY1w potřebuje, může žádati, aby mu obdarov3lný - ačli rovněž
není v takové nouzi - ročn ě pl.atiJ. zákonné úroky z hodnoty daru 9)
anebo z obohacení, Me,rě j.eš1t.ě má, a to tolik, c.o ruL živrobytí potřebuje
(§ 947). Nerozhoduje, zavinil-li dárce svou nouzi sám čili nic. Z něko
lika obdařených jsou dříve obdaření povinni p,n spívati jen podpůrně
(§ 947 druhá věta). Závazek obdařeného přechází na jeho dědice
(§ 1448).
2. TřCltí, jimž plisluší právo odvoláni, jsou dárcovi věřitelé
(§ 953) a osoby, které vůči dárci ma,jí nároky aJimentaČlní a nárok na
povinný díl (§§ 950, 951).
a) Odvolací právo věřitelů zkrácených darolv áním siplynulo s naříkacími právy věřitelskými, které upmvuje řád konkursni (§§ 27
a násl.) a odpůrčí (§§ 1 a násl.), vyda.né nmzenlm ze dne 10. prosince 1914, čís. 337 ř. z. '0).

odvo~ání nezpůsobuje

n.

ř.

n.

ř.

') Ublížení trestné lze však prokázati i civilnímu soudci. Sbírka

(13) 4892. Vyvo]a,ná urMka slovná není hrub~ nevdlěkem: Sbírk.a
(3) 1127, (10) 3000.
2) Jinak K r a s n o pol s k i: 3, 330. - Je však nutno, aby taková

nedbalost je,vila

00

jako

dostateč,Il(Ý dlly;od odllJětí

,d1aru: Slblíl1kaJ

ll. ř.

(3)

1127, (10) 3900. Sirov. Ehr ,e nzweig: 347.
3) Vlastníkem v mezidobí zůstává obdarovaný: arg. § 949.
4) žalobu na odvolání nelze knihovně poznamenati: Sbírka 5003.
5) Arg. § 949: "pro jeho osobu." .
6) Na tom ničeho nemění kratší promlčení trestního práva: Sbírka
n. ř. (8) 3168.
7) U n g e r: 2, 38l.
8) Práva odvolati darování nelze vzdáti se předem. To by odporovalo doibiTým mravům: Sbď.rka 13871; U n g e r: 2, 187 pozn. 154.
9) I když věc nenesla užitků; O f ne r: Proto 2, 3l.
10) § 953 o. z. o. byl zrušen již zákonem odpůrčím z r. 1884: Sbírka
13526; K iT a s n o' p 'o 1s k i: Grtinh. Z. 15, 5,2 a násl.
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b) "Odv'Olací právo" pro zkráoení povinné VyZlvy příshlŠí každému, koho dároe púvinen je živiti (§ 950). To jsou nejen osoby, lliteré
mají zákonitý nárok alimentační, nýbrž i ti, jimž přísluší nárok takový
ze sm~ouvy neb posledruho pO'říZelI1Í 1). Právní poměr, z něhož vyplývá
náTok na výživu, musí zde býti ji.ž v době darO'Vání (~lrg. § 954) 2).
Tímto "odvo~acím právem" nelze docíliti navrácení darovaného, nýbrž
pouze diorplnění povinné výživy, kterou dállce sám poskytovati nemůže.
Závazek obdařeného doplniti po'Vin.nou výživu, přechází na jehO' dědice
(§ 1448) 3). Z několika obdarovaných jsou di-:íve obdaření po'vinni při
spívati jen podpůrně (§ 950).
c) Jaký účinek má darování, koorým zkrátil se p,o vinný díl
(§ 951), vyložíme v právu dědickém.
3. Dárce i třetí maj,i "odvolací právo" z dův;odu, že se bezdětné
mu dárci po darování narodily děti (§ 954) 4). Rovněž tímto "odvolacím právem" nelze docíliti navrácení darovaného, nýbrž dár,ce a
jeho dítě - ocitnou-li se v nouú - mohou vůči obdařenému a jeho
dědicům upl3Jtňúvati totéž práVlO jako dárce zchudlý (§ 947). Právo
to přísluší dětem maJlželským i nemanželským, avšak jen dětem pokrev,ním, nikoli za vla.st,ní přij3Jtým.

V I. Neplatnost právních jednání 5).

§ 130. 1. Z P ů s o b y n e p I a t n o sti.
1. Právní jednání jest pla,tné, p1odí-li zamyšlené p,ráv-ní účinky.
Podminkou jest, aby byly splněny všechny předepsané náležitosti. Jinak jest právní jednání neplatné. NepJatu-ost může plynol\1ti z rbných
dův·odů a jeviti se různým způsobem. Proto jest neplatnos.t pojem
mnohoznačný. Pro naše právo pnchází ještě v úvahu, že právě nauka
o neplatnosti právních jednání pll'oděJ.aJa teprve v době platnosti občan,ského zákonika mnohé změny a že 7-ákon vůbec nezmá moderních
názorů a názV10Slloví 6). Nové názorry lze však přece s užitkem uplatniti i v našem právu.
1) E h r e n z w e i g: 349 pozn. 45. -

Z. 20.497 a násl.
2)

11138.

Stačí,

bylo-li

dítě

aspoň

Jinak H u s s are k: Griinh.

zplozeno v této

době:

§ 22; Sbírka

3) Jinak Sbírka 3265: ani právo na doplnění povinné výživy ani
záVlaWk doip1ruitJi ji nepd'·eoháJzí na děd&ce.
4) Za dítě "později narozené" pokládá se zde i to, které již před
darovánim bylo z,p~ozeno. Už·irtí § 22 ·znamenalo b'Y poš:kJOzení dětí nenarozený.ch; E h T '6 n'L w e i g: 349 po.zn. 50.
") K r a i n z: 318 a násl. - Bu r c k h a r d: 2, § 100 a násl. U n g e r: 2, 140 a násl. - Pf a ff: H o f man n: Kom. 2. 613 a násl.
- Til ,sc lh : st'r. 164. ~ IS ,ch 'e y: olba. Verh. 154 a násl. - TiH:
GriinJh. Z. 40, 209 a násl. aJ m. j.
6) Zákon mlUVí nejčastěji o "neplatnosti" (§§ 56, 57, 58, 67, 74,
76, 96, 101, 115, 120, 12,1, 122, 129, 160, 566, 570, 576, 00'1, 690, 698, 712,
774, 898, 996, 1178, 1265, WI7~ 1291, 1371, 1385, 1432), dva-kIl'áte o ,.,odpir~terrnoshl" (§§ 720, 1386), dlvakráJte o "ž'á.dném prá;VIDlDi jednání"
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2. Jest rozez.návati tyt,o

způsohy

ne.platnosti:

a) Nedokončená právní jednální, jichž právní účinky nenastoupily, avšak nastat5 mohou, dostaví-li se určitá dosud scházející skutečnost, neb bude-li odstraněna určitá překážka účinnosti. Za příklad
posJouží právní jednání doložené výminkou neb časem, pokud nedostavila se výminka np,b čas, právní jednání na případ smrti, dokud
žije jednající a pod.;
neúčinná a nemohou
nabýti. Neplatné právní jednání představuje pouze vnější
skutkO'v:ou podsta,tu prá,vníhO' jedJllání. Není..li ani té, pak nebylo uzavřeno právní jednání vůbec.

b) nepla,tná právní jednání, která j.sou

účinnosti

a) Neplatnost může býti původní neb dodatečná. Původní jest.
když vada neplatnost způsobující vyskytla se již při uzavření právního jednání. O neplatnost dodatečnou jde, znemožní-li &e dokončení nehotovéhO' právního jednání, na př. zmaří-li se výminka odkládací a
pod. 1). Mluví se též o neplatnosti penden1lní, závisí-li platnost neb neplatnost právního jednání na tom, wa událost nějaká později se dostaví.

tJ) Neplatnost jest ab&olutní neb relativní podle toho, může-li
každý jí se d,ovo,l ávati, je-li zřetel k ní bráti z povinllo&ti úřední, anebo
je-li pl31tnost či neplatnost v moci jedné neb více určitých osob, které
svým projevem mohO'u rozhodnouti o p~atnO'sti neb neplatnosti (§§ 94,
870 a násl., 1487) 2);
c) právní jedlnání naříkatelná (odpíra,telnái), která jsou sice
úOiJnná, avšaik z určitých důvodů na žádost někoho, ze zúča&tněn$' ch
mohou býti prohlášena za bezúčinná. Naiikatelnost právních jednání
shoduje &e tedy s relativní nep~atností, je-li účinek naříkání ten, že
právní jednání se zpětnou platDlosť~í za neúčinné se pokládá, a je·li
třeba iniciativy určité os'oby, aby za nepJ.atné bylo prohlášeno. V pla,tném právu nebude vskutku téměř rozdílu mezi oběma druhy neplatnO'sti 3).
3. Neplatnost jest úplná neb částečná, týká-li se celého právního
jednání nebo jen jeho části. V pochybno&tech pokládati jest právní
jednání za platné, pokud vůbec platným býti může, vyhovuje-li aspoň
částečná p~a,tnost spíše zájmu s,t ran než celková neplatnost 4).
(§§ 879, 1499). M;mo to Ulžívá 'Zákon výra,zů .,účinek", ,.účinný". ,,'bezúčInný" ra pod. (§§ 104, 162, 182, 184, 252. 472, 532, 582, 655, 657. 661,

665, 720. 722. 803, 814, 937, 1076, 1213, 1259, 1372). Podobné obraty:
§§ 45~ 49, 152, 832, 871 ~ m. j.
1) Další příklady viz u T i I s che: str. 164.
2) U n g e r: 2, 149 a násl. - T i I s ch: 165; srov. též 111 i t t e i s :
Rom. Privatre0ht 1, 242; Str o ha.1: F'estsohrift 1911, 2, 763, 766.
3) W e h I i: Ger. H. 1868 Č. 92. - 111 i t t e i s: Dogm. Jahrb. "27,
85 a násl. - K r a i Jl z: 319 k opo'zn. 5. - Jin3k T U &c' h: 1&7.
4) SbírklJ. n. ř. (6) 2496; srov. § 107 Č. 4 a 5 této soustavy.
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§ 131. 2.

Účinky

n 'eplatno' sti. Konve,rse
a k o n val i d a c e.

1. Právni jednáni absolUJtně nepJ.atné nepozŮSltává po právu, neplodí právních ~činků, jež by odpovídaJy jeho obsahu. Soudci náleží
z povinnosti úřední bráti zřetel na absol.utni neplatnost práV:Diho jednání 1). Jí může se dovolávati každý vyjma toho, kdo by se tím dopouštěl porušení dobrých mravů 2). Není potřebí žaloby na prohlá~ení právního jednámí za neplatné. Právní účinky nenastaly, není
tudíž potřebí jich rušiti 3). Přípustna jest však žaloba na zjištění, že
právní poměr nepozůstává po právu, má-li žalobce právní zájem na
brzkém toho zjištění (c. ř. s. § 228).
a) Je-li právní jednání zcela neplatné 4), je každý účastník povinen vydati druhému, co z tohoto jednání nabyl (§ 877) 5), leč že by
druhý by'!. znal nemožnost neb nedovo~enost, která zavinila neplatnost jednáJní (§ 1174) 6). V takovém případě není ani povinnosti
k náhradě škody.
b) Jinak: je ten, kdo při umvřeni právníhO! jednámí nemožnost
znal neb znáti musiJ, povinen nahradiJt.i negativni interese smllUvní, to
jest škodu, kter,o u druhý utrpěl svou důvěrou v platnost smlouvy
(§ 878). Náhrada škody obsahuje podle stupně zavinění buď vlastní
odškodnění anebo také ušlý zisk, jest však vždy obmezena posi1
tivnim
'Lájmem poškozeného na splněni.
2. Právní jednání může býti neplatné, poněvadž nemá zákorlÍtých náležitostí právního jednáni, které strany uzavříti: chtěly. Může
však vyhovovati ná,ležitostem jim.ého právního jednání, které má
stejný neb podobný cíl a účinky. V takovém případě dochází ke' konversi (§§ 956, 1250). Toto druhé práVlIli jednání považuje se za platné, ffioOOno-li za to míti, že by je strany byly chtělly, kdyby jim neplatnost zamýšleného právního jednání byla známa 7).
3. Absolutní nepla,t nost právniho jednání jest již podle svého pojmu konečná a nezhojitelná. AbsolutJně neplatné právní jednáni nemů
že nabýti pla,tnosti ani souhlasnou vůli smluvníků, ani potvrzením toho
či onoho smluvníka, ani odpadnutím překážek, ani dlodatečným přístu
pem nových skutečností. Lze jen vnovuzříditi stejné právní jednání.
Výjimečně nastává však konvalida.ce, koonva1escence p[ávního jednání
tím, že nep~at,nost se zruší pozdější skutečnos.tí. Tak je tomu na příPlatí také o jednáních lichvářských; soudce chrání vykořistě 
oOOeIl!elbo ne,.
2) O f n e r: Ger. Z. 1900, č. 52. - G r a b s che i d: tamtéž 1901,
Č. 4. R i ez I e r: V,enire contra. f3JctJum pirQprium', 178.
3) Naopak jest bez dalšího připustna vindikace ueb kondikce
toho, co bylo plněno.
') Ať pro nezptl.sobHost k činům: Sbírka 3711, 4342, 10788, n. ř. (16)
6506, 6514, 6587; srov. wa.k télZ 6642, (18) 7458; 'ať z jÍil1ýoh důvodil':
1)

ného,

ať

Sbírka n. ř. (5) 1700 ll; m. j.
5) Srov. pozn. 4 na str. 156 této soustavy.
6) Sbírka n. ř. (7) 2843.
7) T il s ch: 167.
May r· D o min i k, Soustava

obč.

práva.
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klad při konvalidaci manže,lstvi (§§ 88, 160), tak je tomu, když zastoupený schválil překročení plné moci anebo nezmocněné jednání
zdállllivého zástupce (§§ 1016, 865) a m. j.
4. Odpiratelné Mb relativně nep[:Ltné právní jednání vyvolává
chtěné právní účinky, ač skllltková podistata stižena jest jistou vadou.
Může však dojíti ke zrušení těcht,o účinků výkonem práva odpůrčího.
Pak nastává jich zrušení se zpět1lJOU plrutností, ex Uunc. PráViIlímu jednání odpírati jest žalobou nebo námitkou 1). N aříkate lnost zaniká a
p-r ávni jednámí s,t ává se platným, jakmile žaloba byla p~omlčena aneb
právní jednání schváleno tím, kdo k naříkání jeho byl -oprávněn.
Hlava osmá: Bezprávné činy.

§ 132. 1. Poj e map

O'

d m í n k y.

1. Bezprávným (§ 1294) nazýváme čin, kterým jednající porušuje právní povinnost stanovenou pl1kazem neb zákazem práva.
1. Nezáleží na tom, zda činem tím poruší se současně nějaké
právo subjektivní 2). Proto jest 'každý čin, který podříditi lze zákonu
trestnímu, i ve smysllu práva ~bčanského ČÍiI1em bezprávným. A však
oba právní obory nekryjí Is e v ,t omto směru úplně: neboť naopak nelze pokládaJti pOOle práva občanského za dovolené každé jednání,
které nestíhá zákon trestní 3). Jednání zákonem zapovězené zavazuje
k náhradě škody, i když náhradní POviI1I1OiSt zákonem výslovně stanovena není 4). Bezprávnému rovná se jednání, jež porušuje dobré
lllIl'avy (§ 1295 odst. 2.).
2. Právní povinllos,t , kterou pomší 'bezprávný čin, může plynouti buď z právního řádu přímo 5) anebo ze zvláštního právního závazku. Podle toho jest bezprávný čin deliktem anebOl porušením záva1.ku. Delikt plodí nový právní poměr. Porušení právníh:o závazku
1) U II g e r 2, 146 a násl. - K r a u s : Ger. H. 1892 č. 32. - Částečně
jinak B u r c k h a I' d: 441, pozn. 20. - žaloby není potřebí, prohlásil-li
neplatnost rozsudek trestní: tl'. ř. § 371, zák. z 28. kvetna 1881, § 8. NepiLatOO'8t manžels,tvi mlŮže JI)rohláJSliti jeli soudce civilní: oc. ř. §§ 5, 371;
E i ,8 1 e r J. Bl. 1903, ČI. 28.
2) Pf a ff: Gutachten str. 25, pozn. 76. - K I' a i II z: str. 347
k ,plozn. 44.
. 3) Již

překročení nařízení preventivních činí odpovědným: § 1311;
Sbírka n. Ť. (8) 3037, (12) 4829, (15) 5953; mčellÍ Mám vl\1stn.íká., který
k dotyčnému opa.třenJi ib~l Ipov:inen, ni,koli ipach;tJýře: Smma n. ř. (6) 2446.
(8) 3150, (12) 4515, 4829, (13) 5157, (15) 6059, 6135, 6193, 6211; v!Ja,stníku
nálelží také d1ůkaJz, ,že MkoIlllé předlpisy byly splněny: Sbírkla n. ř. (15) 6193,
(16) 6252.
4) Sbírka ll. ř. (9) 3541, jinak (10) 3752.
5) Také nárok na náhradu škody vzniklý překročením předpisů
v,eřejnétho práNa jest povaby soulkil'omoprr-ávní: Sbí'l'ka n. ř . (12) 4483;
pmvě tak nárok .prot~ sltátu neb o'bť;i: ISbírk.a n. ř. (13) 5202, (14) 5679,
(15) 6002, 6124, jinak (12) 4583; veřejnoprávní i€iSt vŠlak rnárok proti úřed
'ni>ku 'z opatlřeru, M€rými p<>l"llliil svou 'Úředtni ipOVŮnllost: Sbirka ll. ř. (7)
2703,sl'lov'. téžSlbí>rikia n. ř. (11) 4005.
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nezakládá však nového prá.vního poměru, nýbrž z.namená pouze změ
nu, rozšířeni poměru již existujícího.
3. Moment bezprávnosti schází, jes.tliže jecLnámi . neodporuje
právu objektivnímu anebo když poškozený v jednámí to' svo:til.
a) Poškození záOOJdně nezavamlje k náhradě, nebyla-li škoda
způsobena bezpráVlllě. Motiv nerozhoduje. Zapověz eno jest jen objektivní zneužití práva, nik'oli působení subjektivní svízele: "Kdo
užívá práva svého v mezích zákona, není práv za škodu jinému z toho
vzešlou" (§ 1305) 1). Toto stanovisko zákona mohlo by s hlediska
sociálního vésti k mnohým pochybnos,tem. Avšak pochyblllosti. tyto
mizí částečně již tím, že výslovně poukazuje se na meze zákona a
uz.návají (§ 1295 odst. 2.) "do'b ré mravy" za část práva objektivného.
Podle toho zavazuje i výkOll1 práva k náhradě škodJy, byla-li škoda
způsobena úmyslně 2) způsobem, jenž odporuje dobrým mravům, a
když účelem tohoto výkonu bylo zřejmě jen uškoditi jinému 3). Za
jistých okolností zavazuje dokonce již sám výkon prá.va k náhradě
škody. '1'0 zejména, když ve veřejném zájmu 4) dovolí se někomu
vykonati čin, jenž druhému jest na újmu '). Konečně není právem
ve smyslu § 1305 "práV'o" podáva,ti neodůvodněné žaloby, popírati
odůvodněné ni.r oky a pod., čili není prráwm t. zv. abstraktní nárok
na ochranu práva 6). Kdo vědomě tohoto nároku zneužívá, jedná
bezprávně

7).
b) "Volenti non fit iniuria" 8). Svolující musí arci ke voleni
býti oprávněn. Svolení, které porušuje zákon neb dobré mravy, anebo
k němuž. došlo, aniž svolující měl žádoucí způsobilost k jednání, nevylučuje nároku na náhradu škody 9).
1) Viz § 39 pozn. 6 tohoto systému.

