
III. K temtn ustanov,ením se druží U'st1aJnovení zcela nové, .pojaté 
d'o tretích odstavcu § 2. a '3., p'odle nehož je lp f e č ine maldivní 
i pasivní úplatkáfství v príčine osob, které nejsou vefejnými 'čini

teli, jestHže: 
a) jde o to, aby ta-ková osoba užila svého VIiVll II verejného

činitele k dnsa:ž'ení účelu, který je vubec podkladem § 2. a 3., nebo 
Zla to, že tak učinila a ž<e tahotnúQelu slk;ute:one hylo dos'aženo 
(nedosáhlo-li se ho, není takové dodatečné odmeňování intervencí 
u verejného činitele nebo požadování odmeny za ni tres,tné, nehot 
§ 4. ke konci se nezmiňuje o' p'ouhém užití vIivu u v~fejnéhoónitele) ; 

b) jde-li o Pfos\pech »nikoli nepatrný«, a 
e) nemá-li ona O's-oba na tento prospech práva. 

Jak je videti, nelze novému zákonu učiniti pnklonu, že rešil své' 
úkoly jasne a s ' uvedomením všech dusledku, které budou míti jeho, 
ustanovení v záp'Mí v obnru obnjího platného práva. Bylo by lépe, . 
kdyby byl zpracoval mate.rii celou, jednonne pro obojí oblast právní ;, 
takové zá'platování nemťrže vy,padaii jinak než závlata. Také jistota 
právní tíI1?- trpí, když }oze k výsledku dnspeti jedine ,obtížnou .právni
ck;ou konstrukcí. 

Dr. ] aroslav liorák: 

Problém držby v moderním zákonodárství 
se zrelelem na právo československé. 

úvo D. 
V XI. sešitu Právníka na rok 1924 str. ' 490 »liovorna« Dr. Cibuika 

pod heslem »Zbytnost ,držby« dotýká se jedné znejspornejších otázek 
soukromého práva, ve které nejvtipnejší hlavy právnické ani z daleka ne
došly shody, ale také ani z daleka nedospely k resultátu tak radikálnímu, 
k jakému dospel autor cHovaného článku, totiž: ke škrtu držby z právního. 
ys tému. Ač tu stojí proti sobe mínení zásadne do krajnosti neslučitelná, 

s jedné strany pojímání držby jako subjektivního práva, s druhé strany 
pojímání dr~by jako pouhého fa,kta, ovšem že skutečnosti právne závažné, 
predce i zástanci tohoto poslednejšího mínení uznávají nutnost právní 
úpravy držby a nalézaH proto dúvody velmi závažné. 

Dr. Ci'bulka považuje držbu ve skutečnosti jen určitým dokumentová
ním toho kterého práva a nikoliv samostatným ústavem právním. Postrádá 
dIe neho veškerého právního, podkladu a ponevadž se také snadno lze bez 
ní obejíti, jest možrio jak oddíl občanského zákoníka, pojednávající o držbe, 
tak i príslušnou stať civilního rádu soudního, upravující rízení o žalobách 
z rušení držby vyloučiti a prípadne zjednodušiti i ústav vydržení a jiné 
predpiSY platného práva. V dobe nutnosti a bezprostrednosti jednání, ry
chlého rozhodování , snahy po zle,p'šení fízení a konečném rešenÍ .sPOHl 
postrádá prý ústav držby a jeH ochrana puvodního oduvo.dnení. prestává 
býti účelnou a lze ji proto odstraniti a to tím spíše, když vúbec není za
po.trebí za ni nejaké náhrady, ' ježto se plne vystačí s ostatní zákonnou 
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<ochranou jednotlivých práv, jako na pr. se žalobou vlastnickou. ze s lužeb
nosti, žalobou d.Ie § 228. civ. r. s. Po.dotýká·, že i zákazy ve smysle §§ 340. 
.až 342. obč. z. nahradí úplne predpisy rádu exekučního o zatímních opatre
ních. -- Uvádí dále, že puvodnímu právu českému byla samostatná ochra
na držby zcela neznáma a vžila se tep rve vIivem cizího práva, ač dodnes 
·obecná mluva slovy »drží « a »držitel« vyrozumívá ponejvíce: »užívá, má, 
je majitelem«, poukazujíc více na právní povahu té které skutečnosti, nežli 
Jla pouhou 6kutečnost držení. Vzdor recepci' nevžil se tento útvar právni 
úplne a ve sporech o rušenou držbu strany právne nezastoupené pravidelne 
se dovolávají a uplatnit hledí to které svoje právo a nemohou pochopiti. 
jak je možno pri právním posuzování veci omeziti se pouze na skutečnost 
poslední držby a jeH rušení. 

Držba jeví se autorovi tohoto mínení prežitkem dávných dolb a jeH 
<ochrana upomíná na dávno minulé doby nutné ochrany proti svémoci, 
udržuje se více méne pouhou setrvačností a je Úistavem úplne postrada
i elným. 

Názor autoruv je ovšem jen zbežne namítnut a vedecky ·presvedčive 
nepropracován. Nekteré jeho poukazy zajisté nepostrá-daH podstatnos,ti, jak 
l1Ížeji ukážeme, zvlášte pokud by se držba co ·do své právnické podstaty 
jako pouhá skutečnost považovala, predce však tak, . jak je vysloveno, je 
toto nové posuzování držby tak radikálnÍ - nerku-li vzhledem n.a posud 

'uplatňované temie prímo kacírské - že vyzývá direktne ke kritice a ke 
.kritickému prozkoumání celé materie. Vytýkáme jen prípad držby zlode
jovy, kiterá zajisté ani dIe jeho všeobecne vysloveného mínení nebude 
Tepr,aesentovati právo. Kdyby však této držbe neprísluš'ela ochrana, kterou 
jí poskytuje positivní právo, pak by ovšem vec ukradená, kterou vlastník 
z kteréhokoliv duvodu nesleduje, mohla býti zlodejovi po letech kýmkoliv 
tretím odňata a ,pochybuji, že Iby takový právní stav uznal autor uspoko
jivS'm. Ostatne autor sám navrhuje zjednodušení ústavu vy držení. ne však 
j eho odstranení. Tím však zacho.v.ává držbu, kterou pokládá jin'ak zbyteč
nou. S držbou by ovšem musilo i vydržení odpadnouti. 

Z tohoto podne,tu pokusíme se v této práci o zaujetí stanoviska de 
:lege ferenda k tomuto· .predmetu, berouce do zretele moderní predmetné 
zákonodár·ství, zvlášte nemecké, švýcarské, návrh uherského občanského 
'zákona, jakož i revisi rakouského občanského zákona a unifikaci civilníh~ 
.fádu soudního, v revublice Československé. Daleko jsme toho osobovati 
s i schopnost definitivního rozhodnutí o,tázek, v nichž ne,jvýtečnejší juristé 
's e ·rozcházeIi, ale doba, v níž se jedná o sjednocení materielního a formál
ního práva v naší republice, ukládá povinnost zaobírati se práve terni otáz
kami, jež jsou v temii spo,my a využitkovati výsledku juristické meditace 
prošlých dob k utvorení práva odpovídajícího jak logickým dusledkum 
:teoretických zás.ad, tak p·otrebe praktického života. -

Otázky, jež vyplňují problém držby, jsou dIe na~eho mínení tyto: 
1. právní povaha držby, totiž jako práva aneb právnické skutečnosti , 
2. zda-li je k drwe ve smyslu právním potrebný t. zv. animu.s po.ssidendi , 
3. po.jem držby veci a držby práva, resp. hranice obou, 4. úprava formáIn í 
-ochrany držby. 

O techto otázkách po.jednáme v následujících kapitolách zevľubneji . 

KAPITOLA I. 
Je držba subjektivním právem aneb jen právnickou skutečností? 

l . . P ŕ ehl e d t e o r i í o drž bea d il vod g jej í och ran g. 
Až do spisu liahnova »De iure in re«, 1639 - v kterém vysvet!o;vaI, 

.že je držba vecné právo, pojímána byla drž'ba v teor-ii všeobecne jako 

.skutkový stav. i
) Teorie liahnova prešla potom i do positivního zákono-

1) Kraintz-System § 30. 
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dárství (§ 308. rak. obč. z.). Obnovené studium rímského práva (Savigny} 
vedlo k teoriím smíšeným, po'jímajícím držbu nekdy jako právo, nekdy 
jako skutečnost. 

Další logi,cká duslednost v badání po pojmu držby vedIa zpet k poH
mání držby jako čiré skutečnosti. Máme tedy dIe tQiho 3 druhy teorif 
o držbe: 1. teorie právní, 2. skutečnostní a 3. smíšené. 

AJ T e o r i e drž b y j a k o s II b j e k t i v lZ í h o l) r á v a. 

lilavním repr,aesentantem tohoto smeru je Ihering ve svých četných 
spisech. 2

) VedIe jeho s,tanoviska, že držba je subjektivnÍm p,rávem, význač
no je s,tanovisko ohledne animusu possidendi a duv,odu ochr.any držby. 

. V díle »Der Besitzwille« stojí totiž Ihering na stanovisku, že pro 
otázku, zda-li trvá držba aneb detence, nemá zvláštní kvalifikace vule· 
(animus possidendi) žádného významu, ale rOlzhod,uje o tom pouze objek
tivne právní norma. Jak budeme videti v následující kapitole, tMa myšlenka 
došla uznání v moderním, zvlášte nemeckém zákonodárství v plném roz
sahu. Je to tak zvaná objektivistická teorie, jejÍž opak tvorí subjektivistickä 
teorie Savignyh6 s akcentuováním animi poss,idendi. 

V díle »Ober den Orund des Besitzschutzes« vystoupil Iher,ing proti 
panující nauce romanistu, která videla duvod ochrany držby a) v nepráv
nosti násilí (Windscheidt-Pandekten), aneb b) v nutnosti zabránjti násilí , 
aneb c) v prae,sumpci práva obsaženého v držbe, aneb d) v právu osobnosti: 
do dr.žby vteleném, aneb e) v zásade, že držba sama o sobe je lepší nežli 
nedržba aJtd. 3

) - Ihe.ring vidí duvod ochrany držby v ulehlČení dukazu 
práva vla'stne pro vlastníka určeném, .ale nutne také nevlastníkovi pfipada
jícím. Tuto teorii Iheringovu ,napadají spi.sovate,lé romanističtí a také 
Kraintz4

) z duvodu, že není ani rímská ani IToderní a že bv podle této 
teorie nebylo . pochopitelno, proč i vlastník musí býti odsouzen k vy.dánÍ 
veci nekým jiným svémocne mu odňaté, dokonce i k,dyž ihned dokáže, 
že je pravým vlastníkern. Iheringem tvorený účel o,::hrany držby nelze 
tudíž pronikave dosáhnouti. Tato teorie nenašla mnoho pfivrženc1u a s po
sitivním zákonodárstvím na záldade pO'zemno,knižného porádku ·nedá se 
vubec s'wvnati, kdyžte pozemnoknižnÍ vlas tník v possessorním sporu musí. 
faktickému držite1i ustoupiti a odvolání na pozemnoknižní stav mu není. 
prozatím nic platné. 

Zvlášte K,raintz Vystupuje velmi o<stfe pr Olti tf O'fii Iheringove, ač 
práve jeho zvláštní te,orie o duvodu ochrany držby je Iheringove tak po
dobná, že nekterí (Burckhardt, System IIL, str. 4., pozn. 1.) pokládají obe 
teorie v poslední línii za identické. 