2) Nevyžaduje se nutně zlý úmysl.
3) Nekalá soutěž a pod. Srov. Krainz: str. 349. - Stradal:
J. Bl. 1917, Č . 3 až 5. - Bienenfeld: Zenko Bl. 1917, str. 289 a násl.
- S che y : J. Z. 1907, str. 57 a násl. - K o r nit ze r : Not. Z. 1910 č. 5.
4) Pf a ff: Gutachten 43 a násl. - Mi t t e i s: Zentr. Bl. 1897, 274.
- M a u c 'Z k ~: DeJ: Rechtsgrund des ,s,chadenersa1Jzes 1904, 310; pří
klady §§ 46, 76, 384, 460, 1001, 1111; lesm ZIáJ<. §§ 24, 26, 34, 39; horní
zák. '§§ 26 až 28, 98 aJŽ 107, 127 (srov. Fr a n kl: Jur. Vierteljsch:. 25,
str. 69 ~ náJs.l.); zák. viOooi §§ 9, 15 b, 19; ex. ř. § 394 (srov. T ell ch:
Zentr. Bl. 19>16, str. 380 a náJSl.).
') V analogických případech jest rozhodnouti podobně. K r a i n z :
350 a násl.; S che y : Obl. Verh. 1, str. 657 a násl.; Sbírka 12312, 15504,
15943, n. ř. (7) 2711, (13) 4886.
6) bírka 15953, n. ř. (9) 3495, (11) 4443.
7) Sbírka n. ř. (9) 3534; příklady: Sbírka n. ř. (2) 508, (5) 1880, (7)
2892, (17) 6786 1 7105. Výkon právoplatnél~o, třeba materielně ~.~odůvod
nělléhiO roz udfttu nez.aVlmuje k nťtl1l1ai.N~: ISbírrka 4837; rozh. z 12 . .rlJna 1915,
Zentr. Bl. 1916, č. 161. K náhmdě IŠ-kody n6zavmuje za.bavení věcí, na
niCJbJž tJřetí mají !IlIáJroky excisní: Sb~Tk~"1 n. ř. (5) 2162, (9) 3495, (11) 4443;
sroV". V'ŠaJk n. ř. (14)' 5581.
8) P f a ff: Gutachten 36. - L o h s ing: Ger. H. 1902, č. 36. Ha. r tma n n: GriiLnih~ Z. 27 str. 696 lil náSl!. S.Mrk~ ll'. ř. (12) 4552.
9) Proto lze smlouvo~ vyloučiti sice ručení za zavinění, nikoli
V'Šruk za zlý úmysl!: Sbírlffi. n. ř. (7) 2838, (13) 4951.
13*
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II. Jednání je&t usJmtečnění vůle. Skutková podstata bezprávného činu vyžaduje tudíž předem, aby porušenÍ' práva stalo se vědomě
(§ 1295). Tím vylučuje se porušení neb ohrožení právních SltaJtků ~pů
sobené nehodami živelními a bewěčným lidským zasažením, ať bylo
bewěfulé proto, že činnost vůle vůbec scházela, anebo proto, že projevenou vůli právně za takovou nelze pokládati. Nezáleží však na
tom, zda vědomě způsobené be~práví přivodilo se positiv!lím činem či
negativním chováním 1), zále2elo-li v přímém porušení práva 2), či jen
v o'púmenutí obecné neb zvláštní péče, k níž někdo byl povinen
(§ 1294). Každé bezpráví vzniká tedy z lidské vůle. Avšak není vždy
nutno, aby vůle přímo směřovala k bezpráví. Bezpráví vzniká někdy,
třeba tu ani nebylo vůle způsobiti je. Tím rozlišují se různé druhy zavinění, a vzniká rozdíl mezi bezprávím zaviněným a nezaviněným.
1. Bezpráví jest zaviněné, když jeho původce přivodil je úmyslně neb z nedhaJosti.
a) Zlý úmysl záleží v tom, že bezprávné jednání bylo chtěno, ač
jednající byl si vědom jeho bezprávnosti. N eni nutno, a,by nastaJý
výSlledek byl konečným cílem tohoto jednání; stačí, že jednající mohl
a musil tento výsledek před,vídati jako následek svého, j1ednání.
b) O nedbalosti 3) mluvíme, když někdo opomene náležité péče,
jíž vyžaduje obec.ný život vůbec, anebo zvláštní okoilm.osti konkretního plipadu, když neuváží, jaké následky může míti jeho jednání pro
statky právně chráněné 4). Opomenutí jest buď nepatrné neb hrubé,
"nápadná nedbaJost". Zákon nedefinuje těchto pojmů, nýbrž pokouš I
se jen o to, aby stanovil jakousi hranici') větou, že "každý, kdo má
zdravý rOlZum, může tak pilný a pozorný býti jako čl()IVěk obyčejných
schopností" (§ 1297). Kdo jedná s t3JkoV'ou péčí a poq;omostí, pokládá
se za "pořádného občana" a jeho jednání tvoří měřítko, podle něhož
se posuzuje, wa odůV'oollěna jest v konkretním případě výtka nedbalosti (§§ 228, 513, 1009) 6). Rozličný stupeň zavinění plichází v úval) Sbírka n. ř. (11) 4078, 4292.
2) Není třeba, aby porušenim práva přímo, chtěla se způsobiti škoda:
ShLr'ka. n. Ť. (9) 3541.
3) Platné právo nezná rozdílu mezi culpa in abstracto a culpa in
OO'Il.Crreto. &QlV. O f n e r: Proto 2, Botr. 185 a násl .
•) Nesplnění smluvní povinnosti jest již samo o sobě zaviněním:
Sbírka 1744, n. ř. (7) 2613. Prtávě tak, opomene-li kdo ozmímJiti MIDQžnost
plnění: Sbírka 15739. Mimo 'o Muh poměrů smluvních jest zavÍll1ěním teprve
porušení zákonné povinnosti diligenční: Sbírka n. ř. (3) 924, (5) 2138. (15)
6091, (16) 6406. Avšak 'lJaIOhovámi zákonruýoh předpisů nevylučuje ještě
ručení !Za další nutnou ~trno,st: Sbírka. n. ř. (9) 3424, (10) 3861, (13)
5002, (15) 5728, (16) 6670, (17) 6922; jinak Sbírka n. ř. (18) 7602.
") O hrubé zavinění jde, když jednající předvídati musil, že jeho
jednámí :pravděpodK)bnl! přitvodi :protiprávní účinek: rozh. z 13. srpna 1912,
Zentr. Bl. 1912, č. 427; příklady: Sbírka 7469, 14436, n. Ť. (3) 9'76, 1011,
(5) 1706, (11) 4296; Tooh. z 29. břClZJJa 1904, G. Z. 1905 č. 18; ['()iZ.h. 'Z. 12. prosince 1911, tamto 1912, G. 53.
6) Příklady: Sbírka 1269, 2116, 4462, 12788, 13608, n. ř. (1) 180,
(8) 2940, (12) 4581, (15) 6045.
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hu v rozmanitých s.měrech (§§ 1302, 1329; zák. O úraz. poj. § 45 až 47;
zák. známko § 23), zejména však, p,okud jde o rOmlah pomnnosti k n~
hradě (§ 1324).
2. Platné právo zná jen zlý úmysl a ned,bMost jako jediné druhy
zavinění. Nedoš'lo-li k porušení práv,a ani z nedbMosti, platí za náhodné.
a) Platné právo nezná t. zv. cu1pa levissima, která ještě v právu
obecném namnoze se uznávala (arg. § 1297) 1).
a ) Jen zdánlivou výjimkou jest pravidlo (§ 1299), že při jednáních, jež vyžadují zvlášt,nich znaLostí, odpovidati jest i za nedostatek
pozo'm osti a znMostí, jež mají jen odborníci. Toto pravidlo chce říci
pouze, že taková jedná,ni maji kOruliti právě jen znMci a že jim uvedené nedostatky za vinu se přičítají 2). Kdo však nejsa znalcem bez
potřeby 3) koná taková jednání, ručí za vinu, že něco převzal, co pře
vzíti nemohl a nesměl (§ 1311) 4).
tJ) S tohoto hlediska lze u&pokojivě rozřešiti také otálzku, ručí-li
se za špatnou radu (§ 1300) ~) neb nesprávnou informaci 6).
aa) Kdo dává radu, jest povinen nahradilti škodu, kterou tazateli 7) způsóbil radou vědomě špatnou (§ 1300 odst. 2.). Totéž platí
o vMomě nesprávné informaci, když seznati lze její význam pro zár
měry tazatelovy 8). Trestný podvod zavazuje arci vždycky.
bb) Kdo jako znalec "v oboru svého umění neb vědy z nedopatření udělí špatnou radu za odměnu", je za to odpovědný (§ 1300
odst. 1.) 9). Totéž platí zajisté i v případech, kde se někdo za úplatu
smlouvou zavázal k udělení rady neb poučení 10). Úmluva úplaty má
zde však význam pouhého smluvního znaku: pmto zavazuje srn:louva
1) Škoda, kterou lze odvrátiti jenom námahou přesahující meze
§u 1297, jels t náhodná: Sbiťka 1269.
2) Příklady: Sbírka 613 (ručení neschopného kuratora), 8117, n. ř.
(15) 5728 (podndkL<Ltel ručí za. odlJ:anu zaměstnan,cůl proti nelbezpečím [lodniku); ISbír.ka 358 (stawteJ. ručí 'Zla 'zna1osrt p!iíeklpisů stavebnÍoh): ShírIk<a
n. ř. (7) 2672, (18) 7035, 7557, (11) 4449 (ručení lékařovo); Sbírka 15793
(ruěení advokátovo); Sbírka n. ř. (1) 330 (ručeru notá:řovo0.
3) Sbírka n. ř. (11) 4134; byl-li laik donucen převzíti úřad, jenž vyžaduje zvlá,štníoh zn!alostí, ne,pllliti § 1299.
4) § 1299 neplatí jen při porušení závazků, nýbrž i při jednáních
nedovdlený,ch~ Ikdy~ na př. ohn~<trů}oo při vylpalo,v ání ohň,ostJroje nepočíná
si s náležitou opatrností; srov. Sbirka n. Ť. (1) 330; též Sbírka 11550.
") S che y, Obl. Verh. str. 473 a násl.; - M a u c z k a: 213;Ran d a : O závazcích k náhradě škody 1899, str. 29; - K r a i n z : 2, 1.
str. 470 a násl.
6) Sbírka n. ř. (6) 2490, (13) 5061.
7) Třetím neručí rádce podle § 1300: Sbírka n. ř. (12) 4486.
8) S che y: str. 474 a pozn. 20. Informační ústav je práv ze škody
jen v mezích § 1296: ~právy 1914, str. 105 a násl.
9) Sbírka n. ř. (5) 1990.
10) Sbírka n. ř. (8) 3169, (10) 3655; - Z e i II e r: Kom. 3, str. 720
a násL; - Pfaff: Gu1Jaohten 67.
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taková, i když uzavřena byla bezplatně 1). Z takových smluv ručÍ se
i tehdy, když. rada nob informace dána byla před uzavřením smlouvy,
avšak se zřetelem na to, že bude uzavřena 2) .
ee) Kdo z úřední povinnosti uděLovati má rady IlJeb inf.ormace,
ručí za všelíké {Xlrušení své povinnosti úředlní podle zásad o tom platných, ať dostal úplatu čili nic 3).
dd) Kdo není ani smlouv<
o u ani úřadem zavázán zachovávati
náležitou péči, neručí za radu danou v dobré víi~, byť i ji dal bez
pečlivé úvahy. Spoléhá-li někdJo na jeho< radu, jedná na vlas-tní nebezpečí 4).
ee) Ručení lze úmluvou vyloučiti, vyjma případ zlého úmyslu.
Naopak zase lze smlouvou vždy převzíti ručení za výsledek 6).
b) V rámci náhody rozlišuje se někdy mezi náhodou obyčejnou a
vyšší mocí (vis maior) 5), a jen této přiznává se účinek, že od ručení
osv<obo'Luje. Podstata vyšší moci jest spomá. PodiLe teorie subjektivní
lze mluviti o vyšší moci, když škoda nastala, ač povinný učinil všecbm.a vhodná a užitečná <opatř61ú pwt.i škodě, p'okud ji rozumně mohl
předvídati. Podle teorieobjektiViIÚ rozhoduje jen povaha škodlivé
udállosrtL Naše obecné právo E<o ukromé ne11ná pojmu 'vyšší moci
vůbec.

3. Jen zlý" úmysl a nedJball:ost jsOlU zaviněním. Avšak povinno t
k náhradě škody nepředpokládá vždy zavinění. P1atmé právo zná také
POlVinn'Ost k nálhradě š,k ody z nezaviněného neb nevooomého jed námi
(marg. rubr. §§ 1306 až 1310) 7).
a) Bezprávné jednáni jako projev vUle prámě závažný předpo
hláJdá !Zásadně, že jeho původce joot k jednání způsobilý. Pl1oto jsou
dos<pěli nemetilci zodpovědni za škodu v.zniklou jejich! zaviněním tak
1) Správce universitní kliniky ručí také nemocným, jež bezplatně
ošeuo,va,l: Shírka n. ř. (17) 6969 ('l16p. nlál. 243); Tooh. z ?fl. Qistolpadu 1917,
G. H. 1918, č. 8; - K r a i n z: 2, 1, str. 471; j-iooJk S <c h le y: 475.
~ Pf e r s che: Irrtumslehre str. 178; K r a i n z: str. 471.
3) K r a i n z : n. u. m. Sbírka n. ř. (1) 332. (2) 688; rozh. z 12. prosince 1911, Zentr. Bl. 1912, č. 53; jinak Sbírka 'IlJ. ř. (3) 1246.
4) Pf a ff: Gutachten 66; Sbírka n. ř. (3) 924, (14) 5566; jinak
ll. ř. (1) 332, 378; 'spoiléM-li někdo 'přiliš lehkověrně na radu mu danou,
dOlPou'Š tí se roohQdně s.pol uzav!nění: § 1304, .sbí~ka n. ř. (8) 3169.
") S che y: str. 475.
6) G o I d s chm i d t: Z. f. H. R. 3, str. 90 a násl.; - 16, str. 326
a msl.; - E xn e lr : Grunb. Z. 10, str. 495 a míst; - D-e rn bu rg:
tamtéž 11, str. 335 a n4sl.; - Her m 'a n n - O ta v s ký: Prá'VlThfk 1912,
str. 917 a IlláJsl. Týž: Die hMle,re Gewalt im W.e.chse~reohte 1913;
Ran d a: Ger. Z. 1869, č. 52; NáJh<rada škody, str. 59; Právnik: 1913,
sk 149 a násl.
7) Tento důvod ručení není pouhou výjimkou z pravidla, že ručiti
jest jen za jednáni (opomenutí) zavin ěné, nýbrž jest s:amostatným důvo
dem ručeni, jenž Rl'ci omezuje 00 ien na plřipady zákonem určel1é. Pf a ff: GutaJchten, str 7 a nás.l.;stJr. 54 a nlást; Grtinh. Z. 8, str. 700
a náJs.1.; - 8ho hal: Gutachten, str. 10 a násl.; - Se h e y: str. 657; M a u c z k a: stir. 373. Jinak K r a s no p (} l 's,k i: 3, str. 166; zavinění je
pravid'lem, ostatní důvody ručení jsou jen výjimkami.
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jako jiné osoby k jednáni způsobilé (§ 248 odslt. 2.); proto však neručí za takovou škodu osoby k právním činům nezpůsobilé 1), na duchu choří a nedospělí (§ 1308) 2). Tyto osoby neručí za spáchanou
škodu zejména, když poškozený sám zavdal k ní podnět (§ 1308) 3)
anebo když dozorčí orgán zanedbal povinný dozor (1309) 4). Arci
může pak poškozený požadovati náhradu škody na orgánu dozorčím.
Jen výjimečně jsou osoby k p,r ávním činům nezpůsobilé povinny
poskxtnouíi náhradu celé škody neb její "slušnou část", a tO' když
dozorčímu orgánu nelze viny přičítati anebo když jest nemajetný a
když "škůdci, třebaže obyčejně při zdra.vém rozumu nebývá, v tomto
zvláštním případě nějakou vinu přičítati lze" 5), dále - třebaže zcela
jsou nepříěeímy - když poškozený ze šetrnosti ke škůdci se nebránil
anebo když náhradu škody odůvodňuje rozdil v majetkových pomě
rech škůdce i . poškozeného (§ 1310) 6).
b) Totéž (§ 1310) platí pro poškození způsobená! v p,omatenosti
smyslů, na př. úp~né opi!tosti, p~lmd škůdce nebIQ třetí stejně již neručí. Škůdce ručí, zavIDil-li sám svůj stav, . třebas by náSlledky nebyl
předpokládaL Třetí ručí, když Slt.aV škůdcův přiv10dil svou vinou
(§ 1307) 7).
c) Bezprávné útoky lze odvrátiti nutnou obranou (§ 19) 8) . Nut' ) Avšak i tyto osoby ručí v případech, kde se neručí za zavinění,
nýbrl za vÝIEledek, n~ Ipř. ruče'IliÍ za ne'h ody automolbil()IVé: SIb~1fka n. ř. (16)
6444; za. jistých o'koinost,í ručí vlŠak i na duchu ohoří a nedo3lPě1í za ZI]JŮ
solbenO'u ,~Kodu. tlíeha ji nelZav·nllJi. Srov. Ull g e r: 2, str. 232 a náJsl.; Ex n e r: J. Bl. 1874, č . 8; - Pf a ff: Guta,chtteil1, ,'tr. 54 a násl.; týž:
Grtinh. Z. 8, str. 711 a násl.; - R a rl d a: J. Bl. 1888, Č . 5; - E h r e nz w e i g : 2, 1, 613 a násL; - M a u c z k a: str. 325 a m. j. Tato myšlenka
PO'cháJzí z p'r iva ,přirO'Ztenooo a pře šla dO' mnO'hý'ch staršich i novějších
zákoníků. Srov. pruské A. L. R. 1, &, §§ 41, 42, něm. O'bČ,. zálk. § 829,
švý'c . O'bl. právo čl. 54. .
2) Původní znění § 308 mluvilo o "dětech". Poněvadž však. způso
boost k deliJktům posunuta ,hy1a a:ž dO'dokonč~ní 14. roku (§ 248, odst. 2.),
byil.<l nutno wz<šířiti tak,é zďe nezod/povědno'st na všeCJhny ned<lSlp'ělé:
ZIP'l"áva. 266.
3) Vlastní zavinění poškozenéhO' nezmenšuje zde jen nároku náhradního (§ 1304), nýbrž vylučuje ho zcela.
4) Příklady: Sbírka n. ř. (1) 69, (4) 1483, (6) 2263, (13) 5042, (14)
5375. DotlO'rčíorgán k ručeni ,p ov:nný nemá TegTel'3JlihO' p,r áva na d:oúraOOho, m.O'pnIk přísluší tomu,to regresní prráv<l na orgándJmorčL, je-li zaň
činěn odpovědným, když na př. není známo, kde se dozorčí orgán
zrur,žuje: K r a i n z: 2, 1, str. 478 a, násL
5) Totéž platí i pro nedospělce, takže nezodpovědnost mezi rokem
sedmým a čtrnáctým není a,bsO'lutní: Zpráva 266.
6) O f n e r : Prot. 2, str. 189; rozhoduje stav jmění v době rozsudku,
rukoli V' ,doibě ,činu.
7) Pf a ff: Gutachten, str. 55. - M a u c z k a: str. 333. - Ran d a :
Náhmda škody, 'str. 44, pozn. 35.
8) Viz § 136 tohoto systému. Práva nutné obrany nelze uplatňovati
proti zvířatům; jinak něm. obč. 'Zák., § 228; srov. R u ,b e r: Ger. Z. 1902,
Č. 45; - We II s pac her: Festschrift 1911, 1, str. 201; - Mi h u r k o:
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ná obra.na jest právem 1) a nezavazuje k náhradě škody. Není však
nutné obrany vůči osobě anebo jmění nezúčastněných třetích 2). Stav
nouze 3) vylučuje sice trestnost, avšak poškození způsobené za tohoto
stavu jest "bezprávným, svéVlolným" jednáním ve smyslu práva občanského (§ 1294) 4) a zavazuje zásadně k náhradě škody (§ 1295) 5).
Poněvailž však stav nOlWe :z,menšuje vždy vinu tu více, tu méně, jest
i výměra náhrady S1J11Žena, ba :z,a ji, tých okolností náhrada zcela vy1oučena. O tom rozhoduje soudce, joož má uvážiti, zda SI1..'Ld poško:z,ený nebrán hl se vzhledem na nebe:z,pečÍ druhému hrO·:zjcí, jaký jest poměr škJody u sroVil1áJ!lí
tímto nebezpečím a jakým majetkem vládne
škůdce i poškozený (§ 1306 a) 6). Použil-li někdo cizího jmění, aby zachránil se z nouze, jest povinen nahraditi vlastníku :z,působenou tím
škodu,1 když pokus záchrany zůstal bez výsledku (§§ 1306, 1041) 7).
Stav nouze je dán, jde-li o odvrácení bezprostředně hrO'Lícího nebE'lZpečÍ od sebe neb jiných, ať stane se tak jakkoli 8). Stavem nouze nelze se omlouvati, jestliže někdo v nouzi se ocitl svou vinou (§ 1307).

4. V některých pti pad ech ručí se tedy i za škodu nezaviněnou.
však :z,a.'>e neručí se ani za škodu zaviněnou. To tehdy, když
škodou jest vinen zároveň poškozený 9) (§ 1304) 10). V takovém pří
padě 11) má poškozený škodu nésti poměrně 12) a nedá-li se poměr
Někdy

str. 18. J'e dovoleno 2:abíti psa. pobihajícibo v honebním revíru? SbíI1k'a
6021, 14874, 16012, n. ř. (4) 1394, (7) 2625, (13) 4881, (15) 5819. Je dovoleno odvrátiti ú,t.ok dítěte neb osoby dluŠ€vně cb()ll'é? - W e l 's pac ber ~
str. 201; - O f <ll e T: Prot. 2, str. 203 a mis!., 439; sorov. níže rporLll. 52.
1) "Přirozené právo" (W e II s pac her: Festschrift 1911, 1, str.
200 a násL); "právo osobnosti" (N e u b e c ker: Haftung fiir Wort und
Werk, 149); pouhé oprávnění, jež vyplývá z práva osobnosti (1\ ohl e r :
Lehrbuch des B. R. 1. 207).
2) Jinak něm. obč. zák. §§ 228, 904; - M i h u r k o: str. 15. Proti
tomu Zpráva, str. 262 a násl.
3) K. A dle r: str. 21 a násl.; týž: Griinb . Z. 38, str. 305. W () lf f: Jur. Bl. 1917,č. 8:
0) ProtQ jest vůči němu dovoleno právo nutné obrany.
. 5) U n g e r: Handeln auf eigene Gefahr, str. 24 a násl.
6) První věta § 1321 vylučuje se zřetelem na právo zabavení zabití
zvíř€lte na oe,hraJ1u ohro,ženéUlo pozemku; to Vi aIk není v roziJ)OTu s obec11ý:m předpisem o stavu nQuze (§ 1306 a), nýbrž znamená, jen lll'Č'itý moment při posuzování stavu nouze, Zpráva 266, Sbírkal 13297, n. ř. (1) 29.
7) Wolff: Jur. Bl. 17, č. 8.
8) Jinými slovy není rozdílu mezi obranou proti věcem a jiným jednáním ve stavu nouze: Zpráva, &tr. 263 a ni1s1l.; viz. po'Zn. 45 na t ll'. 202.
9) Nebo jeho zákonný zástupce: Sbírka 9075, jinak n. ř. (2) 767.
10) K odvrácení následků bezprávného činu nelze však žádati posi.
tivní činnosti po~.kQ'zeného : Sbírka 784, 8896, n. ř. (15) 5874, (16) 6597;
srov. však télž Sbírka 14411, 14288.
11) Příklady: Sbírka 7819, 8127, n. ř. (4) 1615, (6) 1706, (7) 2637.
(8) 2940, 3095, (9) 3635, (12) 4552, 4782, (13) 4981, 5229, (14) 5568, (15)
5979, 6091; fů'ZIh. 'Ze 17. dU:bna 1917, ZentJr. Bl. 1917, č. 185.
1") Sbírka n. ř. (12) 4865, (13) 5028, (17) 6931.
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určiti

1), rQvným dílem (§ 1304) 2). Zavinil-li sám PQškQzený škQdu
zcela aneb z větší čás ti, neručí škůdce vůbec 3). VýjimkQu z této. zásady JSQU případy, kdy škůdce jednal ze zlého. úmyslu 4), když PQškQzený není příčetný 5) anebo. jeho' zavinění jest mravně QdůvQdněnQ 6).
III. Bezprávné jednání má v záJpětí účinky sQukrQmoprávnÍ, jen
když z tQho jinému vzešla škQda (§ 1295). ŠkQda jes1t újma, která byla
někQmu způsQbena na jmění, právech neb jeho' Q S Qbě (§ 1293) 7).
1. Na jmění nebo právech, tedy také na právech, jež nejsQu
právy majetkQvými 8). Jako' příklady lze uvésti bQlestné při ublížení
na těle (§ 1325) 9), dQstiučinění za škQdu způ s QbenQu při Qdnětí SVQbQdy 10) nebo. násilném smilstvu 11), nárQk na náhradu ceny zvláštní
Qbliby, která přesahuje skutečnQu škQdu majetkQvQu (§§ 335, 1331) 12),
pokuta za zásah do., práva známkového (zák. známko § 27), piiměřená
náhrada za utrpěná p,říkoří a jinaké Qsobní újmy, ZipůsQbené PQrušením práva pŮVQdskéhQ ncb palten1mího (zák. pův . § 57, zák. pat.
§ 103). Někdy vš,a k rQzhoduje jen škQda majetková: tak při urážkách
na cti (§ 1330), svedení (§ 132 ) 13). Ve většině případů nepQdává však
zwkon nepQchybnéhQ, vQzhodnuti.
2. Majetková škQda, ÍJnterose (§ 912, j. n. § 59, c. ř. s. §§ 235,
273, exek. L § 368), záleží buď ve zmenšení jmění o, přítQmnQu hQd-

~

1) Příklady: Sbírka 4195, 4298, 5189, 5230, 6191, 13204, 14421, n. ř.
(7) 2864, (16) 6346, 6445.
2) Sbírka 863, 1384, 14288, 14411, n. ř. (7) 2598. Nedá·li se PQměr
zjistiti a rQzdělení stejným dílem bylo' by nespravedlivé, může sQudce
určiti PQdíly PQdle vQlné úvahy: Sbírka 358, 15668; srQv. Pf a ff: Gutachten, str. 34 a násl.; - Str o, u hal: Gutachten, str. 29 a násl.; · U n g e r: n. u. m. 3, PQzn. 4. - La b o, w s k y : Eigenes Verschulden
bei Schadenersatzanspriichen, 1899.
3) Sbírka 4911, 9005, n. ř. (3) 1224, (15) 5993, 6060; rQzh. z 21. ledna 1899, Zentr. Bl. 1901, č. 355. - Ran d a: Náhrada škQdy, str. 30.
0) Sbírka 4998: n. ř. (8) 3169; - P f a ff: Gutachten, str. 39; jinak
Z e i II e r: Kom. 3, 726.
5) Sbírka n. ř. (11 ) 4198 (jud. 185); - L o ff 1 e r : Zprávy. 1907, 157
a násl.; - K ra sn op o, is ki: 3, s k 175; jinak. U n Ir e r: n. u. UlJ. 94; - .
.1<' r a 'll kl : Griinh. Z. 22, 539 :a násl. Pi1iih]ílží '00 však k vlastnímu za.vinění
OSQb 'chQlJ'IOibný~h, nah[uchlýúh a pod\., ;PQně"wž na nich vy.žaduje se právě
zvláJštn.í ip'02QrnQsti 'k Qchraně vl<3J&tní Qseby: Sb~rka n. ř. (15) 5836.
6) Na př. byle-li něco' učiněno' k záchraně živQta. Viz K r a i n z :
.
str. 357 u poz.n. 98.
7) NikQli tedy újma na jeho' zájmech: Sbírka n. ř. (8) 3078, (12)
4574, (17) 7168.
8) P fa ff: Gutachten, str. 11 a násl.; - Str o, hal: Gutachten,
str. 4 a násl.; - Neumann - Ettenr e ich: Ge • . Z. 1901, č . 52 a m. j.
Sbírka 11007, 12365, 13305; jinak (nehmoltná &keda neni z.ásadně před
mětem ná,h rady, úplného' dQstiučinění): Sbí["ka n. ř. (8) 3089, (10) 3981,
(11) 4185 (iud. 184).
9) Sbírka 14949, n. ř. (14) 5514.
iO) P fa ff: Gutachten, str. 21. N e u man n - E tJ t e n/r e i () h
n. u. ID. ,Sbírka 11.007, jina.k n. ř. (10) 3981.
ll) Sbírka 12365; Neumann-Ettenreich, n. u. m.
12) Sbírka n. ř. (8) 3089.
13) Také při svedení trestném: Jud. 184.
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notu 1) -

škoda positivní, damnum emergens - anebo ve zmaření
zisku - škoda negativní, ušlý zisk, lucrum cessans

očekávaného

(§ 1293).
3. Šk,odu oceniti jest v penězích, ačli nedá se zřídLti předešlý
stav. Škodu není třeba oceňovati, pozůstává-li zvláštní tarif 2), aneb
učiněna-li předem o odškodnění ",vIlášrt"iní úmluva. Je-li povinnost k náhradě píiznána a důkaz o výši škody nečiní žáidJných neb jen nepatrný,chobtíží, můž.e soud určiti výši náhrady podile volné ú"V'ahy (c. ř. s.
§ 273). V někte'rých případech (zneužití firmy: obch. zák. čl. 27; zásah v právo původské, patooJtn,í, známkové: zák. pův. § 62, zák. pat.
§ 109, zák. známko § 29; zá&h v živnostenské právo na jméno: živn.
ř. §§ 46 až 50 a j.) určuje soudce podile v'oillé úvahy nejen výši škody,
nýbrž ro~hoduje i otázku, zda škoda se tala.
IV. Nárok na náhradu šlwdy vzniká konečně jen, když mezi
jednáním škůdco-vým a škodou jest příčinná souvislost, kausální spojitost 3). Příčinná souvislost je tu, když jednání ~jest conditio sine
qua ,nom škody, když by škoda bez tohoto jednání vůbec nebyla
nastala 4). Avšak škůdce není odpověden za všechny následky
svého činu 5). Je arci těžko rozhodnouti, za které následky odpovídati má a za které nikoli.
1. Téměř nikdy nedá se zjistiti zcela bevpečně, co bylo jedinou, rozhodnou, právně závažnou píičinou určLtého následku, a co
bylo pouhým podnětem, pouhou podmínkou 6).
2. Mimo to nezáleží na tom, zda následek byl přímo zaviněn
či pouze podmíněn. Zavazujeť zavinění taJké k nám-adě účinků náhodných (§ 1311), jako naopak vzniká povinnost k náhradě někdy 1) i bez zavinění.
3. Zákon sám Ml'ozhoduje této, otázky. Před pokládaje pojem
příčinné souvislosti jako známý, st:mOlVÍ (§ 1311), že pouhá náhoda
škodí tomu, v jehož jmění neb osobě se událla. To neznamená, že
taková náhoda :oavazuje k náhradě, nýbrž že každý sám má nésti
1) Sem

patří

také ztráta práv postižných (Sbírka 5678), a donucení
(Sml'ka 9654, n. ř. [3] 1144).
2) Na př. lesní zák. § 73, dopr. ř . žel. § 23.
3) 'K r a i n z: str. 342 a násl.; - P fa ff: Griinh. Z. 8, str. 687; S te in e r: Not. Z. 1900, Č. 45; - Ran d a: Náhr3lda ško'dy, str. 25 :t
nást; - Krasnopolski: § 30; - Riimelin: Aroh. f. d. úv. Prax.
00, sk 171 ~ násJ.; - Mi h u r k o: Griinh. Z. 42, str. 307 a ná.sll. a m. jo.
t) Za opomenutí se ručí, když by povinné chování pravděpodobně
bylo škodu odvrátilo. Srov. Rii ID e I in: str. 319 'a násl.; - Ber g e r :
Griinh. Z. 9, str. 734; - K T a u 's : Jur. Vierteli'ahrsohir., sÍlr. 31 a násl.;
přrklady: Sibirka n. Ť. (11) 3851, 4161.
6) Příklady: Sbírka 9001, 9149, n. ř. (7) 2651, (8) 3194, (10) 3851,
(14) 5618, (15) 5820; (18) 7630.
6) Viz přehled rozmanitých pokusů o toto zjištění u K r a i n ze:
str. 344 a násl.
1) Viz nahoře č . II, 3.
k

:přeV'Letí zámz:ků
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nebezpečí
UlIviněním

této náhody 1). Prohlašuje-li zákon dále, že ten, kdo svým
náhodu přivodIl, ručí za všechny újmy, Meré by jinak
nebyly na.staly, zdá se tím přijímati střediověké učení o versa.ri
in re illicita 2). To by však vedlo příliš daleko. Dosah každé
P'fávní normy j,es,t nutně omezen jejím účelem. PrQto možno ručení
'Za náhodu vyžadovati jen tam, kde byla pOTušena nOlfma, která
chce předejíti i takovým náhodám 3). Nutno sice přihlížeti k celkovému účelu normy, i k vedlejšim účelům sebe vzdálenějšim, avšak
vyloučiti jest vše, čeho nOrma nemin1Ja postihnouti vzhledem k svému
účelu. V tomto smyslu lze mluviti o zvláštní "kausalitě právni" a
lišiti ji od ,ohyčejné kaus.aJity přirOlzlené.
4. Je-li dána právnická souvislost, lze rozhodnouti jen z obsahu porušené normy a z okolností konkretního případu 4). Nejen
~evnější příhody, nýbrž, i lidská jednání mohou se jeviti jako následky bezprávného činu 5). Jimi nepřerušuje se nutně příčinná
souvislost. Rovněž tak nepřerušuje se ro,to souvislost a nevylučuje
ručení zpravidla tim, že nastala jiná příhoda, k,terá rovněž škodu
způsobila 6). Jestliže však bezprávné jednání přineslo poškozenému
zároveň prospěch 7), nastává vyrovnání, . compensatio lucri cum
damno (§§ 1191, 1312) 8).

§ 133. 2. Ú

čin

e k: P o v i n n o s t k n á hra d

ě

š k o d y.

1. BeZiprávné jednání zavazuje k náhradě škody, ať jde ·0 porušení povinnosti smLuvní nebo čin nedovolený (§ 1295). Náhrada
záleží předem v obnovení dřívějšího stavu 9). Nelze-li takto poskyJtnouti náhrady, jest škodu nahraditi zaplaooním odhadní ceny
1) Srovnej jednak O f n e r: Proto 2, str. 190; - Z e i II e r: kom. 3,
str. 738, jedJD.ak Pf a ff: Replik, str. 718, pozn. 262. - M a u c z k a: st~·.
336 a násl. Sbírka 542, 15714 a j.
2) L o ff 1 e r: Schuldformen 1, str. 139.
3) Dopr. ř. žel. § 3; zák. horní ~§ 170, 266; řád živn. q 74 aj.;
"Sbírka U. ř. 1731, 1761, 2048, 2446, 2995, 3037, 3821; proto ručí také za
náhradU, kdo se :berL /potřeby< VIIIJ~sil v .c,ilzí 7JáJ.ežitostĎ; proto jde- dohrovo,l ná
pomoc IlJa vlastní nebe'zpe-čí: SlbíTka Jl. ř. (16) 6398, (17) 6773; p'l'oto ruči i
"Ul. náhodtnfi ,polškozeru, kdo ntWrávem u1livá ClÍzích věcí: ISbÍlrka n. ř. (8} 308!).
4) Pouhá pravděpodobnost příčinné souvislosti nestačí: Sbírka ll. ř.
(16) 6702. (17) 7071; avšak neyY1ž.adUJje IS1) důkalzu přesné!JIo: Slbkka 10166,
n. ř . (3) 1050, (5) 2048, (10) 3658, 3821, (15) 5953, (18) 7285.
5) Příklady: Sbírka ll. ř. (6) 2490, (7) 2736, (10) 3658, 3741, (13) 5260,
(14) 5394.
6) Příklad: Sbírka ll. ř. (11) 4286.
7) Na př. Sbírka n. ř. (10) 3708.
8) Oer tma n n: Zentr. Bl. 1897, 698.
9) Ran d a: Právník 1870, str. 489 a násl. - Týž: O závazcích
k náhradě škod'Y 1899, str. 73. - H o dl á č: Úvalh y k ot.áz·ce nwady
škody I, 1912. - Tuh [': Dogm. Jla.hrb. 46, str. 39 a násl. - Z o b k (} W :
. G. Z. 1902, Č. 31; Sb&l1kia 4103, 14085, 14217, 15885, n. ř. (5) 1955; odvoláním neb odprošením neobuovuje ~e dlřívěj!Ši stav: SlYírka n. ř. (17) 7168.
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pův.odníh.o stavu Rluší p.okládati za nem.ožné
s hlediska povinnéh.o, když ~w to prc;vé&ti jen s nepoměrným nákladem 2), a s hlediska p.ošk.ozenéh.o, když dův.odně nechce .obn.ovení pův.odníh.o stavu svěřiti škůdci 3) aneb.o když už sám .obn.ovu
pr.ovedil..
2. Předem jefit nahraditi utrpěn.ou šk.odu 4). Mim.o t.o třeba
někdy p.oskyltn.outi náhradu za ušlý úsk a za způs.obená příkoří.
Obsahuje-li náhrada všechny tři s.oučás,tky, 1J.oveme ji úplným dostiučiněním (§ 1323) 5).
a) Za ušlý 1JÍsk sluší p.okláoo,ti jen t.o, co někdo může očeká
vati p.odle .obyčejnéh.o průběhu věcí (§ 1293) 6). Tedy zisk 7) pravdě
p.od.obný 8), nik.oli jen m.ožný, a pouze p.octivý zisk 9). Zmenší-li RC
výn.oiSllost neb budoucí up.otřebiteLn.o st věci, je to jen.om zmenšení
obeBné ceny. Tu není p.ovinnosti, aby nahrazen byl ještě ušlý zisk
(arg. § 1332: "v d.obě p.ošk.ození") 10).
b) Náhrada způs.obené urážky 11), zad.ostučinění, neznamená
p.ouze odv.o~ání urážky a není také p.ouhým "zesíleným výrarzem pov1nn.osti náhradní", nýbrž znamená O<lškodnění za přík.o,ří, které nebyl.o způs.oben.o na majetku 12).
3. Pro r.o,zsah náhradní povinn.osti je směrodatný stupeň

(§ 1323) 1). Obn.ovení

zavinění.

a) Pří .op.omenutí p.oskytnouti je t jen náhradu skutečné
šk.ody 13). Při nápadné nedbal.osti nahraditi jest též ušlý zisk (§ 1324),
při zJém úmyslu také způs.obená piík.oří. Výjimku činí b.olestné, typ
1) Pf a ff: Gutachten, str. 11 a násl., 89 a násl.; týž: Replik, str.
654 a násl. - StrDhal: Gutachten, , tf. 24 a násl. - Degenkolb:
Areh_ f. úv. Prax. 76, 1 anál. - J~nak Dniestrz:a.ňski: Wel1klieferungsvertrag, 161.
.
2) Fr a n kl: Bergschadenrecht 1893, str. 14 a násl.
3) 'K r a i II Z : 358; Sbírka n. ř. (15) 6110.
4) Sem patří také ztráta nárDku na vyslouženDu mzdu, nebDť tatD
ztráta je damnum en1'erg'oos: Shlrka 7469; SU'ov. také 10674. Avša,kl 'PoŠ'kozený nemůie pone~hati po.šlk:OzenDu věc tŠkůdd a žádati p,lnou iejí cenu:
ooka 688, SrQlV. 15967. Nálbmdu škodly yYIpočítati jest pod~e ceny, za

kterDu lze opatřitli si '/)bo.Ží 'stejné.ho druhu v době a na ffilÍSM poškowIl1Í:
rozh. 'Z 18. prosince 1917, J. Bil. 1917, č . 17/18.
5) Srovnej zákon z 6. ún.ora 1869, Č . 18 ř. Z., § 8.
6) Při prDdlení v placení dluhu peněžníhD nahraditi jest jen zákDnité úroky fL prodil€lJl.Í.
7) Sbírka 1619, 10080.
B) Sbírka 3389, 6475, n. ř. (6) 2550, rDzh. ze 27. března 1918, G. H.
1918,

č.

W.
9) Sbírka n. ř. (6) 2358.
10) K r a i n Z : 2, 1, 437, pDzn. 4 prDti rDzhDdnutím; Sbírka 1421, n. ř.
(8) 3165.
ll) E h r e n z w e i g: J. Bl. 1910, Č. 15.
12) Pta ff: Gutachten, str. 11 a násl., 90 a násl., Replik. str. 654
a, násl.; J. Bl. 1885, č. 33 8JŽ 38 a m. j.
1") Výjimečné jest nahraditi také ušlý zisk při .obchodech ve smyslu
obeh. zák.: čl. 283 oIbeh. zák.; při zaviněnéttn ,zásahu v právo iPŮI'vodské:
zák.. 'pův. §§ 21, 57, 60; anebo v práNo paJtentnó: pat. u.ák. § 108.
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zadostučinění, které poskytnouti jest již při pouhém opomenutí
{§ 1325) 1). Také urážka na cti zavazuje vždy jen k náhradě skutečné škody a ušlého zisku (§ 1330).
b) Měřítko, podle něhož při škodách na jmění (§ 1331) vymě
řuje se náhrada škoo,y, tV'oří při opomenutí lehkém obecná cena
v době poškození, při zavinění hrubém cena mimořádná, jež vyplývá ze zvláštních poměru poško1zeného, t. zv. interese, a pří poškození trestném, svévolném 2) neb škodolibém cena zvláštní obliby,
která zahrnuje také náhradu škody ideální (§§ 1331, 1332) 3).
4. Oprávněn žádati náhradu škody jest poškozený, i ten
jemuž bylo' uškozeno jen nepřímo', . když joonáuí také vUči němu
jeví se bezprávným 4). Povinen k náhradě škody jest škudce; byl-li
porušen závazek smluvní, jest dlužník~) povinen škodu nahraditi.
By[a-li povinnos,t k náhradě škody převlzata smlouvou, má škodu
hraditi druhý smluvník. Ručí-li za povinného někdo třetí 6), jest pro
jeho ručení zásadně směrodatné zavinění škudcovo 7), aniž je tím
dotčeno právo regresní, jež třetímu přísluší (§ 1313).
5. O náhradě škody J:1ozhoduje zpravidla soudce civilni.
(§ 1338) 8). Bylo-li někomu uškozeno jednáním trestným, může 9)
se svým nárokem na náhradu připojiti se k trestnímu řízení, v němž
současlIlě s výrokem o t~restu rozhodnoUJti jest o nároku náhradmm
(trest. ř. §§ 4, 47): t. zv. řízení připojené 10). O nároku (§ 1340, trest.
ř. §§ 366, 369) rozhodne se, poskytují-li výsled>ky trootního řízeni
bezpečný základ rozhodnutí 11). Jinak anebo nedojde-li k odsouzení vlibec - odkáže se poškozený na pořad práva, občamského

1) Podobně zahrnuje náhrada za prozatímní opatření vždy též ušlý
zusk: Sbírka n. ř. (2.) 819.
2) Sbírka n. ř. (8) 3089.
3) P fa ff: Gutachten, str. 93 a násl.
') Nároky náhradní mají na př. pozůstalí po zabitém (§ 1327), nikoli
VŠaJkl jeho věřitelé; jiný piiíklaJd: Sbírka n. ř. (9) 3541.
5) Někdy též škůdce, ačkoli není dlužníkem, viz § 28, č. 2 a) tohoto
sYlstému.
6) Zejména zakládá-li se ručení na určitém vztahu· k bezprostřed
nímu původd škody, na př. na v,z.ta,h u mezi ·věřitelerrn zást.aV'l1Ím a podzástaV'DIÍID.l: § 460; na v,z tahu mezi nájemcem a 'podnájemcem: § 1111; STO'V.
též § 1316, zák. lelsnÍ § 39, zák. horní § 196, zák. aut. § 2 a j.
7) Ran d a: Náhrada škOdy, str. 90; jinak M a u c z k a: str. 290
a násl.
8) Výjimečně nutno někdy uplatňovati náhradní nárok před úřady
. politJi,ckými nelb ,soudem Iwz.hodčím, 13, fu buď v'ýibradně Jleb a8ipoň prozatÍllllně .

9) Neuplatňuje-li se nárok v řízení trestním, neznamená to vzdání
se tohoto návodu: Shírka 5815, 7519, 1392,7.
10) H o e gel: Grunh. Z. 20, str. 265 a násl., J. Bl. 1900, č. 8. Pifu ,š áik:: Řízení trestní 1921, str. 205 a násl..
ll) Totéž platí, má-li soudce trestní rozhodnouti o neplatnosti právního jednání, které ,bytlo umvřeno s ob2alovooým (§ 878), aneb o neplatnosti jinélho právillho ,poměru (tr. ř. § 378; zák. z 28. květrm 1881, č. 47
ř. z., § 8).
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~§ 1340, trest. ř. § 366) i) . Na pořad soukr omého práva mťJ.že se
poškozený obrátiti též, nestačí-li mu trestní rozsudek (§ 1340, trest.
ř . § 372) 2).

Oddll pátý_ Ochrana práv 3).
Úvod.
§ 134. R ů z n é d r u h y P r á v n í

Ů'

c h ra n y.

Každý právní poměr poskytuje oprávněnému subjektu nárok
na určité chování všech nebo někJterých jiných osob. Není-li nároku
tomuto zooost učiněno, vznikne-li neb ud;ržujerli se skutečný stav,
jímž výkon práva se znemožňuje či omezuje, nastává porušení
práva. Na. právním řádu jest, aby poskytoval prostředky, jimiž by
byJo lze takovéto porušení práva odvrátiJtj anebo ~ nMWo-li již zase odstraníti. Tyto prostředky nazýváme ochranou práv. Ochrana
může býti jednak preventivní, jednaik represivní, a to buď ochrana.
vépomocí poškozeného či ohroženého anebo oehra.rut mocí stá,tní,
zejména soudcovskou.
H l ava prvá : Ochrana pr~ventivní (zajištění práv).

§ 135.
1. Prostiíedkem k zaji&tětlí práv jest již existence právních
a z.ákazů vůbec . K témuž cíli - zachování neporušeného
prá,vního řá.du - směřuje i t. zv. právní policiG, která však náleží
do práva veřejného. 15oukromoprávní pro;;tředky k odvrácení právních poruch jsou na př. zřízení listinného důkazu '), zápis, uznání,
vzdání se námitek a ID. j. 5), jež slouží k zajištění proti nebezpečí,
příkazů

l) Totéž platí, i když k trestání příslušny jsou úřady správní (§ 1338),
na !pIř. při lesIllÍlDlJ pyohu (zák. lesní § 64), polnim pycil:lIu (min. nad'. z 30.
lerl!n.a 1860, Č. '28 ř. 'L., §§ 23, 26), .škOidooJ] 'L'PIŮ'SobenÝ'ch 'Zvěří (min. nař.
ze 14. července 1859, Č . 128 ř . z. a z 12. července 1860, Č. 182 ř. z.) a mn. j.
2) Trestati urážky na cti, které nepodléhají zákonu trestnímu, náleží úřadům polioojnhln (~ 1339). Ustanovení toto jest jen !přeďpisem kompetenČDhln (Klee'born, G. Z. 1908, Č . 10), níkolliv, jra&:l praxe často za to má,
předpisem trestJnim, který stíhá všeohna menší ublíženi na cti. Srov.
K r a i n 2: 361 a literaturu tam uvedl6nou v pozn. 27.
3) U n g e r : 2, str. 323 a násl. - Bu rek h ar d :, 1, § 20, 2, §§ 114
a násl. - K r a in 2: str. 379 a ná!sl. - T i I s ch: str. 92 a .násl.
4) Nový c. ř. s. zavedl na místě pro cesného nároku na vystaveni
list,in negativní 'Va.lOibu zjiŠťorva.cí: ISbíTlm. 'D. ř. (5) 1955. U'LillÍiIl je také
nárok na obnovení listin: c. ř. s. § 317.
5) Nikoli však ,,kauce přísežná". Věřitelé nesmějí přijímati zastavení
cti a po{1olblflé záruky, 'Zejména ne od osob, Ip ro něž 'p orušení čestného
slova má v z~pětí Z'trátu veřejného úřaJďu nelbo sluvby: n~ř. z 12. ,října
1914, Č. 275 ř. 2 ., § 6. Přísaha, která nahrazuje 7Ja jistých okolností ji. totu
žalobní (c. ř. s. § 60), má povahu aserloriclwu.
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že určité právo budce poplrano, anebo nIkojemství, znzení zástavy,
sekv'e strace ' (§ 968) a pod., .jinůž zajišťujeme se proti nebezpečí, že
nebude splněna povinnost odpovídající našemu právu.
2. Povinnost p~niti jistotu může zakládati se na smlouvě nebo
posledním poříz.ení; někdy Uložena je zákonem samým. Této povtinnos,t i činí 'se za,(lost předem zříz.ením zásta'V)', a není-li zástavy",
rukojemstvím (§ 1373) 1). Avšak za jistých okolností lze se dovolati
k zajištění práv i pomoci soudlli. Ta se poskytuje buď exekucí k zajištění anebo prozatímními opatřeními 2).

a) Exekuce k zajištěni poskytuje věřiteli na věcech jí postiprávo zástavní aneb přednostní. Záleží v předběžném výkonu exekučních jednání, jichž účinnost jest podmíněna pozdější
vykonatelností 3) . . Je přípustna k zajištění ohrožené pohledávky
peněžně, která aleSlpoň v prvé stoEci již byla přiwána, avšak dosud
ne[}} vykonatelná.
~ených

b) Prolzatím:ni opatření jsou přípustna již před rozhodnutím
soudním, také před ŽIa~obOOl, ba dokonce před dosp ěIo stí nár,oku,
ověří-li se jeho ohIo~ení. Prozatímní opatření neposkytují práva zástavního ani práva přednostního úkoje. Tv'oří jen jakýsi stav provisorní a zabraňují změnám daného, stavu, které by ohrožovaly
uskuteonění práva, avšak nevylučují, aby ,t aké jiní Oiprávnění neupl3Jtňovali svých nároků. Zákon (ex. řád § 379) VY'Počítává taxative
jednotlivé dcruby proWJtímních opatřooÍ k zajištěni pohledávek peněžních. Jsou to: sekve trace a zákaz zcizení, jde-li o věci movitě,
zákum poddlužníku, aby dlužníkovi neplnil, jde-li o pohledávky.
K zajištění nároku na individuáJná plnění může soudce podle své
úvahy zvoliti takový pro tředek zajišťovací, který pokláJdá za nejvhodnější . vzMediem k okomostem konkretního případu (ex. řád
§ 382) ').
1) Zástava (§ 1373; srov. § 230 a ex. ř. § 151) jest dostatečnou, jest·
Uže pohledávka j-e klfYta u "dQIDů" prv'Ou rpo[o,ViÍnou, u "pwemků" prvými
dvěm.a třetinami odhadn.í ·ceny po 'srráž{!,e před'c,hozích ,břemen. Srovnej
W e i s s: PfandT(~chtHc.he Untersllchungen 2, 113. Výrazem "domy" míní
se také :městské pozemky, zejména stavební: Shírka n. ř. (4) 1380; též
živnostenské provo'?!Ovny: Shírka ll'. ř. (5) 1961, (11) 4270, jinak (7) 2804.
ZvláJštní ust~ll{)VJeIJlí 'p latí pil'O kauce erární, :pro zajištěni odš'k odného při
vyvJastnění (zák. o vyvL žel., § 10) a pl'O 'mjištění podle c. ř.s. a trest. ř.
Přikl~dy a Hterraturu vŤz II K ll" a i II ze: 448, pow.. 14 až 16.

2) M e r k e I: Arrest und einstw. Verf., 1880. - M ti c-k : Die einstwenigen V.erltigungen, 1901. - Juster: Der Ans:pl'uch alB' V()!I'all&setzung d<er einstw. Verl., 1903. - R i nt e I e ll: Die einSltweilige Ve!ť
ftiglUJ g, 1905. - F i s c ,h 1: Die einstw. Verl., 1919.
3) Analogický je záznam věcných práv na
dosud nejsou ip!I13.vo,piLatny: knĚh. 'zák. § 38 lit. a).
')

Příklady:

Sb. 3904, n.

ř.

základě nálezů,

které

(1 ) 206, (4) 1606, (5) 1841, (7) 2692 a m. j.
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Ochrana represivní.
A. Svépomoc 1).

Hlava druhá:

§ 136.
Jest rozeznávati dvojí svépomoc: svépomoc útočnou a svépomoc obrannou. Svépomoc útočná s~ouží k tomu, a.by zjednán byl
stav ,odpovídající práNu. Je to tedy útok na porušov3ltelle subjektivného práva. Svépomoc obranná slouží k tomu, a!by odvrácen byl
polkus neoprávněných zásahů do, vlastní sféry práv!llÍ. Svépomoc
útočná odporuje přímo podstatě spořádaného právního s.tátn, a protú
zásadně 2) není přípustna . Svépomoc obranná je dovolena v případě
nutnosti.
.
1. Použije-li kdo svémoci, nedovolav se úřadu, je za to odpověden (§ 19). Avšak jednáni C1ovolené nestává se nedovoleným už
tím, že bylo učirněno k cíli svépomoci. A zase naopak: jednáIÚ samo
o sobě nedovolené nestává se C1ovoleným, bylo-li učiněno, k tomuto
cí'Li. Trestnou je svépomoc arci jen tehdy, když svémocné jOOnáIÚ
podřaditi lze zákonům trestním 3).
2. Svépomoc obrooná jes1t dovolena jen v případě nutnosti,
tedy jako nutná obrana 4). A jen tehdy, když by soudní pomoc
příšla pozdě, a pouze v mezích určených okolnostmi kconkretního pří
padu (§§ 19, 344; trest. zák. § 2 lit. g) 5).