Teorie Iheringova o duvodu 'ochrany drž'by je dUležitou pro jeho 
poíímání držby jako subjektivního práva, jimiž rozumí »každý právne 
chránený interess «.5) Protože také držba je takov5r m interessem, nemuže 
se pochybovati o jeH subsumovatelnosti pod . pojem subjektivni,ho práva. 
Na základe tohOlto názoru snaží se Ihering také ve svém spise z dllvodu 
ochrany držby provésti názo,r, že držba je pra e s u m p t i v nív l a' s t
n ic tv í a duvod ochrany držby je vlastníkovi pfi:: ouzené ulehčení dukazu .. 

2) »Geist des rom. R «, »Beiträge zur Lehre vom Besitz«. »Besitz « 
(liandworterbuch der Sta.atswissenschft.), »Df,f Besitzwi1le« 1889, Ober 
den Grund des Besitzschutzes, 1868, 2. vydání 1869 (separ. otisk »Beiträge· 
etc. « z Dogm at-]'ahrb. IX.). 

~ ) O techto teoriích bližší viz: Randa, Besitz § 8. (5 skupin). 
4) Syst~m § 166. 
5) Geist des róm. R. III. §§ 60., 61. proti definicím, které v subjektivním 

právu vidí p.anství vule (Arndts, Windscheidt, Unger, částečne i Savigny
a Puchta), proti čem už Ihering namítá, že také vUle neschopná osoba 
muže mW práva, kde pak v nich ležící moc zajisté není mocí jeho vUle_ 
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Vada Iheringovy konstrukce o po,jmu držby jako subjektivního práva 
je spnIečná všem spisovatelum, ktefí kvalifikuH držbu práve dIe toho, 
z jaké definice suibiektivního práva vycházeií. Jen v tom je celkem souhI.as, 
že subjektivní právo· je individualisovaná právní moc objektivní normou 
určitým interessum poskytnutá,G) ale tato vykazuje četné ruzno·sti a od

.stupňování. V poslední linii ovšem je i pojem objektivního práva vždy ještč 
spo·rný. K té to otázce se vrátíme doleji. 

K spisovatelum stojícím na stanovisku, že je držba subjektivnim 
právem, ač často velmi odchylne od Iheringa, patrí zvlášte: BekkE'r. Ende
mann, Eek, Cosack, Oierke, Puchta, MerkeF) - tedy zvlášte moderní 
germanisté na základe stanoviska, které v této otázce zaujal nem. oíbČ. z. 
V rakouské li.terature považujÍ držbu i.ako právo v první rade sta,rší kom
mentatori na základe § 308. obč. z. , pak Caustein, Till. Burckhardt, 
Pfersche, Demebius.8 ) Z maďarských spisovatelu starší (Suhayda, Fr,ank) 
považují též držbu jako právo, Hnak však prevládá názor teorie smíšené 
(hlavne OrOls.schmidt, fejezetek L, str. 11.) . Nc-vejší smer opet se kloľt1Í 
k pojímání držby jako práva. 

B) Te o r i e s m í š e n é. 

tIlavním . repraesentantem nauky o smíšené podstate držby jako 
-skutečnosti prípadne práva je Savigny: Das Recht des Besitzes . 1803 (VII. 
vydání 1865). Toto dí10 dlouhou dobu ovládalo právnické myšlenÍ. Držba 
je fakt, pokud jí slouží základem pouhý faktický pomer (detence) - ale 
právo, jakmile s pouhou existencí tohoto faktického pomeru jsou spojena 
oprávnenÍ. Je to p'rávo. i fakt zároveň (§ 5. str. 7.)9) Savigny mimo to 
konstruoval t. zv. teOl-ii vule, dIe níž vule rozhoduje o· tom. kdo je drži
telem a kdo pouhým detento,rem. Držba je tedy skutečností $ dúležitými 
p'rávními dusledky. Duvod ochrany tMo skutečnosti .spo.Čívá v tom. že 
ručením držitele porušen Ibyl porádek, jehož znovuzfízení je v interessu 
státu. 

Proti této teorii namítá se, že znovuzfízení právního stavu nemúže 
se rozprostírati dále, nežli aby patfičný dosáhl toblo. k čemu · .má právo, 
protože když držitel jiného druhu nemá práva, ,nemMe utrpeti urážky . 
Ná,s,ledkem tHo úvahy dospeli k tomu výsledku z teorie Savignyho, že 
držba piQžívá proto ochrany, protože je právem. 

Podobne jako Savigny: Brinz, Arndts, W ,indscheidt. Baron, Neuner, 
tedy vetšino·u romanisté. Z maďarských spisovatelu patrí sem: Vécsey, 
tIoffma,nn, Wenzel, Knorr. 

Privrženci teorie vule, i když tea-rií Savigny.ho 'c,dp-frali. oki.iJmu prišIl 
tam, kde zústal Savigny. To cítí dobTe mezi maďarskými spisovateli 
Zlinský (Reiner),1°) stojící rOiVnež na 'stanovisku ,teorie vllle. ale neuzná
vajíd držbu jako právo, když dedukuje: »Ostfí dUViOdu privržencu teorie 
vllle nelze hledati v to.m, že neoprávnená vule, když a protože došla fakti
ckého v}'razu, má se .chrániti, nýbrž v t.om. že jí o,dporující vule nebyla 
uplatnena zákonne predepsanou cestou a zpusobem. čili: zákon vyznačuje 
cestu a zpusob, kterým oprávnení vule mu že doHU uplatnení. Kdo tuto cestu 

G) Mer k e l Jur.: Encyklopaedie § 158. 
7) Cit. § 611. »že 'to není pouhé faktum doka~uje zvláŠlte jeho v obč. z. 

(se1t. nem.) vyslovená zdeditelnost, aniž by byl0 potfebí dosažení skutecné 
moci se ,strany dedicovy«. 

8) Grundriss de-s Sacheirr. str. 2. s oduvodnením, že tam. kde hospo
dárský vztah osoby k právnímu statku je chránen normami príkazu a zá
kazu, sluš'í prijati subjektivní právo. 

9) Kraintz ' § 167. pozn. 2. poznamenává k tomu, že Savigpy patrne 
neužil zde slova »právo « v technickém smyslu. 

10) A magyar magánjog mai érvén~ében VII. vyd. 1899, str. 266. 
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pomine a tfebas oprávnenou vúii samovolne chce uplatňovati, dopustí se 
protizákonného činu. Na odstranení toho, na ochranu zákona, Vystoupí jiné 
ustanovení zákona, následkem jehož v takovém prípade má se dfívejší stav 
znovu zfíditi. Ne pr o,to , že by se tento stav uznával právním. ale protože 
protizákonným zpusobem a cestou byl zmenen. - Pro maďarské právo
má Zlinský ješte i historický duvod, neboť v Uhrách byla svépomoc v ši
roké míre prípustna a kde byla prípU'stna, zákon neposkytoval ochr,any 
tomu, kdo byl svépomocí postižen. Držitel mohl rušite'e držby i do jednoho. 
roku i násilím vytlačiti z držby a vytlačený nedosáhl reposice, protože' 
svépomoci použivší oprávnenou cestou zjednal své vuJi platnosti. čili pro
t ože v tom prípade zákon dovoloval svép:omoc. 

C) Te o r i e drž b Y i a k o s k II t k o v é It o s t a v ·u. 

Hlavní reprraesentanti této nauky jsou : Randa,l1) Unger, Stubenrauch,. 
Kraintz. Tato nauka predstavuje panující mínení. rakouských spisovatelu 
oŽ do nejnovejší dohy. DIe této teorie držba je skutkovy stav. sice právní,. 
ale zrovna takový, jako jiné skutkové stavy právní (na pr. paternita) ~ 
které ješ'te s,amy o sobe ,nepredstavují subjektivní právo. Duvod právni 
ochrany držby tato teorie vidí ve vuli držitelove, tedy oproti ob,iektiv,nímu: 
momentu v momentu subjektivním. Tím více uplatňuje, že objektivnírn 
právem uz.naná vUle již samo sebou je subjektivním právem, ale i když 
tato vule nebyla oprávnena, avšak ve faktickém výkonu nejakého práva 
čiste j,ako skutková došla výrazu, vyža,duie také tehdy právní rád. aby byl" 
chránen proti svémocné a ne v právní forme vystupující c:izí \ruli. 

Specielne Kraintz konstruoval zv.láštní teorii oduvodu o-chrany držbY, 
kteráž, a,niž by byla došla všeobecného , uznání, mela nás.ledkem autority 
a rozšírení Kraintzova systému - jediného úplného svstému rakouského· 
práva občanského - veliký vliv i na praxi a jak se zdá i na legislaturu 
pfi úprave ,otázky úpravy ochrany držby v rak. civ. r. s. ze dne 1. Slrpna 
1895.12

) 

Kraintz vidí duy-od ochrany držby ne v tom, že je držha právem -
nýbrž v tom, že tato ochrana je nutným doplnením processuálního pra
vidIa: actore non probante reus absolvitur. Toto pravidlo smeruje k udrženf 
trvajícího stavu až do definitivuího rozho,dnutí právního: SPOlru, ale dalo 
by se snadno oibejíti tím, že by se nekdo svémocne vložil do uži tku náro
kovamého práva a tím by protivníku vnutil úlohu žCllobcovu a tudíž také" 
bfíme dokazování. Proto prý muselo se pomýšleti na to, aby trvající stav 
proti takovým svémocným zmenám byl chránen a učinilo se tak ve forme 
ochrany držby. Je to tedy jen provisorní ochrana stávajícího pomeru 
faktického, bez ohledu na to, zda-li je tu také právo aneb ,ne. Práve v tomto' 
abstrahování od práva vidí Kraintz rozhodující dukaz. že držba sama není 
právern. Tomu dává prý výraz i terminologie civiiistická. označujíc tuto 
ochranu držby jako possessorní oproti ochrane petitorní čili ochrane práva._ 
Právem rozumí i oby·čej,ný človek neco, co je v s·ouhlase s právní normou. 

11) Der Besitz nach čst. R. § 3. (česky: Držba dIe rak. práva v po-
rádku systematickém, zpracoval Dr. Šokl 1890) - II. vydání (s dodatkem: 
mit cinschluss der Besitzklagen). Ohsahuje vedIe práva rakouského i právo 
obecné, pruské, francouzské, italské, saské a curyšské. ~ Vyšlo v Lipsku 
1865 (pozdeji vícekráte). 

12) Ani Kraintzova teorie oduvodu o;::hrany držby není celkern 
puvodní. Vyskytuje se rudimentarne již u Gainsa, Just. IV. § 148. ef i L L 
§ 2. 3 D. uti possj.dentis 43, 17, také u Windsoheida Pandekten § 148., 
Neuner: Wesen und Arten der PriVlatrechtsverh. str. 139. Ibering: Beiträge ' 
s tr. 62. Vangerov: Pandekten I. §§ 337., 355. - V této studii zaobírárme se· 
zvlášte teorií Kraintzovou, protože . má býti dIe vlastního n :í zoru autorova 
pfímým opakern teorie Iheringovy, ač nekterým se obe zdálv identickýmL 
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Má snad také držba zlodejova a lupičova tuto vlastnost. ačkoliv trestn í 
:zákon žádá její odstranení a civilní právo poskytuje poškozenému nárok 
na vrácení? Ale i Kraintz pripouští, že objektivní p'rávo zákazem svémoc
ného rušení dTžby v ,ní ležící moc provisorne rozšífilo na moc právní, ale 
:protože duvod tohoto zákazu leží jedine ve snaze udržeti stávající stav 
až do soudcovského ro,zhodnutí, nemuže býti v tomto potenco 'v" ání skutečné 
mod na moc právní spatrováno povýšení držby na právo. 

Základ teorie Kraintzovy je v zásade: actore non probante reus ab
salvitur, - actori in cumbit probatio. Soudce nemá nafíditi zmenu posa
vadního stavu, pokud mu nebyly poskytnuty k tomu dostatečné duvod:r. 
Proto zustává žalovamý i po ča s processu v postavení. ve kterém byl. 
Tuto zásadu by však lehko bylo obejíti tím, že by se stvofila situace 
illutící materieIne v úlo,ze žalovaného se nach~zejícího k tomu, aby formáln e 
vys toupi1 jako žalobce, na pr. když by prekarista se zpečoval vlastníkovi 
vec vrátiti. Mimo to závisí často otázka, kdO' má ve sporu vystoupiti jako 
'žalobce aneb jako ža.lovaný - od pouhé náhody, aJč,klQUv dIe uvedené 
zásady práve pfi nedostatku dukazu výsledek sporu od tohoto postavení 
závisí. Ina pr. pri avulsio (§ 412. obč. z.) náhodou stává se posavadní 
držitel jako vlastn'ík odtrženého pozemku žalobcem proti zpečujícímu se 
vydati mu odtržený kus majiteli pazemku, k nemuž se odtržený kus 
,odplavil a nemuže se opírati ani o pozemnoknižní stav, ani a jiné dukazy 
nabytí vlastnictví na odtrženém kusu, leč jen o fakt, že do avulse byl 
v držení tohoto kusu. - Nárokuje-li nekdo vec v cizí držbe se nacházející, 
ani ž by mel vyhlídku na úspech v processu, protože nemá dostatečných 
du.kazu, bude se snažiti svémocne pfijíti do její drž\:) y (vi , cIam. precario) 
a tím nutiti posavadního držitele, aby žaloval, který, nep'Odarí-li se mu 
,dukaz práva k držbe, spor definitivne prohraje. ,Pr,oto je nutno. aby vy 
tla1čený drži tel bez ohledu na právo k držbe, mel žalabní právo na znovu
zfizeni ztracené držby, tedv reposici veci svémocne odňaté a tak na za
chování p,ostavení žalované-ho (odnetí držby). Podobne bývá ohledne ná
Tokavání práv užívacích na cizí veci (servitutU atd.) = rušení držby. 

Ty to úvahy byly prý rozhodujícími i pri zavedení praetorských 
'interrdiktu de rekuperanda a retill1enda possessione. (Ovš.em toto mínen í 
není ani u romanistU nesporné.) 

Koneč:ne uvádí Kraintz ješ te jeden d,uvod pro ochra'nu d.ržby. V prí
padu nesP'Orného vlastnictví a na nem dtahnou dobu vykonávaného práva 
treti osoby mohlo se státi, když by vlastník pojednou odporoval výkonu 
toho to práva. rozhodující otázkou by bylo, zda-li vlastník aneb užívatel 
má vystoupiti jako žalobce: prvý má positivní, druhý negativní dukaz ne
extstence, resp. existence práva na veci. Možné by bylo té ž, že by obe 
strany vystoupily jako žalobci a obe stejne úspešne dokazavaly. Bylo by 
možné, aby v tom prípade obe žalaby byly zamítnuty? Praetor razhodoval 
tuto otázku tak, že udelil posavadníinu detentorovi uŽÍvacího práva úlahu 
žalavaného a oprati svémocnému útoku na jeho užívání ochranu jako proti 
rušení držby. Tu se nejednalo 'o držbu, neboť vlastník veci sa nacházel 
v držbe sám, ale ,pOlsuzav'al se tento piípad per analogiam (quasi :posses.sio 
juris). Tak vznikla prý ochrana držby práva jako nutný prostfedek k re
gulaci úloh stra,n, kde se nejeví fixDvanými již samou povahou veci Tato 
,quasi possessio vztahovala ~e zprvu jen na nekteré prípady detence, 
zpačátku ani ne na všechny servituty, ale histarickým vývojem -rozširovala 
.se na další prípady, až moderní právo uznal'O všeobecne i držbu práva 
jako abdobný institut. 

Príbuznost teorie Kraintzovy s Iheringovou je nápadná. ač dIe sve
dectví Pfaffova starší a Kraintzem samým odmítána. Z dusledku. ke které
mu daspel Kraintz ah ledne duvadu ochrany držby vyplývá jeho popírání 
charakteru držby jako práva. DIe neho (§ 24.) je držba v první fade fakti
cká moc nad nejakým objektem, ale tím~ že 'Objektivní právo v interessu 
..zadržení zhoubné svémoci každému zaka.zuje drži tele svémocne rušití a 
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·praetendenta držby poukazuje, aby své nároky cestou práva pred rádným 
soudem uplatňoval, stává se skutečne' mocí právní, protože hlavne na 
autorite práva spočívajícÍ. 

Není však moc prá vn í snad již sama subjektivním právem ?13) 
Kraintz - vyhnul se této konsekvenci dalším vývodem, že bv byIo 

odvážným zlodeji a lupiči, kterí jsou také držitely, pfi.souditi pr'ávo nad vecí 
v jejich držbe se nacházející. Dlivod, že ~ 368. obč. z. a vynikající civilisté 
pokládají držbu za subjektivní právo, vidí v tom, že pro toto odchylné 
mínení trvá zvláštní konstrukce pojmu subjektivního právaY') 

Naproti teorii Krainí-zove lze však uplatnit{ následuHcí námitky: 
l. Zás.ada »actori incumbit probatio etc.« byla ovšem do nedávna 

dominuiící zása,dou materielního práva o kOlnfliktech konkretních či.li systé
mužalobního (Actionenrecht), ale v starš'ích systémech neexistovala . 
V nemeckém p.rávu práve žalovaného o!bt~žovalo bfíme dôkazu a vz.dor 
tomu práve nemecké právo kladlo hlavne váhu na držbu (Gewere)/5) tak 
že práve po,jem práva ustupoval pred tímto vnejškem práva celkem do po
zadí a tento názor mel vliv i na vývoj ochrany držby dIe práva obecného 
až k výstfelkum, o nichž se zmíníme v II. k'apitole této p.ráce. DIe neme
ckého práva mohi držitel veci svoje právD (vlastnictví) prísahou dokáZrati, 
evo rOIzdelil soudce spornou vec mezi strany.16) (Také starší process iuri
dikační byl judicium dupJex.) StOlpu toho nacházíme i v § 851. obč. Z. 
ohledne obnovení hranic, když se ani poslední klidný stav držby zjistiti 
nedá. V starorímském právu byla vec pfisouzena tomu, jehož právo soudce 
uznal pravdepodobnejším. A predce ochrana držby trvala iiž v dobe, 
kidy se svrchu uvedené zásady dIe techto dokladu nepoužívalo,. Tato zásada 
však v dobe novejší utrpela znovu ses1abení v právu rakDuském a na nem 
spOIčívajícím právu československém aspoň v historických zemích, zave
dením nového civilního rádu soudního. Subjektivní prôvodní !bfíme, 1. J. 
záva,zek každé strany, aby též dokázala skutečnosti, jež uvádí jako ta
kové, které lJlárok oduV'odňujL jemu prekážejí aneb jej ničí. není již v civ. 
r. S. známo (§~ 178., 182., 183., 184.). Jinak ovšem ješte § 104. všeobec. r. 
s., s jehož použiHm p06tala úpr.ava obč. z.; § 170. západohaličského sou-d
ního raduP) Dnes platí pro pravidla o pruvodním bremenu zásady spra
vedInosti, slušnosti a účelnosti (§ 7. obč. z.) bez ohledu na zásady staršíha 
formálního práva, o které se práve Kraintzuv názor opí,rá.18) 

2. 'Upadá Kri:lintz v týž omyl, který vytýká Iheringovi: Z príčiny, že 
držbu neuznává subjektivním právem, a'č i v ní vidí p,rávní moc, aby mohl 
konstruovati pojem subjektivního práva, který by ne,objímal v 'sobe i držbu. 

13) To cítí vydavatel Kr.ai-ntzuv Pfaff, když v po-zn. 8. k ~ 24. uvádí: 
Obyčej'né tvrzení ci'VilistU, že držha je jen faktická a jen subjektivní právD 
právní moci, iIení tedy správné( n. Také držba je právní moc teprve ob
jektivním právem zfízená, jinak by se nedalo pochopiti. že také lze býti 
držitelem pluhu na poli zanechaného. 

14) Pfaff poznamenává k tomu: Pojem práva v subjektivním smyslu 
nesmí s tím, co se tím v obyčejném živote rozumí, státi aspoň V. rozporu, 
neboť tento pojem je vzat ze života. Obyčejn5' človek myslí ve všech 
prípadech, kde mluví o právu k nečemu, na konformitu s právní normou . 

. A tato konformita má býti snad ohsažena též i v držbe zlode.ie a lupiče? 
(Kraintz, ' System § 24., pozn. 9.) 

15) Gerber, Deutsches Privatr. § 61. 
16) Walter, D. Rechtsg. §§ 683., 658. 

17) Weiss, Obligo právo, část 2., str. 156. a tam cit. literatura. 
18) Pro území práva uherského platí ovšem posud ~ 269. civ. r. s. 

uh., který je výrazem zás,ady: actori incumbit probatio. 
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nuce'l1 je pro pojem subjektivního práva požadovati ješte jednu náležitost 
mimo náležitosti právní moci objektivním právem udelené aneb aspoň uzna
né. Žádá totiž, aby právní moc kvalifikovaná na suhjektivní právo, byla 
objektivním právem definitivne uznána.19

) Držba ovšem tohoto momentu 
p·ostrádá. Ale taková konstrukce pojmu subjektivního práva je celkem 
libovollná a z liboQvolne utváfeného pojmu vyplývající dedukce je circulus 
vitiosus,Merý nepresvedčuje oduvodnení tohoto 'Dostulátu: Definitivního 
uZ'l1ání objekHvním právern, je mimo obyčej násilné. Objektivní právo 
tvofí prý nekdy mo·eenské pomery, aniž by je takfka chtelo, protože prý 
isou nutn·ou, snad nevítanou konsekvencí iistých jiných p-rávll1ích postulátU, 
kteréž se bez prvejších nedají uskutečniti. Taková objektivním právem 
stvorená moc jednotlivcova ne'l1Í právem alespoň žádána, není jim definiiivne 
uznána, nýbrž jen trpena, pokud se vec nedá zmeniti a nemu že )edy jako 
právo jednotlivcovo, jako právo subjektivní býti po.važována. Ze by ob
jektivní právo PflO,pujčovalo subjektivnÍ moc noleus voleu-s, jak se tu tvrdí , 
má príchuť naturalistické mentality, podivné u spisovatele tak rozhodného 
pfivržence histo'rické školy, jako je p-ráve Kraintz. 

Ješte nejpádnejším dukazem Kraintzovým je odvolá,ní na obč. z. sám, 
§ 309.: Držba je f a k tie, k á m ,o c nad vecí s úmyslem tuto nadále pro 
sebe vykOlnávati. 20

) Protože se zde ce!kem abstrahuje oj olprávnení k to
muto výkonu a zlodej a lupič rovnež tak js ou držitely neprávem odňaté 
veci, je zrejmé, že držba není právem, nýbrž jen skutečností. TentO' argu
ment by bYl ovšem závažným, 'kdyby stanovi,sk-o obč. z.. že držba je 
subjektivním právern, .bylo dokázatelne nesprávným a kdyby ~ 309. neby! 
v sowh-Iasu s teorií, jež tV10fí základ ohC z. v pfeď,pi-sech o ,držbe. 