B. Ochrana soudní 6).
§ 137. I. Povšechný rozhled.
1. Řádná ochrana práv vychází od moci StátoIÚ, Merá jedině
spojuje příslušnou silu s náležit.ou nestranností. Státní ochr3ina soukromých práv poskytuje se soudy (§ 19, j. n. § 1, ex. řád . §§ 3, 16).
1) Ran d a: Besitz 153 a násL, 141 a násl., 309 pozn. 35, 399 a násl.
H e II e r: Právník 1890, 465 a násL - W a hl ber g: G. Z. 1879,
Č . 21-26. - K a han e: Zentr. BL 8, 281 a násl., 473 ~ nMl., 540 a ná-SIl.,
677 1'1. násl. - IS che y : Obl. Verh. 315,.
2) Výjimky: svémocné zabavení dobytka podle $i 1321; když jinak
nelze odvrátiti nenahraditelnou škodu, na př. proti dlužnikově pokusu
zničiti dlužnou věc; když odpůrce ke svépomoci svoliL Protiví-li se však
později jejímu výkonu, jest nutno dovolati se pomoci soudní.
3) K r a i n z: 380 pozn. 3.
4) L ti f f I e r, Z. f. d. ges. Strafrechtswissenschaft 1900, 537 a násl.
- Rub e r, G. Z. 1902, Č. 41-45. - W e II s pac her: Festschrift 1,
200 a násL a m. j.
5) Také proti zvířatům dovoluje se jen "přiměřená svépomoc": § 1321.
USiIllr,cení zvířete jest připustno, jen jde-li o to, aby odvráceno bylo nebezpečí bezprostředně hrozící: viz na př. § 65 lesního zák., § 228 něm.
obč. zákona. Srov. též pozn. 8 na str. 199 a pozn. 8 na str. 200 této soustavy.
6) H e y s s I e r: Griinh. Z. 11, 14 a násl. - K ohl e r: tamtéž 14
a násl. - II e 1[ w i g: AnSiPfUiCJh und K1agetrooht 1900. - O tt: Soustavný úvod ve studium nového řízení soudního 1908. - Ti 1 s cll:
s.tr. 93.

-
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Na tuto státní ochranu má každý nárok, jí nikdo nemůže se vzdáti 1).
Jí jsou podrobeny soukromoprávní nároky státních občanů 2) a nároky i závazky fisku, pokud zakládají se na právu soukromém 3).
Soudní ochrana je různá podle toho, jde-li o porušení veřejného
prá.vního řádu či o uspokoje,ní zájmů soubomoprávních. Tam zakaočují soudy z povínnooti úřední, zde jsou čin.ny jen na žádost stran.
2. Řízení zákooem urpil"aViené, jímž poskytuje' se stáJtní ochrana
práv &oukromých, nazýváme i'1zením civilnim, sporným i'1zením ve
věcech občanských. Js'ou však některé věci práva soukromého,
které vyžadují zakr,očení soudníh{), aniž je tu spor Síorukromoprávní.
To jsou některé poměry práva rodinného a dědického (§§ 103, 133,
142, 145, 148, 178, 217, 239, 282, 627, 797, 798) a m. j., věci řízení
nesporného 4).
3. Právní uspořádání ooudního řízení tvo,i'1 s oučástku práva
veřejného, avšak právní poměry, jež jsou předmětem tohoto řízení ,
mají povahu soukromop:rávní. Ochrana práv patlí do práva soukromého jen potud, že soukromé právo určuje, co můž,e býti pfed:mě
tem této ochrany a jaký vliv má počátek a konec sporu na sporný
právní poměr 5).

ll. Žaloba.
§ 138. 1. Poj e m a dr u h y.

1. KaMý právní poměr poskytuje nárok na určřté chování
všech nebo některých jiných oSlob. Chovají-li se tyto osoby, jak
chov3Jti se mají, jest nárok uspokojen, IIJení potřebí p,r ávní ,ochrany.
J estliže však nechovají se způ&obem povinným, nastává potřeba
právní ochrany. Ta,to' potřeba, uspokojí s'e žalobou.
a) Žaloba je předem procesní jednání, kterým počíná uplatňo
váilli jistého' nároku před &oudem. To Jest pojem procesní, Vieřejno.
právní a právo PT'OCesní, část práva veřejného, určuje, za. jakých
pod:mi;n.ek má Isoud na ~()Ibu zahájiIti sv,ou čmnost.
b) Žaloba jest však také pojem hmotněprávní (§§ 982, 1097,
1489, 1490) a znamená žalobní nárok, ž3J1obní právo (§§ 523, 1432,
1489, 1490), práVio soudní žalobou vynutiti cho1vání, jež by odpovídalo určitéIDlU nároku. Ža~()IV'ateilnost jest vlasúoOSlt í práv soukromých, kterou jim právní řád přiznává. AVŠlak nejsou žalovatelna
To stanoví dv. dekret 10. prosince 1819, č . 1635 Sb. z. S., výslovně
s erárem. Zásada tato platí všaJk vlíeobeooě. - K r a i n z : 382 'pú'W. 3; Sbírk:a 3933.
2) Státní ochraně soudní podléhaly také soukromoprávní majetkové
poměry "hlavy 'státu" (§ 20). Arci měl panovník i tu postavení mimořádné .
3) O f n e r : Proto 2, 333. - Z e i II e r: Kom. 1, 114.
.
') O t t: Geschichte und Grundlehren des Rechtsfiirsorgeverfahrens
1906. - R i nt e [ e n: Grund-riB des Verfa.hrens auBer S1treitSllJ0hem 1914.
") Ti 1 s ch: Der EinfluB der ZivilproceBgesetze auf das materielle
Re0ht 1901. - IK! o h [ e if : Griioo. Z. 33, 561 a násll.
1)

jen v

piiíJčině ,sm[uvsoukromnílků

May r· Do min i k , Soustava obl: . práva.
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všecooa práva soukromá. Jsou také práNa, jichž nelz'8 vynutiti
ž.aJ:ob 0'11.
2. Každý jednotlivý Wobní nMok liší se od jiných dvěma
momenty, žalobnim důvodem, právním poměrem, na němž spočívá,
a žalobním předmětem, cílem žaloby.
a) VzbJed,em k dův'odu ror,eznáváme žaloby 080bní nebo věcné,
podlle toho, z.akládají-li se na nároku reJativnim či absolutnlm. Osobními nar,ýváme ž3110by ony pflOtO, že od počátku směřují proti určité
osobě; neosobnimi zoveme je, pooěvadž -od počátku mohou směřo
valt i pll'oti každému a teprve určité choiVáni některé osoby způsobí,
že začnou směřovati proti ní 1). Jednotlivé osobní žaloby označují
se nejčastěji podle důvodu svého v7Jniku, na př. žaloba z.e zápůjoky,
věoné podle předmětu, na př. žaloha vlastnická, a to, pro,to, že jen
v obligačním právu má důvod vzniku práva význam pro jeho posouzení.
b) PodIle př,edmětu nElIb O'bsahu lze rozeznávati žaloby na
plnění, určení 2) a změnu právního stavu.
a) K ž.all:obě na plnění dojde, není-li splněna povinnost k urči
tému plněni aneb je-li udržován faktický stav, jenž odporuje právu
žalobcovu. Cílem této žaloby jest tudíž, aby žalovaný odsouzen byl
k plněni, odstranění onoho, stavu neb k náhradě škody.
fl) Potřeba právní ochran.y může vzniknouti také tím, že exis,tence právního poměru st3lla se nejis,tou. Cílem žaloby není pak
<ldS'OUWlÚ žalovaného, nýbrž pour,e určení, že ten či onen právní
- poměr (mam. želství, právo dědické 3itd.) po právu trvá - positivní
určovací žaloba negativní.
žaloba určovací - neb netrvá 3) Určovati lze jen právní poměry, nikoli pouhé skutečnosti '), a to
jen právní poměry konkretní, nikoli právní pojmy neb a.bstrak,t ní
právní -otázky. Žaloba je připustna, je-li dán právni zájem žalobcův
na bmzik.ém určoo.í (c. ř. s. § 228), určovací žaloba ve vlastním smyslu.
Někdy zakládá se žaloba tato na zvláštní práv;ní normě 5): určovací
žaloba v širším slova smyslu.
1) Směřuje tudíž konečně každá žaloba proti určitému odpúrcl.
Proto pokládají mno-zí nároky žalo,bní za z.vlálŠtní práva, je,ž zařad'iti sluš i
do obligací; srov. U n g e r: 2, str. 353. - R e gel sb erg e r: str. 218
a nás.J. A'V8a:k tyto žalob'llí llláJrorky jsou jen dalším vývojem absolutních
neb re1lativrnich náJrolkŮl ,piŮlVodniclli atuMž stejné s nimi povaJhy. TaJk
Windschei -d -Kipp: 1, § 43, pOlZn. 7.
2) We i s man n: Die Feststellungsklage 1879. Wa ch: Der
FeststellUrllgsans:p moh 1889. - O;ti t: GeIr. Z. 1899, č. 5 a 6 a tamtéž
č.

22.

3) Např. žaloba na popírání otcovství (§§ 158, 159); žaloba na
neplatnosrt: virL § 131, č. :L tO'ho.to ,systémlU. Z'aJolh'a záJp,ů)r1či (§ 523) je -žruloba

na

plněni.

') C. ř. s. § 228; výjimkou je určení pravosti neb nepravosti listin;
dmba jes't ve SIJIlyslu § 2280. J-. s. právem, nikoli pouhou skutečností.
5) Na př. žaloby "konfliktní": O t t, Ger. Z. 1899, č. 6; žaloba na
uznámi ol;oo,vstlvia m. j. PrejudliCliáJn.í 'PlráVlIl.í poměry, jež staly se spo-r nýlIIlli '7!a ItlnvámiÍ iplTOOO8'll, 1llI'čují se na pouhý; náv1I1h, an~ je poúřebí zvláštní
UI1čO'Vlací žaloby, 'o. ř. s. §§ 236, 2-59; S o -h r u t k a: Not. Z. 1900, č. 10. li'riedlander: GOIr. Z. 1900, č. 17. - iMlenestrina: La p'r eguidiI).iale, 1904.
-
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y) Konooně jsou žaloby, jichž cilem není určení právního stavu,
změna právního stavu, kterou jest způsobiti bez sp:oluličasti
odpůrcovy z.akroooním Sooudním. Změna nynějšího právního s,t a,v u
může pak záležeti buď v jeho zrušení anebo i v založení právniho
poměru nového. Žalobám těmto říkáme žaloby na změnu pll"ávnibQ

nýbrž

stavu 1) .

§ 139. 2. V z n i k ž a lob n í hon á r o k u 2).
Pokud určitý nár,o k je upokojen, není pOltřelbí právni ochra:ny.
právní ochrany Vlz!Ili.ká tepll"Ve, když povinný subjekt nec.hová se tak, jak chovati se má. Tenkráte vzniká nár,o k žalobní,
mhwím&1i o na,tivitě žaloby ("actio nascitur").
1. Nárok na plnění je žalovatelným, nedojde-li k , plnění 3).
Podle toho vooiká nárok směřující na positivní jedlnání; jakmile
lze žád~ti toto jednání a k němu nedojde. Pravidelně je tedy positivní žaloba na plnění dáma Sooučasně se vznikem pohledávky, s uzavřením smlouvy, s nastalou škodou; žaloba z pohledávky podmíněné
neb uložením čaJSu o'bmezené vzniká však teprve splněním výmínky,
dostavením se času 4). Nároky, jichž předmětem jest chování negativ:ni, tedy nároky věcné a nároky osobní, vznikající z pohledá.vek
na opomeulU:tí, jsou žalo1vatelny., jakmile došlo k posj,tivnímu jednání,
jež této povinnos,ti se příčí.
2. Žaloba na určení a změnu právního stavu vzlD.iká, jakmi,le
dán je právní poměr, který nutno zjistiti 5), anebo splněny podmínky,
které poskytují nárok na změnu určitého práva 6).
Potřeba

3. Z á n i k žalob n í ho

§ 140.

ll. á

r o k u.

a) Pověechný rozhled 7).

Nárok zaniká, když zanikl právní poměr, na němž se zakládal.
Jsou však skutečnosti, které způsobují zánik nároku, aniž dotkly se
vůbec a:neb jen do jisté míry právního poměru, na němž nárok se
zakládal. Skutečnosti tyto jsou: konkurence nároků a pl1om:lčení.
1) Se hru t k a: Grunh. Z. 16, str. 619; příklady: žaloba odpůrčí,
žaloha na výmaz a 11Th j.
2) Dem e 1 i u s: Untersuchungen 1, č. 2: Das Dogma von der actio
nata 111 'a nás~.
3) Sbírka 4928 (rep. nál. 46); nevyžaduje se předchozího porušení
práva. Srov. H e II w i g: AIJJSIPl'UCJh u. iKlagere<fut, str. 352: .ii'l1laik S av i g Di y: .sys~lem 51, 6.
4) B a i s ser: Ger. Z. 1911, č. 15; předem lze žalovati na výživu
(c. ř. ,s. § 406), Mlebo na vylkUzenď 'Ilájemného piíeldmětu (c. Ť. s. § 573).
Ve v:šooh jinýc.h rplřípadec.h rouBÍ pohJedalVka býti dospělou aspoň v době
vydálllí rO'llsudku (c. Iř. s. § 406).
") Sbírka n. ř. (1) 602.
6) Na př. Sbírka 1684.
7) K r a i n z: 391. - B u rek h ar d: 2, § 112. - U n g e r: 2,
§ 398 a násl.
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§. 141.

b) Konkurence žalob I).

1. Žalobní nároky směřují k tomu, aby právní zájem uspok(}jen
byt určitým plněním. Za jistých okolMs,tí pos~tuje se k uspokojení
téhož právního zájmu několik žalobních nároků 2). Jakmile však
jeden náJrok byl up~atněn a docíleno uspokojení žáďoucí, odpadnou
nár(}ky osta1m.í, stavše se bezúčelnými. Talwvý případ nazýváme
konkurencí žalob.
2. O konkurenci lze tedy mluviti, když někoHk nároků smě
řuje k ochraně téhož práViI1Ího zájmu, který jest uspokojiti plněním.
Identita právního zá.jmu jest pak moma, byt i předmět pilnění byl
různý 3), byť i různ é byly osoby oprávněného a zavázaného 4).
3. Uspolwjeni jednoho nároku pokládá se za splnění druhého,
který tím z;aniká. Má-li však některý nárok širší rozsah než nárok
jiný, he po uspokojení ,obmezenějšího nároku dodatečně uplatňovati
zbytek nároku rozsáhlejšího 5). Zanikne-li některý z více nároků
jirnruk než uspokojením, nemá to' pravidellJ1ě vlivu na trvání nároků
ostatních 6).
c)

Promlěeni

žalobního nároku 1).

§ 142. a. ) Základní myšlenka a předmět promlčení.
1. O promlčení nároku 8) mluvíme, když uplatňování právního
nároku jest obme1,eno na uroitou d(}oo. Toto promlěení ospravedlilUje
se úvahou, že ,obrana p'r oti určitému nároku je tím o,btížnější, čím
p~ději k ní může dojíti, a že P(}zdní uplatňování nároku zdá se
svědčiti pro1
ti jeho oprávněn,os.tí.
2. Zásadně podléhá každý nárok promlčenÍ, Zejména promlčují
se nároky na veřejné dávky 9).
1) K r a i n z: 390 a násl. - Bu r c k h a r d: 2, § 116, po zn. 8. _.
U n g e r: 2, 386 a násl. - R e gel sb erg e r : 1, 653 a násl. - H e 11w i g; §§ 11 a násl. - P e t e r s: iKll.agenkonk,urIletM., 1902. - L a st:
Anspruchkonkunenz und Gesamtschuildverhliltnis, 1908, § 2.
2) Na př. nárok na vydání věci na základě práva vlastnického a
na zákJJadě obligační SIllllloU'vy a pod.
3) Na · př. nárok na vrácení závdavku a na splnění smlOUvy: § 908.
- Unge r: 2, 393, pO'liIl. 23.
4) Na př. aktivní neb pasivní korealita: §§ 891, 892 a m. j.
5) Příklad: žaloba na základě § 874 v poměru k žalobě ze správy.
6) Tak na př. může dále trvati nárok, založený na § 874, třeba
nárolk:, ze ,s právy už UlnJilkJ. OtlÍlz,lk.ou jest VIŠ'ak, zda IV!ZdIámi se jedlnolho nároku jest účÍ1Jlné i pro IUÍ1rok d1ruhý: v1'Z jednaJk § 894, jednJa.k §§ 1042
a 1358. - Last: str. 135.
7) Literaturu viz v ~ 91, pozn. 3, tohoto systému.
8) Viz § 91, Č. 3, tohoto systému.
9) Zákon z 18. března 1878, Č. 31 ř. z., jenž částečně změněn naří·
zemll 'Z 28. s'r pna 1916, Č. 280 ř. 'Z_, čl. II. a zákonem 'Ze 24. červe'IlIoo 1919,
Č. 446 Sbírky zák. a mař. Tento zákon neplatil ,p ro vseClbny druhy dávek,
by~ VlŠak dooaooČlD.ě razIŠí,řen i na ji'Thé ipfíparlly: viz lZáikon 'z 22. ~edna 1902,
Č. 40 Ť. Zo, § 4; z 1(). ún.Oil'a 190'7, Č. 30 ř. IZ., § 9; 'z 8. únom 1909, Č. 29
ř. OZ., § 3 a m1
om.V'slk.ý zemslkJý, záJroll1 ze 26. prosince 1~14, Č. 18 1:.. z.
Právo n.a vyměření veřejný'ch d;á vek p'romlčuje se zpravIdla ve čtyrech
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Výjimečně

se

nepromlčují

1):

a) nároky práva roilinného (§§ 1481, 1458), ať týkají se

trvání neb zrušení právních poměrů rodinných 2) nebo majetkoprávního pilnění;
b) veškeré nároky určovací 3) ;
c) žaloba ze zástavy ruční, nárolk na uspokojení ze záSltavy
MČiI1Í, pokud ji věřitJeJ. má v rukou (§ 1483). Avšak osobní ručení
zaniká promlčením úplně 4). Opaku zdá se svědčiti dikce zákona
(§ 1483): "Pokud však pohledávka přesahuj,e hodnotu zástavy, může
mezitím zaniknouti prom1čením." Ale toto ustanovení chce právě
jen říci, že věcné ručení trvá nadále v plném rozsahu 5);
á) žaloba dílčí, nrur(llk na zrušeni společenství (§§ 830, 1481),
paněvadž nemá býti závazku k společenství trvalému (§ 832);
e) žaloba na obnovu a rozděleni bralIlic (§ 1481);
f) nárok na zřízení oosty z nouzre (záko!Il ze 7. července 1896,
čís. 140 ř. z., § 8);
g) žaloba vlastnická, poněvadž vJ.astnické právo nemůže Z3r
niknouti promlčením extinktivním (§§ 1459, 1479) 6); promlčeti se
však může nárok na vráoení věci, jenž zakládá se na poměru
obligačním 7).
f3) Podmínky.
§ 143. aa) Mo ž n (ll SI t v Ý k onu.
Nárok .s'e proIDJl.čuje, kiCLyž opráMněný bo neuplatňoval v záJwnité
Avšak na běb této lhůty působí určité skutečnosti, které ji zastavují nebo přerušují. Je tedy podmínkou promlčení určitého nároku,

lhůtě.

lete0h, práNo na vylbráni illí.veik už SiIJIlatných v !šesti letooh; DlIl promMeni
Jest bráJtli 'Z!íete[ z 'Povii!lJllQsti úřední. Pro počátek 'aJ přeI1liŠení prOllIllčení
platí zv'lá.štní pií!lidJplisy. Jen § 1483p[ati i '7JdJe: S!l"orV. § 7 zák. 'll 18. bd'e~
1878, Č. 31 ř. z.
1) S tr o hal: Ger. Z. 1874, č. 13 a 14.
2) K r a i n z : 392, pozn. 2. - B u r c k h a r d: 2, 511. - H u s s ar e:k: Grii'lIlhJ. Z. 20, 668, lPozn. 13. ~ Jma.m U n g e r: 2, 443, poIZll. 17.
3) Také všechny žaloby na prohlášení neplatnosti právních jed!Il.ání, jež IZltkláJdlají se na právu ma.jeVkovém.. ,Výljimky: § 1487. Nároky
"tabu1árnlÍ", jez směřují 1Il~ '.lá.piISY (kn.iJho'Vní, nelPodJéh3Jjí p!l"Olmlliěem, jen
roďyž se jimi lrn.ihoVll:Í stav IllIá uvésltli v soulrudl se staJvem mlÍmolknihoV'I1Í!lm
Srov. S t!f o lb a 1: 'Il!a u. m. - K r a i 'll :z.: 392.
') Jinak Sbírka 5564: nepromlčuje se pohledávka krytá kauci.
5) Věřitel miiže po promlčení pohledávky hojiti se jen ze zástavy,
avšak zástavce musí zaplatiti, celou pohledávku, chce-li vyplatiti zástavu.
Sporno jlest, zda p!3ititi musí tak'é ,prom:1če'llé ÚJrolky: kladIll~ U [l g e r, 2,
441, pOZD. 12 a Sbír'kla n. ř. (9) 3358, záJporrně K: r a i'll!l-, 393.
6) K r a i n z: 334; jinak U n g e r: 2, 405, pozn. 12. Zaloba zápiirčí
se promlčuje tím, 'Že odpiirce vydržel nařikateilné právo: SbírkaJ 10947;
srov. It!é,ž SbÍlrkra 12445.
7) K r a i n z : 395, k pozn. 23. - U n g e r: 2, 405, pOZD. 12.
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aby jeho výkon byl mo~ný a k němu nedoŠIlo ve lhůtě zákonem star
novené, a aby nevyskytla se žádná překážka promlčení 1).
1. Žalohní námok lz·e pravidelně uplatňovati ihned, jakrrůle
vznikl. Promlčení počíná tudíž současně se vznikem žalobního nátoku. Nerozhoduje zpravidla 2), že oprávněný nevědělo existenci ža. lobního nároku 3). Stačí, že nárok vznikl. Avšak promlčení nemůže
počíti, dokud není jista osoba povinného 4).
a) Promlčení nároků podmíněných a doložením času obmeze- •
ných počíná teprve splněním výminky, dostavením času 5).
b) Nároky na plnění "po výpovědi", ať výpovědní lhůta byla
určena čili nic, počnou se promJ.oovati tepf'Vie tím ·okamžikem, kdy
bylo možno dáti výpověď 6).
c) Nwoky na plnění "podle možMstl" počínají se promlčovati
teprve od té doby, kdy bylo možno plniti 7).
d) Právo na plnění dáv,e k se opěrttu.jících promJ.čuje se, nebylo-li
vykonáváno třicet, příp. čtyřicet let. Promlčení jednotlivých nároků
počíná dnem splatnosti jednotlívých dávek 8). Zaniklo-li však právo
samo, zanikají také jednotlivé nároky, třeba nebyly ještě promlčeny 9).
e) Osobní žaloba na vrácení ~ta.vy pll"omlčuje . se teprve po
zániku dluhu (§ 1483), žaloba hypotekární teprve po splatnosti zástavního dluhu 10).
2. Je-li nlÍ/rok stižen účinnou nállŮJtkou, nutno rozeznávati dva
případy:

1) Odvolává-li se kdo na promlčení, má dokázati pouze, že počalo;
zastavení Mb přerUIŠ,eDIÍ ,ďOlwaa:ovati n~ž!Í odpů·rcř: Sbírka 3907, 4627,
10032, 13460; n. ř. (16) 6339.
2) Výjimkou jest na př. § 1489. Lze pravidla tohoto analogicky
poUJžít~ i na jiné přip:l!dy k'ratšíh() promJ.čeDlÍ? Swv. Dni e str z. a ň s k li. :
Werldíeferungsvertrag, 174 a násl.; Sbírka 10292, 12604, n. ř. (11) 4145.
3) Sbírka 2994, 13020, n. ř. (13) 5156.
4) Sbírka 10292.
5) Zaloba ze smlouvy s poručencem promlčuje se teprve po soudním sc'h válení: Slbďrka 4507. VýlJniIlika potestativ'llÍJ, kterou splniti má,
opll:ávněn.(ý, IlJeIZRstavuje počátku 'piromlLčenJ: Sbírkla 15281. Jiné poohytblné
připady: ,Sbírka 2431, 6160, 8473, 15,906, 16114.
") K r a i n z: str. 396 a násl. - ~ e ~ e 1 s ber g e r: 1, str. 660
a 1I1á.st - Z r ó 0'[ o w 's k i: str. 45 :li ruíJsI., Jinaať (1eiprve po, výtpovědi)
U n g e!f: 2, str. 382, pOlZ'I1. 13; str. 410, po'lJl. 6; Smrkla, 1085, 69'75.
7) Promlčení nepočíná tedy již současně se vznikem pohledá.vky,
avša& ~é ne .teptrVe ok.amžiik em rOZJhodnum soudního: Shirka 'll. ,ř. (9)
3621. BroIIll1ČJen.í dllu1hu:, s'Ililatného d~ Ull1čité doby po smJl'ti iVěři~elově, běží
bez ohledu na dOlb u děidii'ckéJ p[;bláAky: 'Sbírka. 8268.
.
8) Sbírka 818, 4500; srov. též rozhodnutí Sbírka 10626, 12956 a
(odch'yU.nJé) 1079'7.
9) U n g e r: 2, str. 413, str. 437, pozn. 7. Zásada tato platí také
o úrocích z kapitálu: srov. něm. obč. zák. § 224. Ale naopak mohou se
promlčeti jednotlivá nedobývaná plnění, ač bylo uplatňováno právo
samo, rp.o,h~edáJVka ka4>~t3Jlolvá: Sbítrka 2026.
10) Sbírka 842, 1085, 7975; ne však před vkladem hypotéky: Sbírka

6812.
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a) Námitka zabraňuje vzniku nároku '(na př. nám1tka poshově
ni); pak arci nelze o jeho promlooní vůbec mluvruci: agerc non valenti
non currlt praesoriptio.
b) Námitka nevylučuje uplatnění nároku; pak nemá vlivu na
počátek a běh lhůty promlčení 1).

§ 144. bb) Doba

promlčení.

1. Promlčecí 1M-ta jest pravidelně třicetiletá (§ 1478); ta plati
i pro práva knihovní (§ 1479)2). Ve čtyřiceti letech promlčují se nároky fisku, církevních ústavů, obcí a jiných "dovoielIl.ých korporaci"
(§§ 1472,1485, odst. 1.) 3). Této delší promlčecí lhůty požívají nároky
privilegovaných právnických osob i proti jiným stejně privilegovaným osobám. Je-li pak s' některou z nioh ve 'spoleoenstvi právním
osoba fysická, požívá i ona výhody Č1tyřioeti'letého promllčení (§ 1473).
Avšak u pohledávek dělitelných, které přisJ.uŠí zč.ásti právnické,
zčásti fysické osobě (§ 888), plati pro každou část jiná lhůta promilče
cL Obecná třiceti- nebo čtyřicetiletá lhůta, plaJtí jen tehdy, není-li pro
urNtý nárok stanoveno jinak. V četných případech jest však stanovena zvláštní, kratší lhůta promlčení, a ta p~atí pak i pro osoby
právnické (§ 1485, odst. 2.) I).
2. Třicetiletá promlčecí lhůta nevyhovuje požada;vkům moderního obchodního života 5). Proto byla pro některé nároky stanovena
doba promlčení na tři léta. Ta platí z,ejména pro pohledávky, kJteré
plynou z právních jednání denního styku (§ 1486) 6). Tímto promlče
ním budeme se zabývati na jiných místech. VšeoibeoI1Ý · význam má
tříletá promlčecí lhůta, stanovená pro dávky se opětující (§ 1480) 7).
a) Prá,v o na plnění opětujíCÍ!oh se dávek jako. takové promlčuje
:3e ve lhůtě pravidelné, nárok na jednotlivé dávky 8) promlčuje se
1) Na př. námitka nesplněné smlouvy: §§ 1052, 1062; námitka kompens'ace a ID. j.; U n ge r: 2, str. 383, pOl'Ln. 13; str. 411, po'Zn. 7; sŤlr. 468
a str. 501, :poz:n. 19; SIbÍlrklaJ 1528l.
2) Také hypotéka pro pohledávky s kratší promlčecí lhůtou promlčuje se lt eprve po tJřic.eti leooClh: Sbirka; 9885.
3) Nejen nároky korporací veřejnoprávních (tak Unger 2, str. 414),
nýbrž :korrpomcl všech (Iarg. § 1(23), tedy na :př . .iaik.do'Vý1oh spolOOností:
Sbírka n. ř. (11) 413. . ExtensLvní in1lerpretaJcí rovšiJřuje se ,pr:widllo toto
také' na nadace: Z e i ~ ~ e r: Kom. 4, ,Sltlr. 222. - U n g e Il': 1, &t'r. 351,
po~n. 21. - Pf ,a ff-Hofmann: str. 386. Při r,e visi občanSlk.éibo, ·7Ják'ona
nav·rhovalo se zrušení této záisady; návrh byl VlŠlak 2a.mítnut pro odpQI'
finančni správy: Zpráva 305.
') Jud. 18; Zpráva 305.
.
5) U n g e r: Griinh. Z. 31, str. 404. - S c h r e i ber: Gel'. Z. 1905,
č . 2. - H e dem a n l l : FOIr~SClbJrit1Je 176 a ffi. j. Jiného IDlÍnění E h r e nz w e i g: Die :zJiviilrechtsreform 19.
6) Zpráva, str. 305 a násl.
7) K r a i n z: str. 398 a násl. - Z r Ó dl o w s k i: Die Verjahrung
1878. § 9. --I St u :p e c ký: Ge!l'. Z. 1,905, č . 29 aJŽ 3l.
8) Vede-li se spor o právo samo, nepřekáží to promlčení jednotlivý0h splatný,oh dáV'ek: Slhlrka 2006.
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však ve třech letech ode dne splatnosti 1). Zákonodárce vycházel zde
z úvahy, že je nutno uchrániti Mužní.ka, před nebeZipečným vzrů~tem
dluhu, kdyby nedošlo k'6 včasnému pměIÚ jednotlivých dávek, a že
yěřiteli nésti jest vinu za nedbalost při dobývání pohledávky 2).
b) Ustanovení § 1480 vztahuje se na všechna plnění periodicky
se opakující 3), platy peněžní, dávky naturální a služby, ať jsou to
plnění hlavní či vedlejší 4), nikoli však na periodická opomenutí neb
trpění, a také ne na plnění dílčí 5) neb najednou splatná.
c) Toto ustanovení neplatí dále pro dávky veřejné 6), pro nárok
na periodickou úplatu za trvalá nab opětující se plnění 7) a pro nárok
na vydání neb náhradu periodického p'lněni, které někdo třetí pro vě
řitele vybral či za dlužníka učinil 8).
3. Jsou-li nároky, pro něž platí kratší doba promlčení, pravúplatně určeny neb 0) vykonatelny, podléhají pravidelné, všeobecné
lhůtě prom1čecí (nař. min. spravedlnosti z 21. červen oe 1858, č. 105
ř. z.) 10) . Neboť odpadly důvody, které vedly zákonodárce ke stanovení. zvláštní promlčecí lhůty. Avšak dávky splatné teprve po pravomoci rozsudku 11) promlčují se opět ve zvláštní, kratší lhůtě, poně
vadž tak přikazují zase uvedené důvody.
4. PráVlJ1Í nástupcové v poměru prOlrnlčení podrobeném jsou
oprávněni včítati si promlčecí dobu svých předchůdců (§ 1493). Započteni jest vylouče~lo, éLošlo~li k sukoesi s důvěrou v ka:ůhy veř,ejné
(§ 1500). Případy, že po sobě následují os oby privilegované a nepri1) Dotud nepromlčují se úroky, které až do jisté doby přirážeti
jest ke kapitálu: Sbírka 818. Ve třech letech nepromlčují [se nedo'p1u,tky
úrotliů sa.mos, tatně do knih v!ložené: SbíJ'lka n. ř. (3) 8721.
.
2) Sbírka 497.
3) Nikoli však na taková plně ní, jež jsou splatna v delších než
ročm0h tell'Ill~nech : Slbríll'ka. 959 (jud!. 15); Sil'OV. llY'llí § 1480.
4) Zejména také platy z nájmu neb pachtu: Sbírka 15332, n. ř. (11)
4335, (16) 6590.
") Výjimka: anuity smluvené k umoření kapitálu (§ 1480).
6) Viz pozn. 9 na str. 212 tohoto systému; srov. K r a i n z: str.
400 a násl.
7) Tříleté promlčení, stanovené ~ 1480, neplatí pro zadržené, periodiCiky splatné náoroky rua. iIll'Zdu ze stn:illlouvy llliÍme'lJdlni. SbÍlr'n 9035 (jud.
111): TříJleté ,promLčení :I ilittí IpIrO od;k:á'bMlé :roční pd'i~ěviky na. mše, polllěV1adž lIlejde o mzdu, nýbl1Ž o dávky: Sbirka 954 (jud. 16).
8) Sbírka 5177 (jud. 81), Sbírka 5932, 13175, n. ř. (3) 1093.
9) Stačí tedy pravoplatný rozsudek, i když není vykonatelný: srov.
něm. olbč. 'laik. § 2,18. Naopwk 'Lase plaJt~ tlaito 'Lásaill!. pro 'VY'lronatenné
pohledáviky, ktelrt'i nebyly určeny fP'l'avoplllJtnE\, nýbI1Ž jren uq;nány smírem
ne.b sllllilouvou, ačOi all'ci exekuce se ji ~a;k!Ládá: K r 'a i n q; : str. 402 k pOUl.
42; j,i,na:k Unger: 2, str. 690 a násl. - Zród:lowlSki: 87.- Zolil:.
Ger. Z. 1905, č. 52.
10) Nárok z rozsudku ("procesní obligace") promlčuje se ve třiceti
lete-ch, nea.oolo~i k e:x:ekuci: S'bd'I1kla !11. ř. (10) 3680.
11) Na př. i úroky, které rozsudek přiznává pro futuro: Sbírka 4032,
5023, 11954, n. ř. (4) str. 1573. - Z l' Ó d 10 W s k i: sttr. 86; částečně jinak
U n g e r: 2, st'l'. 690 a násl.
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vilegované (§ 1485), řeší prakse tak, že dopouští včítání poměrné 1).
A při sukC€si opačné bude asi odpo'vídati úmys~u zákona, proillouží-li
se doba promlčení o deset let 2).

§ 145. ee) Překážky promičení.
Překážkami promlčení 3) nazýváme jeho přetržení a stavení.
Přetrwní znamená, že dosud uběhlá doba do promlčooí vůbec se nepočítá, takže · po odpadnutí překážky počíná celá lhůta promlčecí
znova 4). Stavení znamená, že promlčení nemůže ani počíti ani dále
pokračovati, anebo nemůže aspoň se dQlkončiJti, dokud trvá důvod
stavení (zák Ol obchodech splártJwvých § 4) nab· neup[ynula dodateč

ná lhůta zákonem stanowná (§ 1494). Pravidlem platného práva jest,
že stavi se další běh promlčení.
2. Důvod zastavení .spoČívá buď v oSQlbnosti oprávněného nebo
_ v jistých právních překážkách, které zabraňují uplatňování nároku 5).
a) Z důvodů osobních zastavuje se promlčell1í:
a) proti neiletilým neb na duchu cholfým, kteří nemají zákonnéhQl zástupce (§ 1494); prOlti nim nemůže -prom~čenÍl počíti a počalo-li
již, běží sice dMe, avšak nemůže dokončiti se dříve než dva roky po
odstranění překážky, t. j. po zřízení zástupce anebo po dosažení
způ s obilosti 6). Ustanovení toto neplatí pro marnotratníky 7) a
osoby svéprávnosti částečně zbavené (řád o zbavení svéprávnosti
36, 2), pro nepřítomné 8), nezletilce v moci otcovské 9), osoby práv.
nické (§ 1485);
{J) mezi manželi 10), pokud trvá svazek manželský, mezi rodiči a
dětmi 11), pokud tyto jsou v moci rodičů, mezi poručenci a poruční.
1) Sbírka 4674 (rep. nál. 12), Sbírka n. ř. (11) 4356. - Ti 1 s ch:
str. 177; jinalk U n g e [: 2, str. 415, po.ZIl1. 15. - Z e i U e r: Kom. 4, 51Jr.
223 a oosl.
2) Z e i II e r: Ko.m. 4, str. 224; jinak Sbírka 1415. - Ti 1 s ch:.
str. 177.
3) U n g e r: 2, str. 416 a násl. - K r a i n z: str. 403 a násl. T i 1 s cll: &tr. 180 3, Msll.
4) Spo.rno., je-li tato. no.vá lhůta pro.mlčecí tak dlo.uhá, jak platila
pro. promlčení prvé aneb musí-li to. býtI o.byčejná třicetiletá lhůta.
5) Důvo.dem zastavení není zpravidla, neví-li o.právněný o existenci
náro.ku; výj'i mka: § 1489. Z d'Ůvodlu, jenž sipOČÍ-vá v oso.bno.sti 'l1ě1k.te'l"ého.
z Po.dru!DIIJků sPo.lJe~ného VlI'áv,a., zléliSlt~vuje se Ipro:mil.čení i :P['o. Po.díllní:ky
o.Bt:vtní (§ 1473); jimak: atrci u pohl:edJávek děllitelnÝ'ch. K 'r a i ll! z: st<r. 40'7>
pOZD.. 28.
6) Tato. neúčelná výho.da netěší se valné o.blib ě ani v teo.rii ani
v ~'aksi a bývá OIbn:rlmována jen na výjim.ečIllé případy; SlTo.·V. Kr a i n cZ :
str. 405, pozn. 8 a uv,edeno.u tam Hteraturu, a ro.zho.dnutí Sbírka n. ř.
(15) 5831.
7) Pf a ff: Grunh. Z. 2, str. 303 a násl. - Ti 1 s ch: str. 182.
8) Sbírka 2167, 8432.
9) O f n e r: Pro.t. 2, 280; jinak U n g e r: 2, str. 417 a násl.
10) I
manželství putativním: K i s ch: Grunh. Z. 29, 348 a násl.
N8IP'1atí V1Š1ak :pro. maniŽe:l y ro.q.vedené; afl"g. § 1495: "pokud jSo.U ve svazku
manže~ském. "
11) Platí i pro. nemanželské ro.diče a rodiče o.tCo.vy a matčiny: arg.
§ 143. - K r a i n ~: str. 405, ipOZ!Il. 14.
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ky 1), pokud trvá poměr poručenský (§ 1495). Promlčení nemůže zde
ani počíti ani pokračovaJti;
y) proti osobám, jež ve službě stá.tní vzdáleny js'ou svého bydliště (§ 1496) 2), ať si zástupce zřídily čili nic 3).
b) Právní překážky, které zabraňují upla,tňování nároku, jsou:
a) nevýkon práva u příslušného soudu (c. ř. s. § 161) 4);
(3) přihláška pohledávky v konkursu, když ná.rok při zkušebním roku s úspěchem byl popřen (konk. ř. § 9, odst. 2.) 5) ;
y) žádost o vydán~ platebního rozkazu v řízení upomínacím,
když pla.tební rozkaz následkem odporu byl zrušen (zák. ze 27. dubna
Č. 67 ř. z., § 13) a
O) podá.ní písenmé reklamace náhradních nároků proti železnici
(d'Opr. řád žel. § 98).
3. Důvody, jimiž promJ.čooi se přetrhuje, jsou:

1873,

a) uznání nár,o ku se strany povinného, ať s,talLo se výslovně
nebo mlčky 6) vůči oprávněnému, jeho zástupci neb auktoru 7), dříve
než doba promlčecí uplynula (§ 1497) 8). Uznání po uplynutí promlče
cí lhůty jest pouhým vzdáním se námitky promlčení 9);
b) uplatňování nároku 10). Sem patří:
1) I kurátory. Un gel' : 2, 420. Změní-li se osoba poručníkova, mělo
by ve prospěch dosavadního poručníJlm promličení ihned počíti, avšaJk
dokonOOvaJo by se ,teprve po uplynutí divou let po doSi3iŽení sVi~ávnosti
(§ 1494). Plraxe vy'lučuje vŠlaJ.c při pouhé [změně v osobě poručniko-vě už'tí
§ 1494 (viz po zn. 6, str. 217) a nedává promlčení počínati, pokud poručenec vůbec jest v moci poručenské. Srov. Sbírka n. ř. (12) 4655.
2) Jinak při vydržení: § 1475 "mimo zemi, kde věc se nalézá".
3) U n gel': 2, str. 423; kritiku de lege ferenda viz u Ehl' e nz w e i g a: UvHrechtslre.form, 'sllr. 19.
') K I' a i n z: str. 407 u pozn.26. Srov. § 4 vl. nař. z 21. dubna 1921,
Č. 173 Sbírky, podle kterého přerušují se spory o splnění peněžitých
závazků ve starých korunách v poměru k republice Rakouské.
") V řízení vyrovnávacím zastavuje už přihláška sama promlčení
(řád. vyl'. § 9). Promlčení se staví až do právoťlatného skončení konkursu a byla-li pohledávka popřena, až do up ynutí lhůty stanovené
§ 110, odst. 4. konk. ř. k žalobě určovací. F I' a n kl: Z. f. H. R. 78,
str. 343 a násl.
6) Na př. omluvou, že neplatil: Sbírka 3711; prosbou o sečkání neb
prodloužení: dv. dekret z 21. list. 1812, č. 1016 sb. z. S.j srov. však
rozhodnutí Sbírka 4893, n. ř. (13) 5050j částečným placením a konto:
Sbírka 673, 759, 1940j vystavením nového dlužního úpisu, placením
úroku a pod.j Sbírka 3339, 15078, 15846, jinak Sbírka 894, 8265. Povinný neuznává však mlčky svého závazku, přijal-li bez námitek saldovaný účet: Sbírka 7378j anebo upomínku: Sbírka 8265j učinil-li nárok
na vyrovnání: Sbírka 5298; nedostavil-li se k roku o žalobě: Sbírka 6634.
7) Sbírka n. ř. (9) 3634.
8) Tentýž účinek má uznání dluhu v řízení trestním: Sbírka 4466j
uznání při sepisování inventáře v řízení pozůstalostním: Sbírka 12631;
srov. však též Sbírka 15646j rovněž uznání náhradní povinnosti bez .
udání určitého obnosu: Sbírka 15751, jinak n. ř. (7) 2707j rovněž uznání
při vyjednávání o smír, byť i ke smíru nedošlo: Sbírka 1614.
~ U n gel': 2, str. 438. pozn. 8j srov. na př. Sbírka 4893.
1 ) Ehl' e n z w e i g : Grunh. Z. 25, 281 a násl.
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oprávněný podá žalobu 1), řádně ve sporu pokračuje
zvítězí 3); nepokračuje-li řádně ve sporu '), jest promlčení pokládati za nepřetržené 5). Bylo-li však řízení s úspěchem
obnoveno (úv. zák. k c. ř. s. čJ. XLV!.), anebo podána nová žaloba.
poté, co přípustnost pořadu práva byla uznána 6), jest za to míti, že

a) když

(§ 1497) 2) a

promlčení přetrhlo

se již p1"ViOU žalobou. Jest potřebí žaloby kondemsporného práva se nepřebrhuje podáním a zamitnutím negativní žaloby určovací 7);
{3) l"dyž pohledávka byla v konkursu plililášena a ,zjištěna
(Jwnk. ř. § 9, odst. 1.);
r) když byla podána žádost za vydání ptlatebního rozkazu v ří
zení upomínacím (zák. ze 27. dubna 1873, čÍ:s. 67 ř. z., § 13) a v ří
zení řádně se pokračovalo tím, že byl vydán a doručen rozkaz plat ební B). Pravomocný platební rozkaz přetrhuje promlčení definitivně,
i když později pozbude snad platnosti (§ 16);
ď) když nárok s úspěchem byl uplatňován při ústním jednání 9),
na. př. ve formě námitky, kompensací a pod.;
e) když nárok byl uplatňován v řízení připojeném (adh,esním) 10);
Q když oznámen byl spor pod.!e práva směnečného (směn. ř.
nační; promlčení

čl.

80) 11);

1) Promlčení přetrhuje se podáním žaloby u soudu: c. ř. s. § 232.
Ve sporech směnečných a šekových teprve doručením žaloby: směn. ř.
čl. 80, zák. o šeku § 18.
2) Také žaloba projednaná příslušným soudem cizozemským pře
trhuje promlčení: Sbírka n. ř. (13) 5156; pokračování ve sporu nevyžaduje se v právu směnečném: rep. nál. 118, Sbírka n. ř. (12) 4514.
3) Rozsudku rovná se soudní smír: nař. min. sprav. z 21. čer
vence 1858, č. 105 ř. z.
4) Zp ětvzetí žaloby: c. ř. s. § 237; zamítnutí žaloby, třeba jen
pro nepříslušnost: Sbírka 5367; U n g e r: 2, str. 427; avšak přetržení
promlčení trvá, když nepříslušný soudce postoupí žalobu příslušnému
(jur. n. § 60). Viz také rozhodnutí Sbírka 11675.
6) Zmešká-li žalobce 1hútu netb rok, nelze ještě říci, že by nepokračoval řádně ve sporu; jinak Sbírka 906; srov. E h r e n z w e i g :
305, pozn. 68. Řádnému pokračování sporu může býti na překážku pře
rušení a klid řízení; M'šak po odpadnutí těchto překážek nepočíná nové
promlčení; jinak Sbírka n. ř. (6) 2366. Také není nutno v řízení pokračovati hned; jinak Sbírka n. ř. (11) 4335. Příliš dlouhým odkladům
jest však nutno se vyhnouti. Řízení nesmí zůstati v klidu po celou dobu
promlčecí: Sbírka 14211; srov. K r a i n z: 409.
6) ,sbirka D. ř. (13) 5202.
7) S a ar: P. J. V:i ertdjahll' schrift 1866, str. 153 a nálsJ. T i I s ch: EinfluB, str. 318 a m. j.
B) S 'c hrutka: J. Bl. 1911, č. 1.
9) Nestačí wp1atňoválllí v .pHpravném :podání: úv. 'ZIáJk. k c. ř. s.
čl. XLV.
10) P ruš á,Je: Řízení trestní 1921, str. 205 a !:lálsl. Sbírka 5157,
5682, n. ř. (2) 508, (17) 7150. Byl-li soukromý účastník odkázán na pořad
práva civilního, jest pokládati za náležité pokračování ve sporu, podal-li žalobu v příměřené lhůtě. Pak přetrhuje se promlčení již tím
okamžikem, kdy k trestnímu řízení se připojil: Sbírka 5154 a m. j.
11) Platí jen v práNu směnečném . Srov. E hr e n z w e i g: Zivilrechtsreform 19.
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1)

když podána žádost

za, exekuci

poMedávek vykonatel-

ných 1);
1915,

.:f) když zavedeno říze:ní o amortisaci listin (nař . z 31. srpna.
Č. 257 ř. z., § 9, odst. 1.) 2).
c) Výkon služebnosti přes odpor odpůrcův (§ 1488).

d ) Nabytí knihovního práva S) s
(§ 1500) G).

důvěrou

4) ve

veřejnou

knihu

4. Promlčení nepřetrhuje se mimo soud11í upomínku přihláškou
pohledávky v řízení pozůstal ostním 8), žádostí za lhůtu k podání žaloby 7) a podobným jednáním přípravným. Rovněž nepřetrhuje se
promlčení, odpadl-l i důvod k žalobě, na př. bylo-li placeno, věc vrácena a pod.

§ 146. y)

Včinky promlčení.