Zaobírali jsme se tuto s názorem Krai:ntzovým poQnekud obš'írneji, pro
tože jeho nauka o, držbe jako skute·čnolsti je jednak zal,ožena na výsledcích 
starších zástupcu této školy (R.a.ndy, Unger,a), jednak mela značný vliv 
praktický, jak svrchu vzpomenuto a konečne protože její zdánlive prísne 
logické vývody hodí se otTe-sením jejích základu neHlépe k poukazu, že ani 
tato nauka nepresvedčuje Ineo.dolatelne, že by se jednalo pfi držbe slm
tečne o pouhý skutkový stav a ne o s kutečne subjektivní právo. 

V následujícím pokusíme se oduvodniti stanov:sko' v moclerním zákono
dárství znovu uplatňované, že držba je skutečne právem subjektivním. bez 
ohledu na starší teorii Iheringovu, která se neosvedóla. Tím se vysvetluje 
ovšem naše stanovisko k teoriím t. zv. smíšeným samo sebou . 

II. Drž b a j a k o s u b je k t i v n i prá v o. 

Otázku, je-li držba subj·ektivní právo aneb skutkoQvý stav, z,odpoiVídaji 
spisovatelé, jak svrchu uvedeno, ruzne dIe toho, z jakého pojmu subjektiv
ního práva vycházejí. 21

) Z Kraintzovy definice. že subjektivní právo je 
objektivním právem udelená právní moc de fin i t i vn e u z nan á, lze 
vyčísti jen tolik, že js ou objektivním právem nekteré konkretnÍ moci uznány 
definitivne, jiné však jen provisorne. Pojímáme-.Ji však objektivním prá
vem jednotlivcovi udelenou moc jako právo subjektivnÍ, což se nám zdá 
nepopíratelne správným, pak by i dIe teo;rie Krai!ntzovy mohlo se pouze 
terminollogicky r·ozlišovati mezi subjektivními právy definitivne a provi
sorne uznanými. Na to myslí asi obč. z., když .hovo,fí o právu silnejším 

19) § 26. if. 
20) RevisnÍ návrh toQhoto § zní: Držitelem hmotné veCI Je, kdo má 

skutečnou moc nad vecí (detentor ) a vuli, aby jí jako sVoQU vlastní naklá
dal. Držitelem p-ráva je, kdry právo pro sebe vykonává. 

21) Merkel, Jur. Encyklop. ~ 611. 
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a slabším. ~ 364.22) Ostatne pravisorne uznaná práva v systému abč. z. 
j'sau nesparne uznávána, na p.f. ~ 168. 

Tata diferEncava'ní není však jen v pameru držby k vlastnictví, resp. 
Hnému vecnému právu patrným, nýbrž i v pameru práv padmínených prí
padne terminavaných, zvlášte rpri terminus incertus an, incertus quando. . 
Ustanavuje-li ,abjektivní práva, že pri držbe prubehem času i pri nedastatku 
právniha titulu držitel nabývá titulu k vlastnictví,23) máme tu pra držbu 
dakance se z'apačítáním držby predchudcavy (aslses.sia temparis) terminus 
incertus an, ale certus quando.. Lze tudíž aspaň držbu vydJržovaCÍ pova
žavati padmíneným právem a již z tahato jedno::luahého OIduvadnení vy
p~lývá ovš'em i aprávnenast její achrany. 

Má.me-li h. nejakému pevnému výsledku i mimo.: to doiíti, musíme 
si upavectamiti následující :24) 1. že všecky narmy vztahuH Ise na právní 
pamery, resp. že dávají vznik p'fávním pamerum, 2. že se v každém práv
ním p,ameru rOlzeznává strana právní maci (aktivní) ad strany právní 
zavázanasti (passivní), 3. že právní mOlc muže býti více méne individuali
savána (práva silnejší a slabší, vecné a abligační. padmínené a nepadmí
nené, definitivne a pravisarne uZlnané), .4. že pojem subjektivního práva 
vztahuje se vždy na ten který stupeň této individualisace. 

DIe této úvahy na pr. temie Ihedngava jednak nedasalhuje ani .sauhrnu 
všech techto IZnámek subjektivního práva. jednak je presahuje. nebať dIe 
vytknutéha patrí zaj.isté i t. zv. naturální abligace pad p.ojem subjektivního 
práva, a,č práve jejich právní achrana je velmi slabá, zaHsté slabší, než li 
achrana držby a predce ,není o tom pachyby, že naturál'ní abligace j,sau 
subjektivními p:rávy. D!e taha avšem není právní ochrana známkou subjek
tivníha práva a nelize tudíž dedukavati, že by skutečnost achrany držby 
byh duk3Jzem její kvality ja.ko subjektivního práva. Krai:ntz paužívá této 
známky k padvrácení teorie Iheringavy. Uvádí, že kdyby kvalita práva 
jednatlivcava .byl.a závislau ad právní achrany, slabe by ta vyhlížela ohled
ne práva jednotlivcava vu či státu, aneb ahledne práva slabš'íha státu vu či 
silnejšímu, p,r-otaže tu nelIZe mluviti a vlastní ochrane anaturáIní abligace 
by milsely býti príma škrtnuty ze r,ad práv. Opetne zase musil.a by pa
ternita býti právern, nebať je chránena žaI.abau praejudiciální. .První argu
ment pfiléhá jen zdánlive a je v ' první části vubec nesprávný, nebať aspaň 
ma,derní stát paskytuje ochra.nu práva jednatlivcava i vuči sobe samému 
a ne,dastatek téta ochrany vU-či státu cizímu není jednak absalutní. jinak 
však závisí od faktických pameru macenských, ale ne ad pajmové vylau
čenOIsti achrany.25) Ohledne naturálních abligací zrnínili jsme se mála pred
tím. Urlďov2d žaloba jak dIe § 228. rak. civ. r. s. tak dIe § 130. uh. civ. 
r. s. týče ~e atázky existence neh neexistence »právnÍ'ha pameru aneb 
p'ľáva« a tak ze zjištení právníha pameru paternity nenásleduje. že by se 
paternita mahla PQvažo,vati již právern, ani abrácene z achra·ny žalabau 
praejudidální nelze dedukavati, že by chránený právní pamer byl také již 
subjektivním právern. 

Nelze-li tedy tearii Iheringavu uznati správnau. nelze ani Kraintzavi 
priznati presvedčivosti. 

Historická škala v prísném stanavisku prati škale naturalistické do
pauští se té chyby, že vY'svetlujíc pasitivní práva z jeho. histarické,ha vývaje 
nejde až da, kanečných základu jednotlivých institucí, pra které již nemá 
pasitivne právnkh padkladu a jež nutno.. zji,stiti ces,tau analogie a na ní asnc
vaných hypathes. Právní histOTie je predce jen saučástkau histoTie kul
turní a musí tudíž sestaupiti s kulturne-histarickým badatelem až da daby 

22) ef i § 345., když animus držby nepravé predstavuje jaka snahu 
prameniti stav prekérní v trvaj í cíp r á vo. 

23) a dIe názaru nekterych, zvlášte v uh. právu. direktne vlastnictví 
samého., jak nížeji ukážeme. 

24) Merkel, Jur. Encyklap. § 158. 
~5) cf. Rozh. Nejv. s. dne 19. X. 1920 R V 863/920 a j. 
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praehistorické, chce-Ii vysvetliti prvky právnických zjevu. Pfi takove 
metode nutne by musila ziistiti, že držba je skutečne práve-m subjektivním 
a sice snad vubec puvodním právern, z nehož se jiná práva teprv u tvofil a , 
zvlášte že držba dávno existovala, nežli objektivní p,rávo diktovala lidská 
sPolečnost utvorená v stát a nežli mohl stát uznati vlastnictví a poskytnouti 
mu ochranu své moci. Svépomoc priznávaná i dnes držbe je zaHsté rudi
ment sebeochrany z dávných praehistorických dob. Takový právní stav 
Ize i dnes konstatovati v společnostech nízkého vývoje kulturního a práv
ního. Ukazuje na to však i vývoj ochrany držby v starém fímském právu, 
kde rovnež ochrana držby byla puvodne údelem jen držby vlastnicke a 
pQzdeji rozširovala se i na jednotlivé servituty, ne snad P'ľDtO, že tyto 
servituty byly dríve uznány jako držba jich, ale práve naopak, pro tože 
z držby oprávnení na cizí veci, ať již kontraktní aneb jednostranné Piľáve 
jednotlivé se.rvituty se vyvíj ely. Právo netvorí objektivní no'rma, nýhrž 
život a objektivní norma ho jen uZ!l1ává. Je zrejmé, že nežli se uznalo sub
jektivní právo, musil tu býti faktický stav, právu odpovídaHcí. který ob
jektivní norma uznala. To vyp,lývá práve z negace práva pHrozeného, 
večného, nezmenitel~ého - jehož vývo,j ovšem by se mohl omeziti na 
pouhé logické dedukování z axiomu základ jeho tv·orícÍch. 

Ale i když by tento argument neby} dosti presvedčivým, nelze pri 
stavu posHivního práva o držbe prehlédnouti celou radu zjevu, které ob
jektivní právo s držbou spojuje a kteľé zrejme jeH kvalitu jako právo 
dokumentují. Jsou to predevším institut vydržení, oprávnení držby aspoň 
určite kvalifikovaného (dobromvsIného držitei1e) a zdMitelnost držby i když 
pustíme se zretele oc.hranu držby, která dIe svrchu uvedeného není ne
vyhnutelným karakterem subjektivního práva. 

V jednot!ivostech platí o techto zjevech následuiící: 
1. Vydržení je účinek držby po určitou dobu let a sice zpravidla 

držby kvalifikované právním titulem a dobromyslností, ale pfi držbe 
dlouholete ne'požaduje se a'ni této k'Valifikace. Ovšem privr'Žend teorie 
držby jako pouhého faktu nacházeií pro účinky držby pfi vydržení jiné 
ďUvOIdy. Tak Kraintz~6) praví: Nachází-li . se nabývatel v .doJré víre a 
drží-li vec již drahnou dobu, bylo by tvrdým a podstatným obmezením 
obratu, kdyby (nedbalému) vlastníkovi byla vindikace beze všeho dovolena. 
Proto dlouholetá !poctivá diľŽba rovná se nabytí práva a promení se v na
bytí práva. § 1452. " 

A dále :27) (o proro,čení) »Rozumíme tímto pojmem v jeho širším 
významu promenu posavadního faktického stavu, výkonu neb nevýkonu 
práva (neb jiného zjevu exi,stence neb neexistence) ve stav právní jeho 
bytí neb nebytí mocí dlouhého trvání. V užším smyslu rozumíme však 
proročením ztrátu p,ráva pro jeho nevýkon p'0 záko,nem určenou dobu 
(§ 1451.), kdežto nabytí práva dlouho trvajícím výkonem aneb t. zv. držbolU 
nazýváme vydržením (§ 1452.). Tomu ·odpovídá staré rozde}ení proročení 
v širším smyslu v proro,čení extinktiVní a aquisitivní« ~ konečne: »Co se 
zvlášte držby týče, nemohou práva, která nejsou predmete-m držby aneb 
která jinému vubec nemohou býti pre.nesena, ani býti vydržena, protože 
vydržení je nabytí práva trvalou držbou.« § 1455. 