Jakmile promlčení bylo dokončcno , zaniká ža,lobní nárok. Jest
otázkou, zmizí-li tento nárok vůb e c anebo je-Ii povinný pouze oprávněn ,odvrátiti
oudní upllatňování tím, že na promlčení se odvolá.
Jinak ř e čeno, mičuje-li prom~če[}í nárok i právo, z něhož nárok vypIlynul, či vylučuje-li pouze jeho žalovatelnost.
1 Promlčením nezrušuje se nárok. Na ně nehledí se z mooi úřed
ní (§ 1501) 8). Avšak povinnému dána jest možnost, aby se osvobodil.
Na něm jest, aby promlčení uplatňoval buď nám:iltkou ve sporu anebo
negativní žalobou určovací 9), a jde-li o práva knihovní, žalobou o výmaz promlčen ého práva (§ 1499, knih . zák. § 69). Ale povinný může
vzdáti se účinků dokonaného promlčení buď výslovně, uznáním pohledávky 10), anebo mlčky, placením úrokll neb splátek " ), zříz ením
1) "Náležité pokra č ování v exeku ci" se nevyžaduje: Sbírka n. ř.
(4) 1533, (15) 6207. Sporem, roz sudkem a exekucí nepřerušuj e se promlčení vMi třetím: Sbírka 670, 11589; jinak ·6381.
2) W i n i w art e r: J. Bl. 1910, Č. 20.
3) 'J1a.ké při no'V'ém zakládání poz.emkovýc-h knih: 'Sbírka. 8750,
12721, 15747; jinak 12181. Srov. též 10709, 11659, 11903, 13074.
4) , ;Dův ěra" jest vy[oučElIna, jestliže nabyvateli za ná~ežité pozornosti pravý stav vě ci musil býti znám : Sbírka n. ř. (1) 305, (9)
3607, (11) 4274; na př . skutečný výkon služebnosti: Sbírka 3732, 3908,
4134, 4164, 5019, 5982, 7957, 8573, 9094, 12751, 12813, 14551, n. ř . (4)
1352, (5) 2012, (16) 6384; jiné příklady: Sbírka 1779, 14427, 14933, n. ř.
(2) 821, (3) 1237, (8) 3195.
5) Rozhodující je okamžik knihovního n\1bytí: Sbírka 14285, n. ř .
(1) 4356; jinak (uzavření nabývacíbo jednání) : Sbírka n. ř. (5) 1946.
Včítání času nemá místa. Srov. U n g e r: 2, str. 435 a pozn. 42 a);
Sbírka n. ř. (11) 4356.
8) Sbírka 2904, 15546, n. ř. (7) 2707.
7) Dv. dekret z 30. ledna 1819, Č . 1540 sb. z. s.
8) Sbírka 8559; výjim'ka: c. i". s. § 549 ( při zahájení řízení
mandátního).
9) Srov. Sbínka 3026, 3907; jinak n. }'. (2) 596; " oposi ční" žaloby
vyžaduje rozhodnutí z 11. list. 1896, J . Bl. 1897 Č. 45.
10) ISbínka 3145, 3708, 12554, 15902, jinak 2126, 4893, 10038.
11) Sbirka 759: 1;Jaké tm, ~ e nepodá odvolámí do rozsudku oosuzujícího k placení: Sbírka 900 ; anebo tím, že projeví souhlas k nastoupeni
pořadu práva v řízení pozůstalo stním: Sbírka 4334.
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zástavy neb rukojemství, předpokládajíc arci, že vědělo dokonaném
promlčení 1). Promlčení nelze však vzdáti se předem a nelze ho také
prodloužiti (§ 1502) 2).
2. Zanikl-li žalob ní nárok, ne~namen:i to ještě zá,nik práva, na
němž se rokládal. Právo, to z·a niká jen, když s nárokem obsahově jest
shodné 3). Toto stanovisko platného práva vyplývá z celé řady zákonných míst (§§ 1449,1451,1479,1483,1487,1491 a m. j.), kde mluví se -o zániku sama práva, a zejména z onoho ustanovení (§ 1449),
které dovoluje, aby promlčené právo na žádos,t odpůrcovu soudně
bylo prohlášeno za zaniklé.
3. S právem hlavním zanikají všechna p'r áva ved!liejš.í: právo zástavní 4), rukojemství, úroky ~), pokuta konvenční.
4. Za jistých podminek nakládá se však s p-romlčenou pohJedá.vkou, jako by ještě pO' právu trvala:
a) byla-li prollrlčená poh1ed:ivka zaplacena, třeba v mylném dúmnění, že ještě není promlčena, nelze placené žádati zpět (§ 1432);
b) právo zapsané ve veřejnou knihu jest účinno i ve prospěch
těch, kdož je teprve po promlčení s důvěl10U v lmihovlú zápis na.byli
neb knihovniho práva na něm získali (§ 1500).

III. Obrana proti

žalobě.

1. Nám i t k a 6).

§ 147. Poj e m a dr u h y.
1. Způsob obrany proti žalobě řídí se podstatně podle toho, co
tvrdí žalobce. Neboť jest na žalobci, který chce ospravedlniti nárok
.svůj před soudem, llJby uvedl jisté skutečnosti, a žalovaný může se
brániti buď tak, že skutečnosti ,t yto popře, anebo tak, že nechávaje
tvrzení žalobcova nepopřena, uvede jiné skutečnosti, j,ež ho mají
1) Sbírka 10562.
2) Srov. § 91, č. 2 tohoto systému; to platí také o promlčecích
lhůtách práva směnečného: Sbírka n. ř. (4) 704; nikoli však o promlčeci
lhůtě čl. 349 obch. zák.: Sbírka n. ř. (2) 717.
3) K r a i n z: str. 411. - U n g e r: 2, str. 437. - P a v 1 í č e k :
Bereicherungsklagen, str. 45; někteří však míní, že zůstává aspoň závazek naturální. Tak Z r ó d 1 o w s k i: str. 8 a násl. - Fr a n kl:
Formerfordernisse, str. 161 a násl. - G I' a w e in: Verjahrung und
Befristung, str. 141 a násl. - U n'g e r: Griinh. Z. 15, str. 373 a násl.
- Služebnosti nezanikají už promlčením žaloby, nýbrž teprve nevýkonem: ~ 1488. - U n gel': 2, str. 436, pozn. 3.
) O zástavě ručení platí však S 1483; srov. § 142 2 c) toho·to
systému.
') Srov. po zn. 9 na str. 214 tohoto systému.
6) K r a i n z: str. 412 a násl. - Bu rek h a r d: 2, §§ 123 a
násl. - U n g e r: 2, str. 471 a násl. - Lan g h e in e k e n: Anspruch
und Einrede 1903, str. 43 a násl. - Rap pap ort: Die Einrede aus
dem fremden Rechtsverhaltnis 1904, str. 18 a násl. - G r a s sne r :
Die auBergerichtliche Geltendmachung der Einrede 1905. - H i r s ch '.
Ůbertragung der Ausiibung 1910, str. 158 a násl.
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cIYániti před odsouzením. V posledJnim případě mluvíme o námitkách,
a to V{l dvojím smyslu:
a) Nová Slkutečnost, která jest předmětem námitky, může znamenati buď překážku pro v~Thik ž.allo,bniho nároku (na př. nezpůsobi
lost k právnímu jednání), anebo zán~k práva ža1oboova (na př. splně
ní) . Může to však také býti práV'o, Meré ruší právo žalobcovo (na př.
vzájemná pohledávka) anebo aspoň uplatňování tohoto práva zastaV'llje (na př. právo retenční). To jsou námitky ve ' smysllu práva hmotného.
b) Od skutečností, které zabraňují vzniku práva žalobcova anebo práNO toto zmšuji, takže třeba jest znorvu je založiti jinými skuteč
nostmi, lišiti nutno nárrritky v techníckém slova smyslu, námitky procesní. Námitka prooosní liší Se od nlÍmitky práva hrno,tného právě tak
jako žaloba, jednáni procesní, od žaJohrúho nároku. Námitka práva
hmotného jest právo, námitka v technickém slova smyslu jest
obram'llé j,edlnání procesní 1).
2. Námitky jsou:
Ol) tl'lValé (peremptorni) nebo odMádací (dilatorní) podle toho.
vylučují-li žalobní právo trvale (na př . promlčení) či jeho účinnost
jen na čas zastaVUjI (na př. exceptio non adimpleti coIlJtracLus);
b) osobní neb neo,sobni 2), podile toho, zda smělují proti určité
mu či proti každému žalobci.
3. Již :Římané znali obecnou náJU~tku toho obsahu, že žalobce
se svou Wobou ocitá se v rozip'oru se ctí a, vělrou. Tuto t. zv. exceptio
d{)li generalis seu presentis recipova.Io platné právo. Námitkou ll'ti")
odpororvati lze každé žalobě, jež porušuje zásady o cti a víře. Její
účinek přesahuje dokonce meze právních jednáni 4), ani před pravl/mocí roz.sudku se nezastavuje 5). Poněvadž skýtá soudci neobyčejnou
volnOStt v rozhodování, pochybova.I,o se namnoze, ·0 její oprávněnosti:
objevila se však nezbytnou pro soudnictví, jež zůstati chce v souladu
s živ'otným právním přesvědčením národa 6).
1) Mnozí rozlišují ještě námitky věcné a námitky procesní v tom
smyslu, že posléze uvedenými vytýkati jest nedostatek nějaké podmínky sporu; tak B ii I o w : Die Lehre von den ProzeBeinreden und
den ProzeBvoraussetzungen 1868. - II e y s s 1 e r: Griinh. Z. 1, str.
114 a násl. - S c hru t k a: Festschrift fiir Unger, 393. Avšak pro
platné právo nemá rozlišování toto téměř významu, poněvadž k pod"
mínkám sporu přihlížeti jest z povinnosti úřední. - K r a i n z: str.
314 k po zn. 8.
2) Nikoli "věcné" . Srov. U n g e r: 2, str. 508, pozn. 35.
3) II li, ne l: Arch. f. ziv. Prax. 12, str. 419 a násl. - W e n d t ~
tamtéž, 100, str. 1 a násl. - R i e zle r: Venire contra facturu proprium 132 a m. j.
4) Přísluší na př. věřiteli, jemuž dlužník obmyslně zabránil, aby
neodvrátil promlčení včasným podáním žaloby neb řádným pokračová
ním ve sporu. - K r a i n z: str. 414, pozn . li.
5) K ohl e r: Griinh. Z., str. 33, 561 a násl. Jinak B r e s ch::
tamtéž 38, str. 645 a násl.
6) R e gel s ber g e r: str. 686, pozn. 11. K r a i n z: str.
414 a násl.
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§ 148. b) Pro

mlč

e n í nám i t e k::-).

1. Namitky lz~ uplatňovalti tep,r ve po podání ŽaJlOiby (§ 1478).
ByLo by proto nesprávné stanoviti promlčení nám1tek. Jen takové námitky mohly by se promJ.čov3Jti, jež lze uplatňov3Jti samostatnou žalobou, poněvadž tenkráte má oprávněný možnost námitek svých použíti.
Avšak právní řad nechce nLkoho k žalobě nutiti a prQto námitky zás adně nepodléhají promlčení 2).
2. Z této zásady Platí tyto výjimky:
a) promičenou pohledávku nelze uplatňov3Jti kompensací proti
vůli povinného, neboť jinak skýtalo by promlčení jen č:llitečnou
ochranu. Kompensaci nevylučuje však, bylo~li promlčení vzájemné
pohledávky dokončeno teprve poté, kdy vznikla pohledávka žalobní 3);
b) stanoví-li zákon k u~nění nároku lhůtu preklusivní, aaniká
preklusí toto právo absoJutně, t. j. promlčený nárok nelze uplatňovati
ani námitkou ' ).

§ 149. " 2. Právo zadržovacP).
1. K obraně prort,i nároku slouží také právo zadržovací (retenční).
Jím r,ozumíme zcela ,obecně práNO 'zaďržova,ti po,vinnép"lnění tak
dlouho, až oprávněný vykona · pOlvinné plnělni vzájemné. Ta.kovéto
právo zadržovací poskytoval zákon jjž dříve v něIkJterých piipadech
(§§ 415, 980, 1052, 1062, 1153), ač technického názvu neužíva.l. § 1052
v novém znění poskytuje toto právo vŠ<cobeoo.ě prOl smlouvy úpl3itné.
2. Právem retenčním ve vlastním slova smyslu rozumíme právo
odpírati vydání cizí hmotné věci a tak vynutiti na. tom, kdo má práv;o
na vydání věci, splnění určitého nároku, třeba tento nárok s oním
právním poměrem vlastně nijak nes,ouvis,el. TotOl právo retenční znal
již zákoník západohaličský 6). špatné zkušenosti, zejména v poměrech
pachtovních, vedly k jeho zrušení a o. z. o. § 471 vylučo.val je zásadně. POUlze v oj edinělých případ.ech bylo. toto práv:o uznáJnJo: §§ 392,
403; horní zák. §§ 124, 191; advok. ř. § 19 a j. Platný právní řád (§ 471
v novém znění) uznává retenční praVQ zcela všeobecně, avš3ik upravuje přesně jeho. podmínky, aby neby'lo vykonává.no, llJež v případech
1) K r a i n z: str. 415 a násl. - Bu r c k h a r d: str. 502 a násl.
Zródlowski: Verjahrung,
- Unger: 2, str. 510 a násl. str. 124.
"
2) Rozhodnutí ve sbírce P e i t 1 e r o v ě, č. 1295.
3) Sbírka 291, n. ř. (3) 1155, (16) 6329.
4) Sbírka 1268 (Jud. 36). Právo popírati problášení poslední vůle
(§ 1487) lze uplatňovati námitkou, i když lbůta promlčec~ uplynula.
Sbírka 563. U n g e r: 6, § 61, pozn. 2.
5) K r a i n z: str. 451 a násl. S c b 1 e gel ber g e r: Das
Zuruckbehaltungsrecbt, 1904. - G e II e r: Zentr. Bl., 1, str. 8 a násl.
- Scbey: Obl. Verb., 1, str. 331 a násl. - Schrutka: Kompensation im Konkurse, str. 20 a násl. - J u s t e r: Zentr. Bl., 29, str.
14 a násl., str. 102 a násl. - K 1 a n g: Bemerkungen zu den sacbenrecbtlicben Bestimmungen der Zivilnovellen, 188 a násl.
6) O f n e r: Prot., 2, str. 380.
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odůvodněného zájmu. Mimo
zneuž~t.í mohlo

kde hy jeho
i. f.).

to vylučuje zákon právo zadržovací všude,
znamenati porušení důvěry (§§ 1440, 1109

a) Předmětem J.1etenčního práva může býti jen věc hmotná, nikoliv jinaké pinění 1); nerozhoduje však, zda ·z·a vydání této, věci žá,dati lze na základě nároků osobních či věcných.
b) Pohledávka, pro kterou vykonává se retence, musí býti dospělá. NepHpustna je retence pro nároky budoucí, i v případě neschopllOlSlti pla,t ební 2), poněvadž. tím by uV<llnila se cesta různým př e
hmatům.

c) Vyžaduje se dá'le jistá vzájeIIl[l:ost obou nároků; věc lze zaddovati jen k zajištění pohledávek na náhradu škody, kterou zadržovaná věc způsobila anebo nákladů na ni učiněných 3).
d) Účinkem práva retenčního jest, že povinný může býti odsouzen k vydání věci jen za současné vzájemrné plnění z ruky do, ruky ~).
e) PráV'o rete<nční je vyloučeno ve všech případech, v nichž je
vyloučena kompensace (§ 1440) 5), zejména také proti nároku nájemcovu na vrácení věci nájemné (§ 1109 i. f.). Výkon práva
l'etenčního lze odvrátiti poskytnutím jistoty. Jistoty Mlze však poskytnouti rukojmími (§ 471, OiWt. 2).

IV. Vliv sporu na hmotný právni

poměr 6).

§ 150.
1. Jak veřejný řád, tak zájem stran vy~aI1uje, aby '0' nároku,
který je předmětem so'Uldmí rozepře, ne,b yl0 dovoleno současně jednati ve slj)oru jiném. Římský proces zavedl k tomuto cíli t. zv. konsumpci žalobní: litiskontestací zanikal materiální žalobní nárok a na
jeho místo vstupovala obligace procesní. 'l(l.d,~rníll1u právu nejde však
o to, aby o nál'oku jednou projednávaném nikdy již u soudu nebylo
lze jednati, nýbrž jen 'Ů to, aby témž nároku nejedrr1allo se v několikA
sporech současně. K tomu cili stačí všalk pr03tý p'l'ocesní zákaz, a neDí

o

1) Rozšíření práva retenčního na všechny takové případy mohlo
by vésti k povážlivým důsledkům: Z p r á v a 80; srov. švýc. obč. zák.
č. 895, avšak též něm . obč . zák. § 273.
2) Jinak švýc. obě . zák. 897; viz též Z p r á v a 80.
3) Podle toho jest na př. při neplatnosti smlouvy o zápůjčku a
smlouvy zástavní přípustna retence věci v zástavu přijaté až do zaplacení poskytnuté hodnoty; srov. Sbírka 10553; jiné příklady: §§ 333,

334, 391, 403, 513 a m. j.

~) Výjimka: konk. ř. § 10, 2, kde s právem retenčním jedná se
jako s právem zástavním.
5) To bylo již úmyslem redaktorů o. z. o. - Z e i II e r: Kom.,
4, str. 170; přece však přísluší právo zadržovací hostinskému a podobným podnikatelům - ač ručí jako schovatelé - k zajištění pohledávek
z ubytování, stravy a výloh na věcech hosty přinesených: § 970 c).
Srov. S i e gel: J. Bl. 1917, Č. 52. - H o II e r s t e in: J. Bl. 1918, Č. 6.
- H o II li n der : tamtéž, č. 10.
6) K r a i n z: str. 417 a násl. - Bul' C k h a I' d: 2, § 122. U n g e r: 2, str. 518 a násl. - Ehl' e n z w e i g: Griinh. Z., 25, str.
281 a násl. a m. j.

225
potřebí

míti za to, že zahájením sporu mění se hmotný právní poměr.
ŽaJ!.obní konsumpci nahrazuje v moderním právu výluČiná moc zahájen!
sporu. Její účim.ky nast..'Ívají, jakmile žaloha byla doručena žalovanému (c. ř. s. § 232).
2. Avšak již podání žaloby u soudu má důležité účinky v růz
ných směrech.
a) Podáním žaloby přetrhuje se promlčení a vydržení (§ 1497),
ačli poté s úspěchem ve sporu se pokračuje 1). Též Sltačí podání žaloby
k zachování jiných žalohních lhůt (c. ř. s. § 232').
b) Jakmile ža.loba byla podána, Sotávají se děditelnými žaloby
dosud neděditelné 2).
c) Podání žaloby jest směrodatným okamžikem pro zákonitý
nárok na výživu, neboť oprávněný můž€ ho pro budouon(}st vždy jen
od tohoto okamžiku soudně uplatňovati 3).
3. Doručení žaloby jcs,t r;měrodatným okamžikem pro soudcovo
posouzení sporného právního poměru. Soudcovo rozhodnutí má, pokud možno, zříditi takový stav, jako kdyby bylo vyneseno v okamžiku zahájení s'poru. Tím však arci nesmí se ublížiti žalovanému,
který vede spor v dobré víře ve své právo.
a) V okamžiku dO!l'učení žaloby musí býti dáiny skutečnosti, na
nichž zakládá se nabytí práva uplatňovaného, žalobcem. Ostatní podmínky nároku (dos'pělost, splnění výminky a pod.) mohou dostaviti
se teprve v okamžiku vydání rozsudku. Avšak žallo.bu jest odkázati,
jestliže zažalované právo za,niklo za trvání SP{)ru, aniž za to. žalovaný
odpovídaL
b) Ví,těznému žalobci přiřkne se, co by byl měl, kdyby byl
uspokojen býval již v době zahájení sporu. Proto "ručí i pootivý
drž,j,tell za, užitky nabyté po zahájení roz epře, za zhoršení žalobního
předmětu (§§ 1311, 338~, za zanedbané pilody, jichž mohl těžt,i
(§§ 338, 335). Proto jest jakoby v prod~ení ten, na koho podána
osobní žaloba na vydání určité věci '). Ručí za řádnou správu a uschování věci a za náhouu právě tak jako žalovaný poctivý držitel (§§ 913,
1295, 1311, 338) 5), rovněž za těžené a zanedbané plody (§§ 1333, 1334,
328, 913 i. f.). Prot,o má žalobce, jenž oprávněn jest žádati plnění
peněžné, nárok na úroky z prodllení (§§ 1333, 133i, dv. dekret z 18.
ledna 1842, Č. 592 sb. z. s.) II). Proto mohou od tohoto okamžiku 7)
1) Srov. § 145, pozn. 22 a 23 tohoto systému.
2) Arci zůstávají i poté mnohé nároky neděditelny, na př. nárok
na bolestné (sporno) a pod.
3) Sbírka 1375 (jud. 40).
4) Sbírka 4167.
5) Sbírka 2876.
6) Sbírka n. ř. (12) 4543; tyto úroky - t. zv. procesní - běži,
i když žaloba se vezme zpět, poněvadž nejsou důsledkem zahájení
sporu, nýbrž upomínky, která stala se žalobou: Tak K r a i n z: 419;
jinak Sbírka 12430; srov. také § 237 c. ř. s.
.
7) Zákon (§ 1335) mluví sice o dni podané žaloby, tím jest však
rozuměti den doručení. Srov. c. ř. s. §. 232. - E h r e n z w e i g: Gri.inh.
Z., 25, str. 293 a násl.
M:- y r Do min i k, Soustava obč. práva.
15
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Úf'oky

přestO'upiti

kO'nečné

také výši dluhu hlavníhO' (§ 1335). PrO'to určuje l"e
O'bO'hacení žalO'vanéhO' O'kamžikem dO'ručení žalO'by (§§ 1417,

331)1).
c)

DO'ručenÍm žalO'by určuje se os<O'ba O'právněnéhO' i zaváza.néhO'.
připadě SO'lidarity nebO' práva volby jest žaJO''Vaný pO' doručení žaloby vwzá,n na žalujícího věřitele a žaJobce váz.án na žalovaméhO', Jako
na př. ručí-li někoHk želez,nic za provedení dO'pravy (žel. dopr. řád

V

§ 100 a m. j.) 2).

v.

Důkaz 3 ).

§ 151.
1. K rO'zhO'dnutí SO'udoofV!U vyžaduje se dvO'ji: znaJO'st práva, jemuž PO'dIléhá sporný poměr, a walost faktických zákJa.dů PO'suwva~
néhO' právníhO' PO'měru . ZnaJ.ast právních nO'rem se u sO'udce př,edpO'
kládá a na něm vyžaduje. Důkazu potřebuje jen právO' chO'zemske,
O'byčejové, výsady a statuty, PO'kud SO'udci nejsou již známy (c. ř. b.
§ 271). Skutečné základy Siporného právníhO' PO'měru nezjišťuje &nudce z PO'vinnO'sti úřední. Jest věci stran, aby skutečnO'sti tytO' přednesly
a je dO'kázaly. DO'ka1Jo,v ati však jest jen skutečnO'sti nejisté a skuteč
nosti zahládající se na udáJlostech nebo slt avech, kterých s'oudce nemůže bezprO'středně pOl'ířehnO'uti svými smys!ly. Nepotřebují tudíž dů
kazu skutečnO's,ti obecně inámé, nO'toiJ.'ické (c. ř. s. § 269), skutečnO'sti
známé v kraji (§ 1108) anebO' u SO'udu (na př. c. ř. s. § 4), pak skutečnO'sti, jež O'dpůroo přiznal výslovně (c. ř. s. § 266) anebO' mlčky
(c. ř. s. § 267).
2. N eni povinnos,t i k důkazu. Žalobce i žalovaný mO'hO'u tvrditi
vše, 00 by jim poslloužilo, a PO'píl'ati vše, 00' tvrdÍ'! odpůrce. Avšak ani
žalO'hce ani žrulovamý není k 't omu či onO'mu VO'vinen. Zůstane-li pochybnost o závažné okO'lnO'sti, IDterá byla popřena, avšak nedO'kázállla,
nemůže se soudce f'owodO'vání vyhnO'uti: j'3st však po'v inen v takO'vém
případě J1ozhodnO'uti proti st.raně, na níž spočívalo břemenO' důkazní.
Jest tudíž záJkladni otázkO'u, na kom SPO'čívá důka'lllÍ břemeno.
3. ŽalO'bce žádá uznání svéhO' práva. Z tO'hO' by plynulO', že má
dO'kázati všechny podmínky fwého nároku, skutečnosti, na kterých jehO' právO' se zakládá. Avšak žalO'bní nárO'k zakládá se jen na nyněj
ším trvání tvrzeného práva. PrO'to má žalO'boe dO'kázati "šechnysku';
tečnO's,ti pra",otvO'mé, nelze však žádaki na něm důkazu, že není tu
skutečíIlO'stí zrušovacích, skutečností jehO' právu překážejících. Důkaz
těchtO' skutečnO'stí ná1leží žalO'vanému: nebO'ť ten dO'kazO',va-ti má
1) May r: Bereicherungsanspruch, 608.
2) P i s k o : J. Bl. 1910, Č. 48 a m. j.
3) K r a i n z: str. 439 a násl: - H e II w i g: System §§ 156-158.
- Bu rek h a r d: 2, §§ 121, 127. - U n g e r: 2, str. 551 a násl. W e hli: J.> Bl. 1896, Č. 39 a násl. - W a cll: Die Beweislast 1901.
- K o r s cll: Die Anwendung der Beweislastregeln 1911. - W ah 1 e :
Zentr. Bl. 1913, str. 370. - Bl och: J . Bl. 1918, Č. 27-30. - Se h II 1 z :'
Die Beweislast 1921.
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určitou skutečnost,