Když se tyto vývody dobre uváží, zrejmé je, že držba kvalifikovaná 
dlouhým trváním je titulem ne k nabytí, ale k prevodu práva s jedne 'osoby 
na druhou. Jedná se tu zaiisté o právo cizí, pred započetím držby zaiiste 
jinému patfící, po čas držby vydržovací rovnež predchudci patrící ateprve 
po skončení vydlžovaCÍ Ihlity nárok držitelUv ,na uznání prevodu tohoto 
práva zakládající. Je tu tedy držba v ,dobe vydržovací nejen pouhým sta
vem, ale právním pomere-m držitelovým vuči oprávnenému ohledne pre
vodu jeho práva pod omezením terminem vydržovacím - jinými slovy: 
vydržení je konkludentní jednání obou stran: oprávneného a držitele sme-

26) § 207. 
27) ~ 141. 
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ruHcí k prevodu práva s pos'avadníh'o oprávmeného na držitele a sice 
termim'ované terminem incertus an - totiž setrvají-li strany v konklu
dootním jednání, - certus quando - totiž positivní normou upravenou 
lhutou proročovacÍ. Oprávnený dává svojí negligencí na jevo, že mu ne
záleží na jeho právu, jehož 'výkonu se zmocňuje držite!. Tento dává na 
jevo, že toto právo nárokuje.28

) Aby nebylo s·po.ru o tom, zda-U toto kon
kludentní jednání ohou stran má skutečne tento smys l, positivní norma 
ustanovuje moment, dosazenÍm kterého vzájemná vule stran stává se defi
nitivne dIe skutečného stavu platnou. Ne držba sama. ne prubeh doby, 
zakládají právo vycLržujícího, ale zákonem praesumovaná vule obou. Je-l! 
tomu tak, pak ovšem držba vydržujícího není ješte právem definitivním, 
ale není také pouhou skiUteč'ností právo rodícím, nýbrž je právem ješte 
def.initivne neuznaným, rodícím se, podmíneným prubehem terminu. 

Ostatne o,tázka vydržení v moderním právu není tak dôležitou jako 
posudo DIe nemeckého ohč. z. má vydržení jen nepatrnou úlo,hu. Následkern 
zásady verejné víry v pozemkovou knihu zbývá pro ne málo mís ta. Jen 
když se držba s vkladem držite.IoiVým jako vlast.níka po 30 let pojí, sjedná 
mu toto »tabulární vy.držení« vlastnictví bez ohledu na jeho dobromyslnost. 
Také pri movitostech má vydržení již jen málo mista, protože pri dohro
mys Iném nabytí zpravidla bezprostredne tradicí vzniká v1astnictví vzdor 
scházejícímu vlastnictví zcizitelovu. Polcúd vydržení se iešte vyskytuje 
(když vec byla vlastníkovi proti jeho vuli odňata) stačí 10letá doba držby 
dobromysIné, ale bez v}'kazu titulu k vy,drženÍ. 

Zvlášte vzhledem na tabulární práv·o mohlo by se tvr.ctiti. že držba 
vydržovací sama právo subjektivní nepredstavuje, p'rotože vydržením se 
ješte 'nenabývá práva .na nemovitosti, nýbrž pouze titulu, neboť vecná 
práva v pozemkové knize zapsaná nabývají se jen vkladern. Následkem 
toho, pokud je predchud-ce v držbe pozemnoknižnÍm vlastníkem ~ má vy
držitel pouze nárok, ne však vlastnictvÍ. Kdyby tomu bylo tak, pak by 
ovšem celá držba vydržovací nepredstavovala ješte právo, nýbrž jen sku
tečnost za určitých dalších oko1.ností nárok na nabytí práva poskytující. 
gravda je, že ač vydržení n~sporne k vlastnickému právu vede, predce 
toto právo v nekolika smerech jen na základe pozemnoknižniho vkladu 
se muže vykonávati, na pr. aby vydrževší ,držitel povolil zástavní právo, 
nutný je bezpochybne vklad jeho vlastnictví. Rovnež nutno je, aby po dobu 
vydržení týž vlastník (aneb jeho unive,rsální nástupce) .byl vložen do knLh , 
neboť singulární sukcesse (dobromysIná) beh vydržení na základe publi
city pozemkové knihy preruší, ježto singulárním prevodem vlastník po
zemn·oknižní práve svoje vlastnické právo vykolnává. Otázka tano je velmi 
praktkká, neboť když vydrženi nepovažujeme za zpusob nabýVaci, resp. 
když nezfídí vlastnietví, pak na pr. pri vydrženi služeb110sti nebylo by lze 
vuči tľetímu pozemnoknižnímu nabýVate1i uplatňovati. že vedelo vydržení 
služebnosti. Ale dukaz toho, že již vydržení znamená nabytí práva, je 
v tom, že vy.držitel proti vlastnické žalobe proti nemu smerující muže 
vydržení cestou námitlcy uplatňovati: byla -li mu vydržená vec nebo její 
část odňata, muže ji požadovati žalobou vlastnickou. re3p. vu či pozemno
knižnímu vlastníkovi muže uplatňovati nárok na vlastnické právo: ouroti 
výkonu neoprávnené služebnosti muže uplatňov;;lti výlučnost vlastnického 
PlTáva a žalovaný naproti tomu nemuže použiti námitky, že žalobce není 
ještč vlastníkem a že vydržení jen tihl1, nárok na nabytí vlastnického 

28) Tim však neakceptuieme názor, který by ~e dal snad opríti 
o § 313. obč. z. (Uerba: »mit dessen Gestattung«), že totiž výkon práva 
bez svolení vlastníkova nezaloží držby práva. Výklad takový též odp'orovaJ 
základním pravi.dlum nauky o držbe, podle níž nabytí držby je fakt, kte
·rý na vuli tretí os.oby vubec nezáleží (Randa, Bentz ~ 27.). Proto se slova 
»mit des'sen Gestattung« jako protismyslné povahy škrtala. (Dr. Streber : 
O nelderých námitkách proti osnove vecnÉho práva. Práv. 1925. VIII. 
str. 238. Jinak: Dr. Klinberger : Vecné .právo. Praha 1924.) 
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:práva poskytuje potud, pokud na jeho základe není vlastnické právo do 
knih vloženo a že tudíž na tom základe vlastníku patrící právo neb ná
mitky uplatňovati nelze. Uznáním techto fakt je však uznáno. že dokon
čením vy dr žení je nabyto vlastnické právo a vte!.ení se jen proto mú že ná
rokovati, aby se jeho posnd jen obmezený výkon v plném rozsahu mohl 
uplatňovati.29) 

Tento názor zastupovaný v - maďarské Iiter,ature, která ovšem pozem
noknii liin.ll rádu nepfikládá v takové míre význam I·:nilstitutivní pro vecn;1 
práva na nemovitostech, jako spisovatelé práva rakoUlského. zrejmé po
ukazuje k tomu, že pozemnoknižním vkladem nabývá se na vec teprv právo 
definitivne uznané, t. j. vlastnictví, resp. jiné vecné právo. ale že již stav 
pred tím, který predce není nic jiného nežli kvalifikovaná drž1)a . . není stav 
bezprávní, nebot se tu jedná již o právo, které lze uplatňovati i proti 
pozemnoknižnímu vlastníkovi, tedy proti právu silnejšímu. 

2. Jiná okolnost kvalifikující držbu j,ako právo, jsou oprávnení dobro
mysiného drž,itele. DobromysIný držitel nabývá vlastnictví separovaných 
plodi'! (§ 340. obč. z.), podle okolnosti i vlastnidví veci nabyté od ne
vlastníka (§§ 367., 371., 824.). Dobromysiný .d.ržitel muže vec.kterou drží, 
bez zodpovednosti dIe lihos,ti zúžitkovati, po-užívati i zničiti ~ 329. ROlVnež 
v prípadu vrácení držby má ohledne impens na vec učinených velmi vý
hodné postavení §§ 331., 332., ale ani nepoctivý držitel není v tomto smeru 
celkern bezprávný, pokud je po,staven na: roveň negolnorum gestori. 
§ 334. obč. z. 

Ty to účinky zrejme vyhovuií r:ostulatu oprávnení a závazku , čili 
aktivní a pas:sivní strany subjektivního práva. 

3. Méne zi'etelna je aspoň pro r8kouské právo zdeditelnost držby. 
Tato je však uznána v nem. obč z.) ta.k že k dos 87ení faktické moci 
se s,trany dedioovy netreba . žádného aktu uchop.ení (~ 2018. a sl. nem . 
obč. z.). Pouhé faktum však nelze zdediti, k tomu je zapotfebí vlastního 
aktu držebního. DIe rakomkého práva neobsahuje dedení prevód držby 30). 
Až ,do ,apreheTIlse se strany dedioovy platí fikce, že po'Zustalost je v držbe 
zustavitelove. § 547. ·obč. Z.31) Jen když má držba de·dicova a zustavitelova 
potrebnou kvalifikaci, započítá se držba predchudcova jeho nástupcovi 
accessio temporis § 1493.). Dúsledne temto normám. které ovšem .isou ne
dusledno'stí vuči zásadnímu poiímání obč. z. ohledne .držby jako subjektiv
ního práva, nelze odev zdání pozustalosti dIe rakcus,kého Dráva považovati 
skutečn~rm odevz,dáním, nýbrž jen soudním uznáním dedice jako tako
vého.32

) 

Jinak právo uherské. Protože d.le uherského práva dedení ,nastupuje 
ipso iure. každý ded.ic nabývá neodmítnuté dedictví v momentu vlastního 
vyjádfenÍ. Následkern toho prejde na dedice veškeré jmení zustavitelovo 
mimo práva a závazky k oSOIbe zust,avitelove pripoutané. Následkern na
bytí dedictví ,dedic muže uplatňovati každé právo, na pr. di'!chod ušlý 
držbou pozustalostního majetku ·sestrany tretí osoby - a kaž·dá vec 
a právo prej.de na .neha bez toho, že by byl povinen každou jednotlivou 
vec vzíti do držby. Vyjádrením vuleo pfEwzetí držby pozústalosti výslovne 
neb konkludentními činy sluší považovati také jednotlivé predmety pozu
stalostní jako ,do držby pfevzatými.33

) 

29) Zlinský: A m2.gY2ľ magánjog mai érvényében VII. vyd. str. 396. 
Také BuwkJhar.ct.t System III., str. 389\ poukazuje na to. že dIe ~ 1470. 
ob.č. z. služebnosU- a iiná práva na cizí veci mohou se nabýti bez vkladu, 
ale ohledne vlastnického práva má odchylnémínení (cit. ·pozn. 4.). 

30) Kraintz, § 173 . .if. Pfersche ~ 16. if. 
31) Proti této nemožnosti viz Randa, Besitz, str. 388. sl. 
32) Randa, Besitz, str. 387., pozn. 4. 
33) Zlinský-Reiner VIl. vyd., str. 1113. Podobne Almásy: Ung. Privatr. 

1., str. 328. Die Gesamtnachfolger sind die bere::htigten Bes i t z e r der 
Nachlassachen und Werte die ih-nen zukommen. 
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Následkern toho je dedic oprávnený zavésti všecky possesJSorrní spory. 
které by byl mohl zustavitel zavésti. Naproti tomu na základe držby zu
stavitelovy proti dedicovi Ize jen tehdyspory o rušenou držbu zavésti, 
když pokračuje v rušení držby aneb když v držbe rušené strana chce 
upl,atňovati nárok odškodňo"racÍ. - Pojímání držby jako práva z tohoto 
duvodu je zrejmé. 

Dedičnost držby je výslovne vyrčena v § 356. osno.vy uh. obč. z.: 
»Pri smrti držitelove držba veci dIe zákona prejde na dčdíce držitelova.« 

Frotože toto stanovisko kryje se úplne se starším, t. j. positivním 
právem a jak uvidíme, je dIe toho i formálne p.rávní otázka pO'SJSessornÍ 
ochrany držby v platném uh. civ. f. s. oprayena, nelze o tom pochybovati, 
žeuherské právo držbu jako subjektivní právo pojímá. ač to výslovne 
nikde nevypovídá. 