kdo se jí dovolává ve vůj p·rospěch. Totéž platí
o námitkách a pod., a nečiní pravidelně rozdílu, zda tvrooni, jež doka.zovati jest, má obsah kJadiIlý či záJporný ~).
4. Věta, že žalobce dokazovati má skutečnos·ti pravotvomé, ža,.
lo·v aný pak skutečnosti omezovací a zrušOiHtcí, jest 7>ásadou zcela formállni. Neboť nedá se ·obecně určiti, které skutečnosti patří do té či
oné kaJtegorie. Není třeba zmiňovati vůbec, neřku-li dokazovati, obecných podmínek vzniku práva (způsobilosti k právu a lhl"ávnim
činům, způSQ'bilosti věci býti předmětem práv a pod.), neni třeba
doka~ovati, že neni tu olwlnos>ti, které nějakou právní skutečnost vyjimečně 2) bezúčinnou čini a j. Dokazova.t i jest jen ZlVláštní důvody
vzniku tvrzeného práva (§§ 17, 18), skutečnolólti, z nichž vypJývá, že
up'latňovaný nárok přísluší právě tomu.to žalnbci proti tomuto žalovanému, či!li - jak říkáme - legitim3.Jci aktiv ni a pasivní.
5. Své přesvědčeni založí soudce buď na tom, že dokazovaná
skuteČlIlost prokáza1a se jako pravdivá (důkaz llřímy), anf'ho na tom,
že dokazovanou skutečnost vyvoditi lze ze skut(\čností jmých, od počátku jistých anebo ve sporu již pl10kázaných (důkaz nepřímý). Závěr
ze skutečností jiných na skutečnost doikawvanou zakládá se na zkušenosti, že obě skutečnosti vždycky neb aspoň pravide1ně jsou spojeny, anebo naopak, že nikd;y neb aspoň pravidelně společně se nevysikytují. Závěr tento skýtá soudci buď p'lnou jistotu pravdy, b 1lď
aspoň pmvděpodohno&t. Návěst, z niž - logiCký závěr učiněn, tvoří
poďHad soud00va přesvědčeni o jistotě nebo, pravděpodobnosti (domněnka, presumpce). Závažnost takovýchto domněnek posuzuje soudce podlle volné úvahy (c. ř. s. § 272).
6. Od těchto obecných čili "laických" CLomněnek 3) lišiti jest.
dlomněnkymkronné 4). O nich mluvíme, když právní předpis nařizuje
závěr z určité skutečnosti na jinou. Domněnky tyto brzy dovolují
důikaz opaku (c. ř. s. § 270), brzy nedoV'O~ují. Pod[e toho ro~eznáváme
pr:osté praesumptiones juris 6) a praeSlUmptiones juris et de jure. Avšak
není domněnkou každé pravidlo ,0 biíemelIli důkazném. Mnohé z těch
to pravideI jest pouhou - arci zbytečnou - aplikací obecných diikruz,ných pravide'l na konkretni případ (§§ 17, 99, 324, 355, 360, 1296
~) Důkaz negativních skutečností jest arci často
přímo nemožný. Proto na př. stačí žalobci,
uznání, že určité právo promlčením zaniklo (§ 1499), aby

velmi obtížný,
který žádá za
nevýkon pouze
tvrdil; žalovaný má pak dokazovati, že právo bylo vykonáváno v době
promlčecí, anebo že byly tu jiné překážky promlčení: Sbírka 3026, 3907,
10032,13460. - Grawein: Verjahrung, str. 179 a násl.
2) T. j. na základě zvláštního právního předpisu proti obecnému:
na př. §§ 923 a 929, 922 a 928, 934 a 935; srov. U n g e r: 2, str. 458,
pozn. 25.
3) Dan ze r: Die tatsachliche Vermutung, 1914.
4) B u r c k h ar d: Die Zivilistischen Prasumptionen, 1866. ~ H edem a n n: Die Vermutung, 1904.
5) Je sporno, upravují-li takové domněnky ocenění důkazů
(U n g e r: 2, str. 581 a násl.), anebo důkazní břemeno (H e dem a n n :
str. 143). Srov. též K r a i n z: str. 446.
n ěkdy
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a m. j.), kdežto skute0ná domněnka upravuje důkalzně břemeno proti
těmto obecným pravidlům . Těmto domněnkám příbuzná jsou pravidla
výkJ.adná (§§ 667, 675, 684, 479, 1029--1033 a m. j.), pokud měni
břemeno důkazně. Avšak prav1dJa tato· nepo,třebuji nutně autority zákonně 1) a dovoluj,í důkaz opaku 2).
7. Břemeno důka,znÍ určuje se právními p'ravidJy, které ponejvíce vyjadřují, co plyoo z povahy věci, ze zkušeno'Slti, z úvah vhodMsti. Proto nelze jich užíti na případy, kde z,v láštní okolnosti vyllučují oprávněnost závěru ze zkušenosti, anebo kde jeví se nevhodným
rozdělení >důkaz,něho břemene podJe pravidla 3). V takových přípa
dech má soudce nejen právo, nýbrž i povinnos.t uchýliti se od pravidel důkazních. Můž,e to učiniti tím spíše, že zákon nestanoví těchto
pravidel a nauka téměř zcela je popírá. Plnou svobodu poskytuje
soudci zásada volného oceněni důkazů . Podle této z,ásadly může soudce pokládati za prokázanou určItou skutečnost, i když její správnost
neplyne logicky nutně z předložených důkazů . Soudce může zejména
pokládati nějakou skutečnOlSt za tak pravděpodobnou, aby ulo.žil dů
kaz tomu, kdo ji popírá, třeba by dle obeooých p·r avidel nestíhalo ho
břemeno důkazní . S touto zás~LC1ou nelzle srovnati smluv o prováděni
důkazu, a to i když má se jimi určíJti břemeno důkazní i přípustné dů
kazní prost.ředky 4).

VI. Vliv rozhodnutí na hmotný právní

poměr.

1. R o z s ude k 5).

§ 152. a) Pojem

aúčinky.

1. Cílem sporu jest dosáhnouti rozhodnutí soudcova., rozsudku.
Rozsudek jest vyhovující nebo zamítavý, aneb zčásti vyhovující, zčásti
zamítavý. Vyhovující rozsudek jest podle povahy sporného nároku
buď rozsudkem na plnění, rozsudkem určovacím anebo prravolt vorným.
Rozsudek zamítavý jest vždy rozsudkem určovacím 6). Nečiní rozdílu
') Srov. § 683, k tomu P fa ff- H o f man n: Kom., 2, str. 485,
pozn. 40.
2) U n g e r: 2, str. 105 a násl.; str. 597, pozn. 46; str. 598, pOZll. 48.
3) Na př. tvrdí-li žalobce, že uzavřena byla kupní smlouva bezvýminečně, žalovaný, že
připojena byla výminka odkládací, uložiti
jest důkaz žalovanému, ačkoli svým tvrzením existenci kupní smlouvy
vlastně popírá a podle pravidla by ji dokazovati měl žalobce. Vjz
§ 114, v po zn. 7 tohoto systému.
4) Krá i n z: str. 444 k pozn. 28. Sbírka n. ř. (16) 6631, jinak
Sbírka n. ř. (12) 4625, (13) 5078.
') K r a i n z: str. 419 a násl. - Bu r c k ha r d: 2, §§ 126-128,
- U n g e r: 2, str. 601 a násl. - Ber n a t z i k: Rechtsprechung und
materielle Rechtskraft 1886. - Dem e I i u s: Zur Lehre von der Rechtskraft des Zivilurteiles 1892. - P o II a k 'Griinh. Z., 22, str. 489 a násl.
a m. j.

6) Výjimkou byly v právu obecném t. zv. iudicia duplicia, t. j.
rozsudky o žalobách dílčích; srov. E c k: Die sogenannten doppelseitigen Klagen 1870. Platné právo této výjimky nezná, srov,
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pro právo hmotné, je-li fQlzsudek roz.sudkem konečným, dílčím ne1.Jo
mezit.ímnim. Také konečné usnesení ve SpOTU o rušenou držbu liší So
od rozsudku pouze ve směru formáJním.
2. Rozsudek má vyhovo-v ati dvěma požadavkům. Má určovati
jednou provždy sporný právtllÍ poměr mezi stranami a jeho obsah má
souhlasiti se skutečným právním s,tavem. Nelze vždy obého dosáhnouti stejně a úplně. Žádný rozsudek nep-oskytuje bezpodmínečné zaruky, že je správným mat.eriálně. Lze voliti jen mezi trvalou nejistotou právního st.wu a možnost.i hmotně nesprávného zjištění. Menším
jeví se druhé zlo. Na tom zakládá se myšlenka t. zv. pdvní moci rozsudku. Právní moc rozsu.dku znamená: rozsudek jest závazný, POI1{!vadž byl vydán, nehledě na to, souhlasí-li s rozsouzeným právním poměrem. Má býti pro bud-oucnost výlučným měřítkem pro sp,orný právní poměr, pokud o něm bylo rOlzhodmuto' v rozsudku. Rozsudek může
t.udíŽ zničiti nár-ok, který skutečně Itu byl a může založiti nárok, jehož
ve skutečnosti nikdy nebylo 1). Podmínkou této materiální moci rozsudiku jest však, že nelze ho naříkat.i procesně, že pořad instanci byl
vyčerpán anebo uplynuly lhůty k -opravným prost.redkům. Tehdy nabývá rozsudek právní moci formální.
3. Rozsudek vyhoNující připojuje k původnímu právnímu důvo
du důvod nový. Rozsudek nezpůsobuje novaci 2), ani novaci kumulativní 3) . Nevzniká nový konkurující nárok vedle starého, zástavy a
rukojemství trvají dále a rovněž běží úroky') . Právní důvod rozsudku předpokládá nao'p ak pŮVoodní důvod závavku a činí ho nepochybným jako- smír a uZlllání.
'
4. Všechny 5) rozsudky mají ten účinek společný, že brání obě
ma stranám, aby rozhodnutý nárok neuplat.ňovaly před soudem v odporu s obsahem d.řivějŠího rozsudku. Mluvíme o obranné moci rozsudku (excentio rei iudicat.ae), která znemožňuje nové uplatňování odbytého už náToku anebo nové popíráni uznaného práva. K těmto účin-

s ch r u t k a:

GrundriB 92, Sbírka 4951; jinak K r a i n z: str. 4~0,
pozn. 7. - Bu r c k h a r d: 2, str. 610, pozn. 12. - Ran d a: Besltz
§ 76, pozn. 58. Sbírka 2355, 3867. Na základě rozsudku O dílčí žalob~
může žádati za exekuci jen žalobce: Sbírka 4951, n. ř. (11) 4382. K r a i n z: 2, 1, str. 549, pozn. 29. Jinak Sbírka 3867. - Ran d a :
n. u. m.
1)

Někdy mluví se o formální pravdivosti rozsudku aneb o fi~ci
pravdivosti. Srov. S a v i g n y: System, 6, str. 261. - W i}~ d s.c hel d~
K i pp: 1, § 127, pozn. 4. Rozsudky pravotvorné slouzI vsak ar CI
k tomu, aby měnily dosavadní právní poměry. Srov. Balog h: Grunh.
Z., 34, str. 123 a násl.
2) U n g e r: 2, str. 687 a literatura tam uvedená; Sbírka n. ř.

(1) 312.
3) U n g e r: 2, stl'. 678. pozn. 4.
' ) U n g e r: 2, str. 679.
5) Též cizozemské rozsudky, jsou-li vykonatelny v tuzemsku:
Sbírka n. ř. (5) 1870, (10) 3789, (11 ) 4112. - E c k s t e in: Zwangsvollstreckung ausHindischer Exekutionstitel, 1897, str. 66 a násl. - W a 1ker: Streitfragen, stl'. 161 a násl.
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kům

přihlížeti

jest z povinnosti

úřední,

jich nelze se

zříci

(c.

ř.

s.

§§ 240, 411) 1).
§ 153. b) Objektivní rozsah právní moci.
1. ROZlsudek rozhoduje právní rozepři stran. Jím odpovídá
soudce stranám, ktéré o rozhodnJutí žádaly. Závazná moc rozsudku
ne8ahá přes žáldost stran. Předmětný rozsah právní moci určuje se
obsahem žádosti o rozhodnutí. Proto nerozhoduje rozsudek odsuzující
otázek předběžných, rozsudek zamítavý práv žalovaného 2). Podle toho, lze zodpověděti také veilmi spornou otázku 3), mají-li právní moc
také rozsudkové důvody. Hmotný pojem právní moci nelze činiti závislým na zcela vnějším způs·obu, jakým za,řizeno jest vyhotovení
rozsud:ku 4).
2. Rozsudek rozhoduje jen o právech, nikoili o pravdě skuteč
ného tvrzeni, o skutečnostech. výjimkou joot jediné rozhodnutí o prav,ostí listiny (c. ř. s. § 228). P.wto nenahude soudcovo přesvědčení
o skutečnostech nikdy právní moci. V novém sporu jest skutec,nosti
tyto mo'v a dokazova,t i (c. ř. s. § 411).
3. Právní moc vylučuje opětné rozhodování o témž nároku.
O týž nárok jd'e, shoduje-li se s nárokem už vyřízeným ve svém před
mětu a právním důvodu. Právní důvod 5) znamená důvod, z něhož
nárok vznikl, a to nejen u obligaci 6), nýbrž i u práv věcných 7).
4. ROll.sudek zjišťuje sporný právní předmět pro budoucnost.
Tvoří tudíž pevnou základnu pro rozhodování všech rozepří, které
1) Sbírka n. ř. (11) 4112.
2) Pokud arci nešlo ve sporu o právo žalovaného, jako je tomu
na př. při žalobě zápůrčí anebo záporné žalobě určovací; Fr i e d I 11 n·
der: Gel'. Z., 1900, č . 17.
3) U n g e r: 2, str. 640 a násl. - M ag es : Gel'. Z., 1870, Č . 34.
.~ S ch u s tel' - Bon not t: tamtéž, 1908, č. 12 a 13. - Sbírka n. ř.
(11) 4452.
') R e gel s ber g e r: Pand., 707.
") R ti mel in: Arch. f. d. z. Prax., 88, str. 87 a násl.
6) Sbírka n. ř. (5) 1711, (10) 3789.
7) Proto lze totéž věcné právo (na př. vlastnictví} znova uplat-

ňovati z jiného důvodu nabývacího, i když tento důvod vznikl již
před zamítnutím prvé žaloby. Podmínkou jest arci, že prvá žaloba
obmezovala se na určitý důvod nabývací. Tento názor opírá se o
§ 226 c. ř. s., který vyžaduje udání nabývacího důvodu i pro žaloby
věcné, takže není . důvodu rozlišovati v příčině účinků právní moci mezi
žalobami osobními a věcnými: Sbírka n. ř. (9) 3524, jinak 3531. A
naopak lze i po zamítnutí žaloby znova zažalovati jiný předmět nároku z téhož právního důvodu, nelze však zažalovati části z toho, co
bylo odepřeno zcela. Srov. k tomu K I' a i n z: str. 424 a násl. s doklady. Spoluvlastnictví není částí vlastnického práva jednotlivcova,

nýbrž právem zcela jiným: Sbírka n. ř. (11) 4436. Odchylka platí pro
kompensaci: rozhodnutí o existenci vzájemné pohledávky namítnuté ke
kompensaci nabývá právní moci jen do obnosu, kterým má se provésti
kompensace.

'
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plynou z rozhodnutého právního

poměru

J). Rozsudek

právu podmíAvšak
z pravorplatného rozsudku může vZIŮJknouti žalovmému nový nárok
tím, že rozsudek tento vylučuje námitky ďřivějšího žaJobc( 3 ).
5. V některých případech jest právní moc rozsudku obmezena.
11) Určuje-li rozsudek výši nároků výživných pro budoucnost,
j~st za jistýchokO'lností za to míti, že k tomuto určení připojena byla
mllčky clausula rebUJs sic stantibus. Totéž mož'n,o tvrditi, určuje-li
rozsudek pro budoucnost rozsah některých jiných závazků (na př.
reáJních břemen, služebností, služebních smluv a pod.) 4).
b) Proti námitce pra,vomoci rozsudku matericlně ne8právnéhu
dopouští se repHc.atio doli a nárGky z neospravedlněného ohohacelll
neb na náhradu škody. To však jen tehdy, došlo-li k rozsudku prot<J,
že tehdejší ža['obce svým jednáním bezl{mivným nebo dobré mravy porušujícím znemož,niJ obranu, anebo i tehdy, když vynucení rozsudku
by porušGvalo dobré mravy 5).
00

něném nerozhoduje však zároveň o právu podmiňujícím 2).

§ 154. c) Subjektivní rGzsah právní mGci 6 ).
1. Rozhodnutí soudcovo zaklMá se podst.atně na skutečnostech,
které strany přednesly. Účinky pravomoci rolLSllLdku týkají se tudíž
zásadně jen sporných stran. Třetí nellllohou se jich dovolávati ve YtlJ
prospěch a také proti třetím nelze jich uplatňGvati. Výjimkou není, že
rozsudek je závazný prG osobu, Zla niž jednal zástupce. Neboť spornou stranou není tu zástupoo, nýbrž zastoupený.
2. Zásada t3!to pro~omena jest četnými výjimkami. Tyto zaklá- .
dají se jednak na poměru nástupnickém nebo representaooím, vyplývají z t. zv. koostitutivní síly roosudku, anebo spočívají konečně v jiných skuteooostech.
a) Podsta,ta unive.rsáJní sukcese vyžaduje, aby rozsudek jevil
své účinky pro dědice i proti nim. Rozsudek působÍJ však i proti sukcesoru singulárnímu, jestliže došlo k nabytí po vydání rozsudku 7).
1) Na př. pro žalobu na ,placení úrokl1 z k~pitáJu dnv,{lI přisouzeného.
2) Na př. není roq"hodnuto rozsudkem vydJaným na žalobu na placení
úrokl1 o ,pohledáv:ce ikap,itálové.
.
3) Byl-li na př. VIlastník zamítnut ,se svou žalobou zápůrčí, poněvadž
žalovaný doká;zal vyd'l1Ženi 'sIUJŽebnosti, neml1že proti žalobě dřívěj š ího
žalovaného na w.pis služebnosti namítati, že v dabě prvého rozsudku
služebnos,t nepozl1st:ivala: Sbírka n. ř. (10) 3921.
4) K l' a i n z: str. 426.
5) Sro,v. § 147, Č. 3 tOIhoto systélmu. - Ne met ho y: Ger. Z., 1902,
Č. 44 a 45. W e n rl t : Arch. f. d. ziv. Prax., 100, 302 a m. j.
6) Bi n der: Die sll'bjeJ,tiven Grenzen der Rechtskraft, 1895. W ach - L a lb a r d: Zur Lehre von der Rechtskraft, 1899. - Men d e 1s o h n - Bar t ,h 0 ;1 d y: Grenz.en der Rechtskrruf,t, 1900. - H e II w i g :
Wesen und suhjektive BegrenzuI1g dilT Reohtskreft, 1901. - - K i se h :
Grtinh. Z. 28, str. 508 a násl. - H e i Jl: ldentitat der Parteioo, 1918.
7) Srov. ex. ř. §§ 9, 10, 36, Č. 1, knih. zák. §§ 60, 61, konk. ř. § 43,
odp. ř. § 20.
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Totéž bude asi platiti pro případ, že k nabytí došlo již před skončením řízení 1).
b) Rozhodnutí vydaná při řízení konkursním ve zvláštních sporech, jež týkají se pravooti a pořadí popřených nároků, působí proti
"šem konkursrum věritelům (konk. ř. § 112). To je~t případ, kdy
pravomoooý rozsudek rozšiřuJe své účinky na třetí na základě po·
měru representa.čního.

c) Pravotvorný rozsudek - tvoře no,v ý právní stav _ . působí
svou mocí konstitutivní jako právní skutečnost také vůči třetím.
Od tohoto účinku lišiti jest t. zv. reflexní účinek rozsudku. Tento
účinek mají všechny rozsudky, i urČ!ovaeí, i na plnění. Projevuje s~
tím, že kaMý třetí jest povinen uznati pravo-platné ro'zhodnutí. Pro
třetí nevzniká tu právo, nýbrž jen skutková pods,t ata podmiňujíc i
vznik, změnu a zlÍinik právniho poměru, na němž třetí je zúčastněn
jako subjekt oprávněný či povinný 2). Proto na př. jeví rozsudek vydaný protí nájemci své účinky i proti podnájemci (c. ř. s. § 568), proto jest i dědic, jenž zvítěz,il ve spo-ru dědickém, zavázán věřitelům pozůstalosti a odkaz.ovnikŮffi a pod.
d) By~o-li vnucené vyrovnání zrušeno pro lJod,"od fOiz6udkem,
jsou jím vázáni všichni na vyrovnání zúčastnění (konk. ř. § 158) 3).
e) Rowodnutí o prav:osti a pořaJdí nárokú, které přicházejí
v ú.vahu při rozdělení nejvyššího podání, rozšiřuje své účinky na všechny zúča.s1m.ěné (ex. ř. § 232).
f) Bylo-li usn€8eni valné hromady f'ipOleČIlosti s obmezenJ"rm
ručením zrušeno rozsudkem, vztahují se účinky tohoto zrušení na
všechny společníky (zák. ze 6. března 1906, § 42) 4).
Ve třech případech posléze uvedených rozšiřuje se pravomoc
rozsudku na osoby třetí proto, že povaha právníht. puměru, o nějž tu
jde, nedovoluje dyojí rozhodnutí sobě odporující.
17) Rozhodnutí o pmázamé poh'ledávca, kterou vym:íhající věří
td zažaloval, rozšiřuje své účinky na všechny věřitele, pro něž pohlerlávka byla zabavena (ex. ř. § 310'). Důvodem zde jest puměr 7,á,yislosti m~zi věřiteli.
1) § 234 c. ř. s. prohlašuje sice jen, že zcizení sporné věci nebo po·
hledávky nemá vlivu na roz,cpři; ve vládni předloze (§ 428) bylo obsa~eno
. ustanovení, ž.e !O'zsudek 'působí p'fO právní nást.upce i proti nim. Ustanovení to nepřešlo do 'zákona. A však přece jest ~mysl §u 234 c. ř. s. ten aby
žalobce nebyl nucen pustiti se do sporu s novým nabyvatelem. Toho lze
dosíci jen tehdy, p,řiz'lláme-li rozsudku účinky i pro právní nástupce a
prot,j nim. Srov. K r a i n 'z : str. 427 a násl. - E hr e n ·z w e i g: GrUnh.
Z. 25, mr. 31~. - S pe l' 1: Festsť!hrHt 1911, 2, str. 453. - We' i s s: P.
Jur. Vierteljahrsschrift 47, 's tr. 7 a ná&. - <Sbírka 8792, 12640, 130312) K ut tne r: Die privatrechtlichen Nebenwíl'kungen der Zivilurteile, 1908.
3) R in tele n: str. 476.
.
4) Rozsudky o stavu rodinném nejsou účinny vůči všem; srov. /
P a u poje: Gel'. H. 1901, Č. 29 a 31. - For tne 1': Zentr. Bil. 1908, 457,
552, 642. - C a ll: Festsohrift 1911, 2, 340, pozn. 37. - Sbírka 13447,
n. ř. (1) 331, (4) 1652, (11) 4413, (12) 4711. - H tl S S are:k: Gri.inh. Z.
20, 668, pozn. 13.
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2. 8 mír 1).

§ 155. q,) Poj e man á 1 e žit o s ti.
1. Smír je sm:touva, jíž určují se sporná či pochybná práva tak,
se zavazuje navzájem něco dáti, činiti neh
1380). Účelem smíru tedy jest odstraniti nejistotu o nějakém právním poměru, právě tak jako rQlzsudkem neb výrOlkem rozhodčím. ZvlMtni je to, že smírem odklizují tuto nejistotu
strany samy, pi'iná,šejíce vzájemnou oběť, vzdávajice se částečně skutečného neb domnělého práva, uzavírajíce právní jeůnání úplatné
(§ 1380).
2. Podstatné náležitosti smíru jsoru, aby právní poměr byl způ
sobilý k uzavření smíru, aby byl nejistý a aby strany přinesly vzájemnou oběť.
d) Předmětem smíru mohou býti jen ty právní poměry, nM ni
miž smluvnikůmdisposice přísluší. Mohou to býti poměry věcné, obligační i poměry práva dědického. Není připustný smír mezi manžely
o pl3Jtnost manželstvi (§ 1382) a zajisté také niko[i smír o rozvodu od
sto~u a lože (§ 93) 2), dáJe smír o OIbsahu posledního pořÍlzení před
jeho prohllá.&emúm (§ 1383) 3) a konečně smir, jímž má se odvrátitI
stíhání tres·t ného činu, který stíhá se z povinnosti úředni (§ 1384) 4).
Smír o nárocích na výživu není zakázán 5), nel~e jím však vyloučitI
zákonitého nároku na výživu nevbytnou (§ 795). Neúčinné jsou smlry
o náhr3Jdnich nárocích -spoJeooo·s ti s obmezeným ruoollÍm na jednatele
a jejich zástupce a člooy dozorčí rady, pokud jest náhrooy potřeba
k uspokojení věřitelů (~:k. ze 6. března 1906, Č. 58 ř. z., §§ 1U,
25, 32, 52).
b) Požadavek nejistoty 6) vyplývá z účelu smíru. Tím arci není
vyloučena smluvní změna práv zMla jistých. To však není smlr,
nýbrž spíše - ač ne vždy - darování (§ 1381) 7). Rozhoduje nejiska~dý ~e smluv.níků
něčeho opomenouti (§

že

1) K r ll. i n z: str. 430 a násl. - K r a s n o op o 1s k i : 3, §§ 47, 48.
R i e t sc h: Der besondere Voraussetzungstatbestand beim Vergleich,
1906; týYh: Festschrift 1911, 2, str. 965 a násl. - H e II e r: Právník 1876,
str. 289.
2) S'P e rl: Ger. Z., 10031, Č. 25 a 45. - K I' <'1 i n z : str. 432; jinak
O t t: Gel'. Z., 1903, Č . 36.
3) WedpokláJdá se, ~e ohsah posJedního pořízení stane se známým
teprve úředním vyhM.šením a ze tomuto vyhlášení nic nepřekáJzí:
K I' a in 'z : str 432 a ná..sl.; jinak Sbírka n. ř. (6) 2547. Smír byl by tedy
přípustný, kdyhy na :př. testament se ztratil.
4) O fn e r: Proto 2, str. 234; je tedy dovolen smír o soukromoprávnich nárociclb, jez z trestného činu vyplývají a při deliktech souk,romozalobní0h 't aké o jejich stíhání: Sbírka 1M65, 15218, n. ř. (6) 2536, 2916.
5) 01 ne r: Proto 2, str. 233. - H e dem a nn: Vergle,jchsirrtum
117. - Sbírka 13720, částečně jinak H u s s are k: Gri1nh. Z., 20, str.
674 a násl.
6) Sbírlm 4283, 7961 ; srov. ·něm. Qbč. zák. § 779.
7) Rap 'P a por t: Festschrift 1911, 2, str. 419.

-
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tQ>U;t stran, tedy nejistota subj0kUvní. PrOlto lze uzavříti smír o sporném právním poměru i po pravoplatném rozsudku 1), dokud strany
o něm nevědí (§§ 876, 1387). Jes·tliž€ však ·prav'ŮmQ>c rozsudku nevylučuje všech pochybností a dalších sporů, hrozí-li žaloba zmatečná neb
žaloba na obnovu, má-li zajistiti se dob-ytelnost pohledávky anebo
zmenšiti přisouzený pHspěvek na výživu, lze uzavříti smír, i když
strany znají pravoplatný rozsudek.
c) Oběma smluvníkům náI.eŽli přinésti oběť. Jestliže opráVlllěný
ve všem povolí, je to darování (§ 1381) 2), při čemž arci úmysl darovací mlčky se předpokládá. J estHže zavázaný všechno přizná, je to
uznání S), které jest rovněž ~ na rozdíl od smíru - bezplatné.

3. Smír není podmíněn ur&toru f.ormoru. Nutnost f.Ormy může
však vyplývalt i z obsahu smíru, jesrtliže obsahem tímto stává se smir
právním jednánim zvláštního druhu, na př. smJO'llY,O'll manželskou a
pod. 4).
4. Soudní smír 5) jest samostatný, soukromoprávnímu smíru
podobný zjev práva proc~sního 6). Nevyžaduje věcných a formálních náleži,jjos,t í smíru soukromoprávního. Zápis d:o protokolu neni
náležitostí formální, nýbrž jen podmínkou vykonatelnosti 7). Soudní
smír nenabývá nikdy právní moci 8) a námitku, že uzavřen byl smír,
lze činiti proti znova upil.atň'OiV\3JI1ému nároku jak ze smíru sO'lldního,
tak mimosoudního. Jen ve vykonatelnosti a v otázce VllLvu promlčem
rovná se soudní smír pravidelně 9) rozsudku (ex. ř. § 1, č. 5) 10).
1) Ofnel·: Proto 2, s,tr. 232. - Krainz: str. 431. - Krasnop o I s k i: 3, str. 256. - H e dem a n n: sti. 118 a ms!. - Sbírka n. ř.

(13) 4974.
2) Pochybné ipřipa.dY': Sbírka. 1549, 4283, 'll. ř. (13) 4974.
S) Na; tom niooho nemění, že při uzná'llÍ: Ipřehlédl se nedoplatek
úroků a pod. Sbírka n. ř. (9) 3282:; smluveny"li. splátky s výhradou, že
,při neza,chování lhůit z3Jzalovati lze ,ce[ou původní pohledávku. je to smir
resolutivně podmíněný: Sbírka 4542, 8423; srov. však 2608, 9840.

4) Sbírka n. ř. (6) 2102, 2975; smír uzavř€lnýl před mwodčím soudem
bursovním v}'IŽaduje podpisu o,bQU smluvníků: úv. zák. c. [. S., čl. XXI., 2.
") Soudnímu smíru rovná se nucené vyrovnání v ,ří:zení kO'llkuDSnÍJill: konk. ř. § 156. - R in tel e n: str. 473.
6) H e dem \'1 n n: str. 67 a násl. Leh man TI: Der ProzeBvergleich, 1910; smír o 'p ohledávkách směnečných není .,věcí směnečnou":
Shírka 9225; smír o obCJhodeoh ve smyslu obchodního zákoníka není "věcí
obchodní": Sbírka ill. ř. (13) 6121.
7) Se hru t k a: Ger. Z., 1910, č. 49.
8) Sbírka n. ř. (11) 4279.
9) Viz Sbírka n. ř. (9) 3545.
10) Procesnímu smíru podobá se ÚJnluva o náro,cích podle- zákona
o válečný,ch úkonech 'le dne 26. prosince 1912, č. 236 ř. Z., § 33 ve smyslu
cís. nM. z 31. července 1916, č. 249 ř. 2. a min. ruař. zlO. sr.pna 1916,
č. 236 ř. z. Srov. O t toM a y e r: Arch. f. Offentl. R., 3, str. 1 a násl.;
t Ý z: Verwaltungsrecht, 1. 'Str. 98. --.:.. La y e r: Zur Lehre vom Offentlichrechtlichen Vertrage, 191.
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§ 156. b) Ú

čin

ky a na

ří

k a tel n o s t.

1. Smír má telIl. účinek, že mem na jiste právO' dříve
nejisté. Smír O' zvláštní růzepři (smír speciální) nevylučuje však, aby
soudce nerůzhodů'vM o spůrných otázkách druŠích. Slrury všeobecné,
jež týkají se všech spůru vůbec (smíry generální), Vlztahuji se sice
také na p,řípady, na něž strany pří uzavření smíru vůbec nemysJily,
avšak ne na př~pady, na kt0ré ani mysliti nemůhly, anebO' které znaJ
jen jeden smluvn~ a úmysLně zatajil (§ 138~) 1).
2. Smír tvO'ří nový právní důvod, neodstraňuje však důvO'du
dřívějšíhO', nýbrž důplňuje hO'. Proto neni smír nO'valCÍ, jaků jí
neni růzsudek 2). Nemění prá.vní povahy nároku 3). Zástavy a
rulwjmi ručí dá!le (§ 1390) t). Avšak rukojmí a třetí zá,stavnI
dlužníci, kteří ne)Jyli pNbráni k smíru, PO'difŽují ná.m1tky, jichž smluvnmr vzdal se ve smíru 5).
3. Smír je sm~ůuvO'u, a průtů jeví své účinky jen mezi
smluvními stranami a jejich dědii'Ci. PrO' siJng1llární pifávní nástupce
a prů~i nim je smír účinný ' jen, když vstoupili v právní půměr
smírem upravený pO' uzavření smíru. Soudní smír 6) půsůbí prO' tFetí
a proti nim jen v týchž případech ja1ko rozsudek 1). Smír je smlůuvůu
úplatllůu a podléhá zásadám o správě 8), ačli neůhsahuje výslůvné
vzdální se jich. Vylůučenů jest naříkati smír prO' zkrácení nad pO'lů
viIc] pravé ceny (§§ 935, 13~6).
4. Půdle zág·ad o smlůuvruch lze smír nai'-ika,ti pTO donucení a
podvod. Půdvůdem jest jmenůvitě, uzavře-li někdO' smír, věda, že
tvr7Jený jím ná-rok nepO'zůstává pO' pifávu nebO' naopak, že pozůstává
nárůk jím půpíraný. Sm.fu- nestává se nep~atným, když půw.ěji vysvětlí se nejistota, jež drua půdnět k uzaviíení smíru, ani když. strany
by,ly v O'm1lu O' sporný bod 9), o· SpOTnOU neb pochybnou otáJzku,
kterou smír dle jejich úmyslu definitivně měl rozhodnůuti, ačli v pří1) Smír oěcHcký nevylučuje na :př. upla,tňováJllí nárůků na jednůt

které neby1y dO' něhO' půjaty: Shírka 6930.
2) Průti §u 1380 K r a i n z: 433.
3) Shírka 14578, j'na.k 2932; z tohO' důvodu jest neža,lůvatelný smír
O' ůbchůdech diferenčních: Shírka n. ř. (3) 957, (4) 1538, jinak n. ř. (1) 412;
je·s t neplatný smír O' nárůcíClh z nedůvolené ,smlůuvy: Sbírka n. ř. (13)
5223; jest nezá.vazný smír na náhradu vědůméhů přep'latku: mzh. z í?3.
dutbna 1918, Zentr. BL 1918, Č . 219.
4) Sbírka 6103; mvněž "rukojmí a plátoe": 8:bírka 10495; také
spoludlužník: Sbírka ll. ř. (8) 3215; exekuce k zajištění zrušuje se soudním smírem: Sbírka n. ř. (10) 3876.
5) Sbírka. n. ř. (8) 3215.
6) Také soudní SlIlír Ire naříkati ,prO' nedůvolený ůbsah: Sbírka 7180.
7) H e II e T: Ger. Z. 1876, Č . 64 ~ 65. - K rek: Gel". H. 1003,
Č. 48 l!JŽ 51.
8) H e II e r: Ger. Z. 1876, Č . 42. - S tun a : Právník 1908, str.
357 a násl.
9) Příklady: Sbírka 8578, n. ř. (4) 1274, (5) 1769, (6) 2507, (12) 4582.
Jiv·é

části půzůsta,lůsti,
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padech těchto nešlo o podvod 1). PouM početní
(§ 1388). Týká-li se však omyl nějakého bodu,
za nepochybný 2), platí zásadlllě totéž, jakO'
sll,lluv 3). V případech takých jde však ponejvíce

chyby neškodí smíru
který smluvníci mělI
u jiných úplatných
o omyl "společný" 4).

§ 157. 3. U zná ní.
1. Uznání 5) jest pl'ohllášení jisté OIko,lnosti, která prohlašujícímu jest na újmu, za pra,vdivou. To se může státi formon kJadnou
nebo zápomou, výslovně 6) nebO' mlčky 7).
a) Uznání jaJw jednostranné prohlášení může býti výrazem
vnitřního přoovědčení, že uznaná 'okoJnost jest pravdivou. Toto uznání
má význam v)'lučně procesni a podléhá zásadám procesním. Jím pře
trhuje se promHSení (§ 1497) 8).
b) Uznání může však vyjadřovati vůli uznávajíciho, .žo jeSlt
ochoten strpěti, aby uznané proti němu jako prodev vůle )Jlatilo.
Pak jest uznání právním jednáním a víže uznávajícího podle zásad
práva soukromého. Podle tohoto práva posuzuje se způsobilost uznávajícího, přípustnost obsahu, forma i účinky. V tomto případě mluYime o uznání konstitut1vnim na rozdíl ,od předešlého" jež zoveme
uznáním deklarativním. Není snadné rozhodnouti v jednotlivém pří
padě, bylo-li uznání takto či onak míněno; Spravné 'rozhodnutí lze
vyvodiLi jen z celkové právní situace.
2. Deklara,tivni a konstitutivní uznání mí 8e tedy ~')dstatně.
Je-li pouhým důvodem důkazním, lze vyvrátiti je di'tkazem, že
uznané neo<'1po'v idá pravdě 9). Naproti tomu působí konstitutivní
uznání jako smír, lišíc se od něho pouze momentem bezplatnosti 10).
DO'kazoyati liP-pravdu uznaného v tomto )Jřípauě neni přípu;;tno.
Neboť mohlo k němu dojiti, ač uznávající nepravdy byl si vědom,
1) ZOánlivě jinak § 1385; ,srov. O 'f n e r: Proto 2, 235. - Pf e rche: lrrtumslehre 214. Shírka 8725, 15819.
2) Shírk-a 720, 15200, n. ř. (2) 61~. (8) 3216, (12) 4572.
3) Hel [ e r : Právník 1877, str. 649 a násJ. Pf e r s 1(') h e: 2, "tr.
12 a násl. - Hedemann: n. u. m. - Riet ch: Festschrift 1911,
2, 965; Sbírka (12) 4572.
4) Viz str. 154 pozn. 4 tohoto systému.
5) Ba e hr: Die Ane'l'kennung aIs Verpfli(',htungsgrund, 2. vyd.
1894. - RegelsbergeT: § 173. - iKrainz: str. 435 a. násl. Krasnopolski: 3, § 19. - Unger: 2, str. 162 a násL - Týž:
Dogm. Jahrb. 8, str. 179 a, násL - Wittmaack: Arch. f. d. ziv. Pra.x.
88, str. 1 a násl. - R ti mel in: tamtéž 97, str. 211 ll. násJ., 98, str. 169
a násl. - K r 'č m á ř: 'Sborník 1903, str. 23 'a násl.
6) Na př. zjistí-li se pohledávání oboustranným vylÚčtov,áním. St e i nbac h: Jur. Bl. 1874, Č. 34 až 36. - R eg e 1 sb erg e r: Do'gm. Jahrb.
46, str. 1 a násl. Anebo vystaví-li 'se nový dlužní úpis, tř,61ba bez udání
causae debendi: Shírka 3283.
7) Viz str. 218, pozn. 6 tohoto systému.
8) Viz str. 218, pOlU. 8 tohoto systému.
0) Sbirka 9780.
10) Viz § 155, č. 2 c) tohoto systému.
B
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avšak chtěl &trpěti, uby uznané pro-t i němu platilo. Kon;;titutivni
uznání lze naříkati jen pro donucení, podvod nebo omyl podle zásad
platných pro smír. Chyby početní neškodí, uznané účty platí za
uzn:wé jen salv,o crrore calculi, doli et ommís5ionis, i když tak výslovně vyhrazeno nebylo (§§ 242, 1388, obeh. zák. čl. 2!:l4).

3. Pravé (k,onstítutivni) uznaní má ten tičinek, že uznávající
uznané popírati, že opaku nemůže tvrditi. Uznání činí pochybný neb sporný právní poměr zcela jistým a tvoří nový důvod
záva7Jku V'oole důvodu starého 1). Uznaný pravní poměr nevzniká
teprve okamžikem uznání; pokládá se za pravoplatmý již od dob)'
pllvodni pravotvomé skutečnosti nyní uznané. Proto také nemění
se právní povaha uznaného nároku ~). Účinné 3) uznáillí odstraňuje
sice jaiko smír všechny námitky (§§ 665, 1396, 1337) 4), pokua
wznaný právní poměr není za-k ázán 5), avšak nezrušuje námitky kornpensac.e a námjtek třetích účastníků, kteří neprojlJ!vili svého souhlasu.
s uznánim (§§ 1390, 1379, 665). Rovněž nehrání uznání pozdějšímu
vzni!ku nových námitek.
nemůže

4. Uznáním zjišťuje se sporné nebo pochybné právo. Avšak
rozsudku nenahrazuje. Exekučního tiJtmlu nabývá se teprve rozsudkem, vydaným na návrh podlle uznání (c. ř. s. S 395, ex. ř. § 371).
Jedině UlZIIlWí, zřízené ve fo'rmě sŮ'udruho smíru nebo vykooatelného
notářského aktu, tvofi samo o s<obě titul exekuční (ex. ř. § 1, Č. 5
a § 17).

§ 158. 4. Výr o k r o z ho. d č í 6).
1. Strany mohou., aruz dovolávaly se
vznésti rozhodnutí své rozep-ře na jednoho neb

veřejného
několik

PoněVlaidž uznání opírá se o dřívěj.ší právní důlvod
,poměru, nelw na př. práv-ní je-dnání, ne~latné pro vadu
umatibezformálně: Smrka n. ř. (11) 4099.

1)

pI1ávníbo

soudu,

rozhodčích

uznaného
fo-rmální,

2) Nárok na ná,hr3!d'u ,škody na př. -zůstane přes to nárokem na
ná,hradu škooy a platí proň kmtM lhůta IpromlčeCJÍ: Sbírka n. ř. (7) 2707;
jen pří zadfIŽe'llýoo o:pětujídch se dávkách má. uznání ten ÚČinilk, že promlčení znova počínající mŮlŽe se dokončiti teprve v pravidelné lhůtě!, po-něvadž tento nárok uzná,ním ztratil charakter dávek opětovaných: Sbírka
497.
3) Shírka 2643.
4) Také nedostatek formy? Sbírka 8012, 12127, 13958; zajisté však
jen tebdy, stalo-li se uUlání ve fonně, kterou vyžadovalo Iprávní jednání
pů!vooní: Sbkka 12472, 13-103, n. :ř. (11) 4099, srov. po'/;n. 7 tohoto paragrafu.
5) Sbírka 11040; zaká;zaný obchoo diferenční jest tudíž nežalovatelný i po umání: Sbírka 15898, 'll. ř. (1) 146, (2) 818, (4) 1538, (5) 2170.
6) L i 'll d h e i m; Das 8()hled~gericht im modemen ZivHproze B,
1891. - R o sen bla t t: Ger. Z., 1902, Č. 25, 26. - Le o n h a r d : ·Not.
Z., 1905, č. 51, 52. - W e hli: Ger. Z., 1919, č. 39f40. - G r e šl: Soudcovské Listy, 1922, Č. 19 a násl.
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(§ 1391; c. ř. s. § 577) 1). Rozhodčí smlouva 2) zavazuje oba smluvní!ky, aby daJi věc projednati v řízení ro~hodčím, z ní plyne OběIllá
r;mluvníkiim námitka proti soudnímu uplatií.ováni dotyčného nároku.
Od smJouvy rozhodčí lišiti jest úmluvu, alby někdo třetí stanovhl výši
up]",ty (§ 1056), náhradu škody, vady dod<Jného zboží a j.3) s účin
kem, jCJlZ by se rovnal konstitutivllimu uwání povinného'. T~tkov:í.
úm~uva nevylučuje pořadJu práva. Smlouva ro~hodčí a jí založené
právní poměry jsou povahy s'oukrOOlopráv:ní. Právní řád víže však
tuto náhradu státního soudnictví na UJrčité podminky, kJteré značně
přibližují soudnic.tví I'ozhodčí veřejnéInlU.
2. Podstatné náležitosti jsou určité označení právního poměru, jehož týká se smlouva rozhodčí, rlisposiční právo stran ~), písemná forma
(c. ř. s. § 577) 5). Lze umluviti též, ~ všecmy budoucí spory z urči
tého právního poměru budou ro~l1iOdnl.lJty rozh.odčím. Jeho osobu není
. třeba určiti předem 6). Je-li rozhodčí určen, závisí účinnost smlouvy
na tom, že rozhodčí úřad přijme (c. ř. &. § 5791) a Sovou povinnost vykoná (c. ř. s. § 583). Není-ll stanoveoo jinak, určí každý smluvník
jednoho I'ozhodčího a oba r{)zhodčí třetího jako př,edsedu (c. ř. s.
§ 580). Zdtráhá-li se rozhodčí zvo~ený teprve u příležitosti rozepře
vykonati svou povinnost, může odpůrce smJuv:nika k vo~bě o,právně
ného žádati. za usta.oovení jiného rozhodčíoo (c. ř. s. §§ 581, 582)
anebo za zrušení rozhodčí smlouvy (c. ř. s. § 583) 7). Rozhodčí odpovídá za zaviněné odepření neb průtah rozhodnutí 8); ze závažných
důvodů může však odstO'Upiti (c. ř. s. § 584) 9).
3. Výrok rozhodčí má mezi stranami tytéž účinky jako pravo1) To lze učiniti tak,é posledním pořízenim, nadaění ilistinou nebo
statutem: c. ř. s. § 599. - S '('JhloBma'lln: Dogm. Jahrb. 37, str. 302
a násl. - Z o ble o w: Ger. Z., 1910, č . 31.
2) Dohoda učiněná ve smíru, ,že ,p or vznesen bude na rozhodčího,
není novací: Sbírka 1611.
3) Sbírka 9703, n. ř. (6) 2451, (10) 3978; neúčínná jest smlouva, aby
někdo třetí zjistil určité skuteČ'llosti: Shírka n. ř. (16) 6631.
') Mohou manr:lelé '&vou ,žalobu o rozvod platně V'znésti na rozhodčího,? Záporně :s IP e rl: Gel'. Z., 1903, Č . 25, 45; kladně O t t: tamtéž, č . 36.
5) Odkaz na písemnou smlouvu nestačí: Sbírka n. Ť. (9) 3646.
SmlouV'a rozhodčí nevyžaduje však fOTlIlly nutné 'p ro právní poměr, který
rozhodčí má rozhodnouti: Sbírka 5665. Písemné formy se nevyžaduje,
podrobují-li se strany spolkovému rozhodčímu soudu, úízen&u podle
stanov: Sbírka 13750, 15670, n. 1'. (7) 2749. Srov. n. Ť. (16) 6520. :Smlouvu
rozhodčí lze zrušiti neformálně: Sbírka. n. ř. (9) 3459.
6) Není ,přípustno ustanoviti někoho soudcem ve vJ.a;&tní věci: Sbírka
3933. Není ,přípustno podrobiti se cizozemskému burso-vnímu soudu r()lZ.hodč.ímu: Sbírka n. ř. (16) 6691. Dovo1eno jest vznésti rozepři rozhodčí
smlouvou na ciwzelIliSký soud: S'bíTka n. ř. (8) 9244.
.
7) Také druhý Ismluvnik má právo žádati za zrušení rozhodčí
smlouvy: Sbírka n. ř. (10) 3825, (11) 4815. Zejména obává-li se zneužití:
K r a í n z: str. 438 a nási.
8) Sbírka n. Ť. (2) 676.
9) RO'Lhodčího nelze ia.lovati na. s~nění převzatých povinností:
Schrutka: Ger. Z., 1916, č. 23, jud. 238; jinak RO ls enbratt: Gel'.
Z., 1902, č. 25 a 26; 1909, č . 18. Sbírka, n. ř. (4) 1353, (7) 2751.
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platný soudní rO'zsudek. Z určitých důvO'dů (c. ř. s. § 595) lze hO' však
práva, tak zejména, když byily pO'!l"ušeny kO'gentní
právní předpisy 1).

naříklLti pO'řadem.

VII. Navrácení v

předešlý

stav 2).

§ 159.
1. J ednO'tná lLplikace práVlI1Í normy na všechny p['aktické pnpady, které představují skutkovO'u podSltlLtu této nO'rmy, vede častO'
k výSJledikům, jež příčí se postulátu vthO'dnO's,t i i slušnO's,ti. PrO'ti právnim újmám tO'hoto druhu chrání navrácení v předešlý s,t av, zrušení
na.stalých právtních změn z důvodů s~ušnosti. Za důvody restituční
platí obecně nezletilO'st, nepřítO'mnost, dO'nucení, pO'dV'od, O'myl.
2. Navrácení v p['edeš.Iý stav dO'sáhne však svého účelu jen,
zničí-li práva Jinými už nabytá. Tím arci O'hrO'žuje restituce jistO'tu
pTávniho Sltyku, a prO'tO' hledJá modemí právo odpomoci jinde. Ne~letiJlce chrání plaJtné p!ráV'o O'bmezujíc jejich způsoJbilost k činům
a j. (na př. § 1494), nepHtomné zřízením kurátorra (§ 276) a pod.
Donu(';ení, podvod, omyl jsou dův;O'dy nařika.telnO's,ti (§ 870 a násl.).
Dnešní hmotné právo -nezná restÍltuoo. Navrácení v pl'€dešilý stav jest
zjevem práva procesního (§ 1450, c. ř. s. §§ 146 a násl., 460,
556, 571).
1) Zrušení TO'zJlOdJčíbo výroku nemá ·za následek nové řízení před
soudem ro~hodčim: Sbírka n. ř. (4) 1594; jinak R o sen bla t t: Ger. Z.,
1903, oČ. 39; po 'Zrušení rozhodčího výroku nelze žádati novélho rozhod'n utí
na tomtéž roz!hodčim: ISlbírka 2799.
2) U n g e r: 2., str. 692 a násl. - P f a ff: Griinh. Z,. 2, str. 270,
pozn. 23, str. 292. - R e gel s ber g e r: 1, str. 711 a násl.