III. Lze pojmu držby jako subjektivní/1.o práva 
v práv ním systému postrádati? 

Oduvodnení kvality držby jako práva je vždy, ať jjž z hlediska starší 
teorie Ihelľingovy, ať již se stanoviska moderního svrohu vvlíčeného. po
jímáno, príliš juristické, nepopulární, laikovi nepochopite,lné. Tato oko,l
nost muže vésti k tomu, že 'p!Oljímání držby jako práva je vlastne umelé, 
násilné, jur.istická hračka, bez praktickéhopodkla,du. To by'o také asi 
príčinou, pro č mohl se v nejnovejší dobe zroditi názor. že vlasne držby 
v -moderním ptrávu vubec není zapotfebí, ke kte,rému názoru nedospeli ani 
záJStanci teorie o držbe jako faktu. Plná konsekvence tohoto pojímání 
byl a by ovšem ta, že by presta.ly pro držbu platiti vubec zásady ·o ochrane 
materielního práva a predmetem kog;nice sQ,udcolVské byl by výlučne P'o-
.Jední stav držby jen jako fakta právne závazného jako kterákoliv jiná 

skutková okoInos't, ale právo samo nedokumentujícího. Mela by držba 
. tedy význam pouze se stanoviska íormálního práva, specielne se stano
viska 'Oruvodního rízení, zcela tak, jako na pr. ohledne právních subjektu 
jejich status. Na t.om by nic nemenilo, že pomer držby i když ne j,ako 
subjektivní právo jako' právl1í pomer se uznává, nebo.t p,ráve zjiš'tením 
existence p.rávních pomeru obírá se ~ 228. civ. r. s. (§ 130. uh. civ . . r. IS.) 
a jednalo-li by se pouze o. zabezpečení úlohy ž,adoi\Taného pro drži tele, jak 
tomu chce Kmintz, bylo by tohoto účelu plne dosaženo. Asp·oň pro 
interd. uti possideti-s platilo by to plnou merou, ale práve ta o,kolnost. 
že i v tomto prípadu neobmezuje se ani rak. civ. r. s. na pouhé zjištenÍ 
fakta držby, nýbržspojuje s tím zákaz jejího dalšího rušení a pri interd. 
recuperalldae possessionis dokonce nafizuje restituci pOtrušené držby, uka
zuje, že tu jde ovíce, nežli o pouhou prípravu úloh pro budoucí spor. 
Ovšem dIe formálního práva Ize namítati, že žaloby určovací ,platí jen pro' 
prípad, když ž,aloba o splnení není ješte actio nata, což však pri rušené 
držbe nepla·tí, aspoň ne všeol: ec ne, ale práve proto Ize tvrditi že kde se 
vedIe určení právního pomeru jedná zároveň o splnení nečeho (práva nebo 
právního pomeru?) nelze dobre p,redpokládati. že splnení deje se za účelem 
fixování úloh pro budoucí prooess o právo. Je-li toto splnení jen provi
s·orní pak z toho nanejvýš následuje, že i právo, které byl·o splneno,. 
ie pr'ovisorní, jako tomu bývá i v jiných prí.padech. Ale toto sl?lnení a~i 
nebývá provisorní. Nedojde-li ke SpQll'U o definitivní právo, je vubec deÍl
nitivním a i pri príliš úzkém stanovisku rak. civ. r. s. zustane rozhodnuti 
o útratách prohraného possessorního sparu právoplatným, ?ez v náhra~y 
v definitivní;m rozhodnutí v processu o právo samo. V ub. CIV. r. s. pn-o 
stupuje k tomu ješte i náhrad"a za utrpenou škodu rušením držby spá
chanou. 

Di'tslednejším by bylo tedy pri tomto ľ-ojímání držby jako právne 
závazného fakta, kdyby se jeho zjištení považovalo p·ouze ·dle zása·d 
o dokazování fakt vubec, jak si to predstavuje dIe úvodu této JStudie Dr. 
Cibulka. I zde by se dalo dosáhnouti účele zastupovaného Kraintzem 
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predbežným zajištením dukazu (§§ 384.-389. rak. civ. f. s., §~ 381.-386. 
uh. civ. f. s.), pfípadne vhodnou ·úpravou prostredku zajišťovacích. pokud 
by dIe daných predpisu nevyhovovaly. Tím by ovšem pozby la ustanovení 
§§ 454. sl. rak civ. f . s . celkem pOidkladu a dalla b y se držba eliminovati 
nejen pro právo materielní, ale i pro právo formáiní. Je dosti podivné, 
že privrženci teorie o držbe jako' f.aktu, aspoň k tomuto dusledku nedo
speli. Ovšem takový dusledek by mel za následek nejen škrty v civ. r. S. , 
ostatne snad :nej ·lehčeji proveditelné, ale také v materielním obč. Z., které 
by by ly tak dalekosáhlé, že by pri nejmenším nešly provésti pfi aktuelní 
revisi obč. Z. , pro,tože by nesta·čilo snad pouhé škrtnutí 1. kapitoly 1. odde
len í vecného práva, a1e radikální zmena, ne-li škrtnutí i mno,hých ]iných 
§§ tý kajících se držby, zvlášte pokud se týče instituce vydržení. Je t~m~r 
11a b!le,dni, že pfi 'P'ouhé revisi obč. z. i v nejširším smyslu myšIené , 
na neco podobného pomysliti nelze a muže se tato otázka uvažovati jea 

. vzhledem de lege ferenda, pro budoucí úpravu občamkého práva. Mezitím, 
jak ukážeme, mo.derní zákonodárstvínejen že peupustilo od pojmu držby , 
a le vzdor zn.amenitým reformám ohledne otázkyanimi poss,idendi a Vy 
'mezení, či vlastne obmezení d;ržby práva, ,tento p'ojem ve smyslu sub
jektivního práva zfetelne podrželo a pfesne vypracovalo. zvlášte uznánÍm 
jeho zdeditelno-sti. Uznáváme-lí vš ak subjektiv,ní právo držby . následuje 
z toho nutne jeho: prá'Vní ochrana. NenÍ tedy possessorní ochrana zná mkou 
držby jako subjektivního práva, ale dusledkem vlastno!Sti dr žby jako prá'1~ . 
II tom smeru jen o tom by mohla býti reč. zda-li ochrana possesso,rní 
vyžaduje zvláštní fO,rmu fízení , jak je tomu v platn3Tch !Sys témech prá v
ních aEeb vystačí-li ~e s fádnou f.ormální ochranou práva vubec. Bude 
naší úlohou ve 4. kapito'le této studie touto {)Itázkou seobírati. ale t01ik 
mužem(; již nyní predesIati, že zvláštní charakter držby jako provisornfho 
lJráva vyžaduje také zvláštní zpus'ob formáIní jakožto provisorní ochrany. 

Co se zvlášte vydrženÍ týče, obmezuje ho sice moderní zák~}IW cl ár
stv í ,i dtlsledku pfísné konsekvence z tabulá rního p'ráva. ale an i návrh 
Dr. Cibulky nejde tak daleko, že by tuto instituci. v níž dIe našehJ názo J.'u 
p rávé ,nejvetší část významu držby spočívá , celkem zamítal. n,ýhrž l :id·í 
jen jeH omezení. Jak jsme však ukázali, je vydržení vlastne s tad ;Cl'1 pre

-v'Oldu subjektivního práva držbou s jednéosoby na druhou a dusledne 
K tomu, pokud bude instituce vydržení nepostrádatelnou v zák,),nech. po
ind bude i držba jako mezifasový stav otazného ' práva. čili jako provi .. 
SOľn í právo samo trvati. Již z toho duvodu je pojem držby jako práva 
z právního systému nevylučitelný a nepostrádatelný. 

Dalv by se však uvésti ješte i jiné, ne tak logicky z pd.V!liC i1 
lJojmel vyplývající, jako prakticky životem oduvodnené duvodv nfl) ed
stenci držby jako práva. Poukazujeme jeri na jjž zmínenou a č as to · uvá
denou otá,zku držby zlodejovy a lupičo"lY a její ochrany. Doufáme však, 
že jjž uvedené duvody postačí k ujasnení predložené otázky, již nelze 
ve vytknutém rámci ovšem vyčerpati s takov,ou dokonalostí. jak by v last
ne zasluhova,la. 

K A PIT O L A II. 
'Otázka t. zv. animusu possidendi. Držba veci a držba práva.~4) 

I. J ekp oj m u drž b 9 pot feb nan á l e ž žt o s t a nim ž 
possždendž? 

Moderní pojímání držby značne se líš i od poiímání školy romanist i
'cké. Již pruský Allg. Landrecht a obč. zákoníle rakouslký silne modifikll ií 

34) Predmet této otázky zpracován je volne dIe stlldie: Spevec : Posjed 
:s tvari a posjed práva, Záhreb 907. 
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fímské právo; nemecký obč. zákoník úplne ~e odchýlil od doktriny roma
nistické i bez toho sporné. 

Die fímského práva podstatné náležitosti držby 'jsou corpus a ani
mus ,p0'ssidendi. Leč práve ohledne techto' náležitostí rozchází se roma
nistická . nauka jak v hlavních tak v detailních otázkách.35 ) 

Corpus je forma, ve které se realisuje animus, tak že jedno bez dru
hého se nedá ani pomysliti, ani pochopiti. Nicméne pomer animusu a kor
pusu není tak jasný, abycho'ill mohli fíci, že korpus nemuže býti bez 
animusu a na,opak. 

Nemecký obč. zákon vyhnul se teoretickýin obtížím tím. že se zfekl 
postulatu animusu possi,dendi k nabytí držby. Duvody v prot0'kolech ho
v01fí, že p,ožadavek takové vUle by byl zbytečný v te:h pffpadech, kde 
Hž dIe samého položení veci nelze míti faktičné moci bez vule smerujícf 
k této moci, a byl by nebezpečný v tech pfípadech, v nich ž by se vule 
toho, kdo chce míti ochranu držby, mohla konstruovati jen pomocí libo
volných praesumpcí a fikcí, na pf.: když vec pro nekoho určená dopravf 
se do jeho bytu v jeho neprítomnosti. Sporná je tato otázka v teorii, 
zda-li se tu nabývá držba bez vule, aneb stalČÍ-li vule toho. kd()l vec :pro 
jiného pfi;praví do této situace, aby tomuto druhému zjednala ochranu 
držby. (Záls.tupce ex mandato aneb negotiorum gestor.) 

Ostat.ne již se stanoviska positivního práva36) tvrdí mnozí. že i držba 
bez vule se chrání possessorne. Kdyby tomu tak neby;o, t.edy v uvedeném 
prípade, když by ,se poprela vuJe k nabytí u toho, pro koho je vec pfi
pravena, nastal by ten dusledek, že ohledne té ve:i lleexi1stuje vubec 
pomer držby. 

Z požadavku animusu possidendi následovalo by i to, že osoby. 
které nemohou dIe zákona míti vlastní vuli, nejsou zpusobilé k nabytf 
držby (ef. § 310. obč. z.). Konečnepožadavek VIlle muže v ,praxi véstl 
k tomu, že soudce na dukaz vUJ.e činí nesplniteIné nároky a tím zpusobí 
neproveditelnost samo sebou oprávneného požadavku ,držeb.ního.37) 

Z techto duvodu nem. obč. záko-ník normuje iednoduše: 
»Držby veci nabývá se, když se nabývá faktická moc nad veC1.<t 

§ 854. al. 1. a »pfesíává tak, že ~e drži tel faktické moci nad vecí vzdá aneb 
ii druhým zpusobem po'zbude.« § 856. al. 1.38) Hlavní duraz klade se tedy 
na faktickou moc, tedy· vlastne na stav, který je dIe obč. z. rak. ~ 309 .. 
pouhou detencÍ. Ten kdo má faktickou moc nad ve: í, je ieiím držitelern, 
jenže vzhledem na svuj pomer k veci nesmí býti tak odvislým od jiné· 
oiS'oby, že by se dIe obecného pojímání tato druhá osoba poklá?ala 
držitelem : »Vykonává-li nek-do faktickou moc nad vecí pro druhého v Jeho 
hospodárství domácím aneb v jeho výdelečném podniku aneb v nejakém 
jiném pomeru, na základe kterého musí poslouchati poukazu iiného, které· 
se týkají té veci, je tento ·druhý držitelem.« ~ 855.39

) 

Již z rečeného je zrejmé,' že pojem detence die nemeckého práva 
oproti pojmu detence dIe rak. ob-č. z. se súžil, vlastne s držbou vyrovnal 
a že se tím zároveň značne rozšífil pojem držby veci o'proti pojmu držby 
práva, jak detailneji ukážeme pod II. této kapitoly. 

Rozeznávárne dIe nemeckého obč. z. samostatnou a nesamostatnou 
faktickou moc, samostatnou a nesamostatnou detenci. 

Držitelem v technickém ~myslu slova je jen samostatný detentor, 

35) Bekker : Das R.echt des Besitzes bei den R.ämern. 1880. Zur R.eform 
des Besitzrechtes. 1891. 

3G) ef. § 310. obč. Z. 

37) Protokolle des Kommission fUr die 2. Lesung des Ent",mrfes des 
Burgerliches Gesetzbuohes, Band III., str. 30. nás!. 

38) ef. §§ 351., odst.. 1., 355., odst. 1. uh . osnovy. 
39) ef. § 354. odst. 1. uh. osnovy. 
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kdežto nesamostatnir detentor nazývá se sluhou držby (Besitzdiener), také 
pomocníkem držby (Besitzgehilfe)./lO) 

Nesamostatný drži tel (detentor ) je ten, kdo vykonává faktickou moc 
nad vecí ne jako svoji moc. ale jako moc, která pripadá pánu držby. 
Zákon praví: »vykonivá jí pro j iné h 0«. - O tom nerozhoduje jeho 
ville·, nýbrž objektivní poHmání života, na pr. služebn1T neb krámský per
sonál pri výkonu uložených mu obchodu, má-li v rukou veci službodár
covy, resp. zamesf.navatelovy; rovnež když knihku:pec odevzdá roznášečf 
knihy, aby je donesl abonentum,41) ale také když patient v predsíni 
ordinační místnosti lékarovy, vezme-li do ruky knihu neb noviny tam 
vyložené. V prvních prípadech vykonává nesamo'statný držitel moc. která· 
prís.luší pánu držby, v jeho interessu, v p,osledním prípade ve vlastním 
i.nteressu. Jedná se tu ovšem o veci, které patrí pánu držby a které jsou' 
dIe jeho určení ustanoveny pro použití v dome aneb v provozu živnosti.. 
Naproti tomu veci služky, které donesla sebou do romu, aneb jich nabyla 
jako svoje, nacházejí se v samostatné držbe služky. 

Nesamostatná detence nastává zpravi-dla proto. že ten. kdo vykonáYá 
faktickou moc za druhého, nachází se v pomeru odvislosti od neho. 

l ako zvláštní prípa.dy uvádí nemecký občanský zákonik výkon fak- · 
tické moci v hospodárství druhéhol (č'enové rodiny, služebnictvo a jiné' 
osoby. zamestnané v rospodáfství, ne jen v clom~. byť i pre~hodne , na pr. 
posluhovačka atd.), dále výkon faktické mod pro jjného v jeho výdeleč
ném zamestnání, na pr. prumyslu, obchodu, ekonomii, vMeC'kém neb ume
leckém zamestnání aneb v nejaikém jjném pomeru ,podobném. dIe kterého' 
musí tyto o\soby poslouchatipoukaZiu druhého, pokud se týče, veci. 

Nemusí to byti zr.ovna pomer právní, na pr. host který jí a by dlf 
u hostitele, dostane do ruky mnoho vecí hostitelových a ne.ní p,f010 drtite
lem tech vecí samostatným (nýbrž precario modo) . 

Není však nesamostatným držitelem (.detentorem) každý, kdo je dru
hému zavázán jen ohligatorne. Mandatár, který drží vec pro mandanta , 
je povinen principielne posl ouchati poukazu mandantových a vzdor tOITm 
je samostatným detento!rem, tedy držitelem. Sem patrí mnohé ,právní po
mery odvislosti, na pr. služební pomer. Takový pomer muže býti i verej
neprávní: bibliotekár verejné knihovny obledne tam se nacháze.iících knih .. 
Medník vztahem na spisy úradu. vojín vz,hledem ,na svereného mu erárního' 
kone Md. Nesamostatným držitelem je zpravidla i orgán právnické osoby 
pro kterou vykonává držbu. Otázku, jedná-li se o nesamostatnou detend 
aneb o držhu, nelze vždy snadno rozhodnoutL/l2) 

Také švýcarský zákon civilní charakterisuje držbu jednoduše jako 
faktickou moc.43

) Faktická moc muže se vykonáva ti direktne aneb indi
rektne. Zato nerozeznává nesamostatnou detenci služebnictva atd; V kaž
dém jednotlivém prípade sluší dbáti pomeru faktické moci a když držiteľ 
svoji faktickou moc nevykonává sám bezprostredne. ale prostfednictvím 
nekoho jiného, lehce se dá rozhodnouti, že ie v takovém pomeru držitelem., 
Zda-li však ten, kdo direktne vykonává moc, je držitelem a sice nesa
mostatným, o tom rozhoduií momenty skutkového stavu konkretního , 
prípadu. 

Švýcarský zákon 1iší se od posavadní nauky o držbe i v jiných 
mnohýchptázkách . Držbu normuje ve spojení :s pozemkovou knihou 

/I0) liné terminy v teorii jsou: Besitzhalter (Endemann), gehorsam 
pflichtiger Besitzdiener (Leonhard in Eck, Vorträge L, str. 9. pozn. 4.) 
Výraz »Besitzdiener« POUŽÍv á Bekker, »Besitzgehilfe« Dernburg. 

41) Merkel, ·Jur. Encyklopaedie, 3. vyd., str. 277., §. 613. 
42) Strohal : Der Sachbe,sitz, str. 5. nás!. 
43) li'uber: Erlauterungen zum Vorentwurf, str. 803. nás!. (A 957~) 
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:11. sice za vecnyml právy, nehof oba institut'i' znamenají formu, ve které 
-.se v právním živote jeví a chrání vecná práva. Co je pozemková knih a 
-.pro immob}lie, to je držba pro mobilie. To ovšem ne ní jediný význam 
držby. Je tu ješte funkce držby v její ochrane jako ochrane provisorníh o 
-porádku právních statkú pred zakázanou ,svémocí a funkce držby pri vy 
dr ženÍ. Le-č ty to funkce nejsou tak ·dú ~ ežity , jako první. ktero1u má držba 
jako zevní forma pro ochranu samého .práva. 

Švýcarský zákon normuje predpoklady držby a ochranu držby zá
's adne stejne pro mobilie i immobilie, naproti tomu normy o oc-hrane práva 
dIe držby, t. L pokud se v držbe chrání i to ,právo, které se v nem jeví , 
-platí jen pro mobilie. Tato ochrana zakládá se v tom, že se praesumuje, 
-že ·držbeodpovídá to právo, které se v nem mänifestuje, tak že ten , kd o 
chce dosáhnouti úspechu proti držiteli, musí nejdr íve vyvrátiti tuto pr ae
-'Sumpci. 

Ustanovení švýc arského zákona o dr žbe jsou ve smeru dané otáz
-ky násled ující : 

Čl. 968. »0 držiteli v eci movité praesumuje se, že je jejím vlastní
kern. O každém drív e.iším držite~i t rvá praesumoce, že v dobe své držby 
-by l vlas'tníkem v eci. « Podobne nem. obč. z. § 1006. 

Čl. 969. : Drží-li nek-do mobilní v ec a nechce bý ti jejím vlastníkern , 
mu že pro sebe použíti pr aesumpci vlastnictví toha, od koho v ec dobro
mys,lne prijal. 

Když nekdo drží mobile na základe nejakého ohraničeného vecného 
-práva aneb na základe ne jakého osO'bného práva,44) praesumuje se exi
stence toho práva. Avšak této pr aesumpce nell-ze použíti proti tomu, od 
Koho vec prijal. 

Čl. 970. »Kdo žaluje pro svévolné odnetí aneb rušení držby, má se 
ahrániti ve své držbe bez ohledu na jeho právo.« 

Vyjimečne lze i proti takové žalobe chrániti lepší práv o. které se 
i hned dokáže. 45

) 

Nejedná-li se o zakázanou svémoc, muže žalovaný proti každé ža
lobiS o držbu ()d"olati se na své lepší práv o. 

Vše toto ·pLa tí ien o držbe mobi lií - Vzhledem na vzpomenutou pr ávní 
.fjchra,nu 'pfi immobiliích je držitelem ten, kdo je za-p,sán do ,pozemkové knih y , 
ne ten, kdo má faktickou moc.lI6 ) Vyznačení v pozemkové knize plodí ta
kovou praesumpci, jako pri immobiliích držba. 

S druhé strany není však ani faktická moc nad immobilií bez .právní 
vážnosti, neboť i bez vyznačení v pozemkové knize múže se držitel nemo
-v itosti hájiti proti zakázané svémoci. 

Čl. 971.: »U pozemku zapsaných do pozemkové knihy platí prae.s ump
-ce práva a žaloba z držby jen pro t.oho, kdo je zapsán. Kdo však má nad 
::Pozemkem faktickou moc, múže podati žalobu pro svémocné odnétí čil i 
I ušenídržby.« 

Tak spojuje tedy švýcarské právo s ochranou držby i oohranu práva 
.a odstraňuje často spletené ro.zeznávání mezi právním a ,possessorním 
sporem.47

) 

Podobne nem. obč. z.Zg) 

-44) sclt práva obliga,čního. 

45) Čl. 965., 2. »1estliže žalovaný ihned dokáže svoje lepší právo a 
11a základe tohoto práva by mohl od žalobce vec ihned nazpet žádati, 
11emá se mu uložiti, aby vec žaJ,obci vrátiI. « 

46) cp. Tabularbesitz rak. obč. z. 
47) Iiuber, .Erlauterungen, str. 798. ff. 
48) Oierke, Deutsches Privatrecht II., str. 259. ff. 
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Mimo to normuje š"výcarský zákon possessorní ochranu samu o sobe,.. 
ochranu držby bez ohledu na právodržitelovo. Pfipouští ii však jen proti 
zákazané svémoci (čl. 964.-967.). 

Když' nemecký a švýcarský zákon nepožadujÍ pro držbu zvláštního 
animusu possidendi, činí tak v souhlasu s obe~ným poHmáním. které vidí 
držbu v takové faktické moci, jež dIe ol::e : ného pojímání žádá. aby nebyla
svémocne rušena. 

Skutečne nabývá se držba velmi 'často bez uskutečnení držební vule, 
dokonce vubec bez té vUle, zvlášte držba mobilií. Takové veci l1acházejf 
se v držbe, jakmile pfiidou do dos ahu nekOiho, ať již za jeho spoluúčinko
vání aneb bez neho (viz pfíklad svrahu vylíčený). Takové veci mohou se
nekdy dlouho nacházeti v\.hžbe takto určeného držitele, aniž' by tfebas 
o nich vedel. Kdybychom pfijali, že se v jeho držbe nenaohází. pokud je' 
nevi,del a nerozhodI .se -do držby je vzíti, musi i bychom mu odepfíti 
i ochranu, kdyby nekdo tfetí pfed tím ty veci odnesl. 

DIe toho stane se držitel zaslaných mu vecí, i když se mezi nim i" 
nacházeií takové, které omylem mu byly zaslány, držitelem techto, pro
tože jsou fakticky .postaveny do jeho moci. Takových praktických pfi-o 
padu je nesčis.lne, na pf. nekdo omylem vloží v kavárne balíček do mého 
svrchníku, mí,s to do svého; držitel stromu je v držbe i plodu. které se 
oddelí od stromu a zustanou na jeho pozemku; držitel zvífete je držitelem 
i mláďat zvífetem vržených. 

R.ovnčž tak nabýváme držby bez vedomí, když nám nekdo držbu bez 
našeho vedomí odejme a zase dfívejší stav znoVu zfídí sám aneb náhodall 
(na pr. ukradený pes se vrátí sám k svému pánu). 

Držba listu vhozeného do mé schránky na dopisy, držba zvífete u,].o-· 
v eného do pasti mnou p·ostavené, nabývá se týmž zpusolbem. 

R.ovnež držba cestou dedické posloupnosti. 49
) 

Vzdor tomu všemu není vule pro držbu celkem bezvýznanma. Jsou 
pfípa,dy, kdy faktická moc, na níž se držba zakládá, vubec nevznikne bez 
vule k tomu smHující, kde se dIe obecného pojímání faktický pomer držitele' 
k veci nemá respektc1Vati, nemá-li vule k tomu pomeru. P.odIe toho není 
an imus pos.sidendi ani nutný ani samostatný rekvilS it k nabytí držby, ale 
je čas,to' p'odmínkou pro ostatní náležitost,i, na .pf. držby vecí, které se 
postaví d·o mého by,tu, nah~rvám bez vedomí i vule, ale ne držby vecí, 
které vítr aneb povodeň na muj po,zemek donesou. Zde treba k nabytŕ 
držby pfimereného uskuteČl1ení vUle. 

Jaké má býti uskutečnení vule nutné pro nabytí držby vidí se 
dIe okolností (quaestio facti). U mobilií bývá to obyčejne tak že si vec" 
vezmeme a to nejen na moment, abychom se na ni podívali. ale abychom 
ii podrželi, pokud nám na vuli, ,čili tak, že ii postavíme d·o takového polo
žení, že pfi,padne k našemu hospodáfství aneb slouží našemu použití, 
aneb ii chováme v 'Položení, do kterého pfišla nahodi:e, a používáme jL 
U immohilií Isp'očívá uskutečnení držební ville zvlášte v tom, že immobilie 
ohradíme, obdeláváme aneb ii.nak používáme, že prevezmeme klíče od 
budov atd. 

Týmž skutkem nekdy se ' nabývá držby, nekdy ne, dIe toho. má-li teli 
skutek býti uskutečnením dľžební vule aneb ne, na pf. zvífe. které ubil" 
k lovu oprávnený a nemohl ho nalézti, najde delník v lese pracující a aby 
ho zajistiJ, ukryje ho. Mel-H úmy,sl zvífe podržeti ' pro sebe. sta'l se drži-

49) Bekker : R.eform, str. 77. ff. Strihal: Sachbesitz. str. 71. ff, téŽ" 
uherské právo posavadní. Spevec: Posjed stvari a posjed práva. Záhfeb 
907. 



-telem ; chtel-li však učiniti pouze úsluhu lovci, což se vidí z toho, že na pr. 
oznámil nález sluhO'Vi oprávneného lovce, tehdy držby zvírete nenabyl. 

Tak je tedyanimus possidendi v mnohýc:h prípadech rozhodujícím 
'pro otázku, je-li držba nabyta aneb zda-li prestala. 

Jakou vážnost má moment vu~e pro držt u dIe nem. obč. zákona 
je sporné. Nektefí myslí, že je vLtle element nabývání držby , druzí, že je 
'sice často predpokladem faktické moci, ale že mu že i ceJ,kem scházeti. 

ll. H i s tor i c k Ý p f ehl e d v Ý voj e drž b:lJ prá va. 
Stanoviska obč. z. rakouského. 50) 

A) Puvodne byla v ríms.-kém právu jen držba veci pos~ essio ve vlas t
ním smyslu slova a tato držba veci byla princ1pie!ne držhou vl astnictvi. 
'Ponenáhlu vyvíjí se pojem t. zv. odvozené držby: držba zástavního' veritele 
'(pigmorio), plrekaristy a sekvestra. R.uzné pI-ípady odvlG'zené držby pojímají 
se ruzne. 

Teoretic.ky pronikl tento poiem ,predevším Savigny, jehož následuje 
vetšina právníku , ale ne rez odpurcu.51

) 

V ~ t é' rším právu rímském uznávána byla držba práva ien rudimen
térne jako iuris q u a s i possessio. Puvodne se vubec neuznávala: l 3. pr . 
n. de aqu. vel amitt. possesisone. 41, 2: Possideriautem pos·sunt. qu.ae sunt 
corporalia ; 1. 4. § 27. D. de usurp. et usucap. 41, 3. : nec possideri inteHe
gi tur ius incorporale. Pozdeji pripustilo klassické p.ráV'o držbu práva 
v omezené míre, toti ž na služebno!sti. U emphytence asuperficies je sporné, 
uznávána-li tu držba práva aneb držba veci samé (odvozená držba). 

Tedy vedIe držby veci (rei posses,sio) márr:e v fímském právu i za
'čátky držby práva (juris qausi possessio). P,omer ju.ris quasi possessi·o 
k otazným právum ,(jur,a iure aliena) je týž, jako palmer držby veci k právu 
vlastnickému. 

Myšlenku započatou v fímském právu ťozvinuJ.o v strednim veku dáIe 
práv,o kanonické: Uznává držbu všech církevních i svetských práv vrchno

'stenských na kostelích, klášterech, obcích i celých zemích (Decretalia ). 
J ako se mohou tako'vá práva držeti, tak i osvobození 'od nich: po:ssess io 
liber tatis, exermptr.onis. Podobne iohledne církevníah s:užeb, hodnos tí , 

'beneficií (:possessio archdakonatus, praep·ositurae, abbatiae, praebendae 
etc.); - dale práva trvající pri doplňování církevních funkcí: pos,sessio 
luris patronatus, quasi possessi.o praese.ntandi c1ericum, eligendi etc. Uvá:dí 
se i rpossessi,o čestného práva arcibiskupova, aby ~e pred ním nosil kríž.52

) 

Stredoveké Iprávo priznávalro držbu zvláš'te i pri reálních bremenech 
a regáliích: possessi-o affictuum et pensionum, decim arum, piscariae etc, 
'Dokonce i manželství, vzájemné právo manželu, p-ovažoiVána byla jako 
predmet držby a když jeden manžel svévrolne opustil druhého a tím ho 
zbavil užívání manželových p.ráv, mohl .opuštený žádati restituci jako 
v jiných prípadech actione spoHi.52

) 

Pfipouštena byla 'též držba u všech práv, pri nichž je možný trvalý 
aneb opakuiící se výkon a kde tento výkon druzí ma:hou rušití. J ohledne 

50) Spevec: Posjed stvari a posie-d práva. Záhreb 907. 
51) A. Dernburg, Pandekten § 172. 
52) Bylot totiž toto právo jakož i právo nositi mitru, zrejme církevne 

právní povahy, udelováno jako církevní vyznamenání papežem i hodno
stárum svetským, na pf. českým knížatum - dusledne tomu mohla se ana
logne právu vyvinouti i držba tohoto práva. 

53) Bruns: Da.s R.echt des Besitzes in Mittelalter und in der Oegen
wart, str. 185. a násL, 237. a nás!., cla, 13 X. de restit. spol. 2, 13. 
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zcela ,os,obních závazku jednalo se o tom, zda-li i u nich je možna držba 
práva. U vecne radikovaných závazku byla držba práva všeobecne uzná-
vána, když ne již jako držba v pravém smyslu, aspoň jako t. zv. status 
perciprendi, p,otrebný ochrany.54) 

Po príkladu kanonického práva teorie i zákonodárství kone,čne p,o-
ltžívali myšlenky držby práva témer na každý pomer verejného neb sou-
horného práva. Vycházelo se z toho hlediska, že každého. kdo se nachází 
v užívání nejakého práva, které se muže trva.]e vykonávati. treba v užívánÍ. 
chrániti, když mu nekdo jeho práva upír á, dokud se o tom nerozhodne, 
že nemá práva. Podle toho uznávala se držba pfi všech právech vrchno
stens.kých ,regáliích, daních, reálních bfemenech, immunite, ruznÝch služ
bách, notariátu, šlechtictví, právech č,estných, patria p,otestat. paternite .. 
Jen ohledne držby osobních závazku byla míne ní ruzná. 

Proti tomuto zneužívání pojmu držby práva vystoupili mnozí spiso
vatelé, predevším Savigny. Nicméne nauka obniezuje ,pojem držby práva 
vždy ješte v ruzném rozsahu. 

Z jednotlivých zákoníku bavorský Codex Maximilianeus z r. 1756, 
pf.ipouŠtí držbu pri všech právech, pfi nichž je možná, t. i. která pripou
štejí trvale se opakující výkon. Redaktor tohoto zák,oníka Kreitmayer 
praví ve svém komentáru: »Possessio « muže býti pri všech »iura incorpo-
ralia« bez rozdílu »inter Tealia vel pers,0:nalia«.55) 

Code civil A. 2228: »La p.ossession est la détention an la j1ouissance
d'une chose on d'un droit que nous tenons on que nous exercons par nolUs 
mémes on par un autre qui la tient on l'exerce en Notre nom.« 

Souhlasn'e italský eadke civile čl. 685. 
Cl. 196., 197., 320.-323. normují zvlášte la possession d'état (po,sses

sionem status) uznávaiíce fak i držbu rodinných práv, co se vš'ak v praxi' 
neprovádF6) 

Pruský Allg. ,Landrecht hovorí vše orecne: Kdo vykonává .pro sebe 
nejaké práv'o, s luje držitelem práva. L 7. § 5. 

Tuto všeobecnou a neurčitou normu vysvHluje praxe tak. že uznává' 
držbu jen pri tech právech. která se dají trvale vykonávati. Rozeznáv8. 
se držba práv afinnativních: zavazujících k positjvnímu úkonu: negaiivních: 
zav,azu.iících, aby se upustilo od činení toho, co by Un-ak mohl oprávnen:\T 
činiti. Praxe ,obmezila držbu práva tak, že se zvlášte neuznávala pri prá
vech rodinných, ale uznávala se nejen II pdv majetkových. aíe i u nekte
rých pomeru vereine..:právnÍch, na pr. šlechtictví, patronátu atd. Mínení 
o tom jsou ruzná.57

) 

B) Občanský zákoník rakollský obmezuje držbu veci na dr žbu vlast
nickou (animus rem sibi habťindi, cominéi), kde držitel vec drží »iako 
svo ji« (§ 309.), tedy fakticky vykon,ává obsah práva vla.stnického, a t jiz
je vla,stníkem aneb ne. VedIe toho uznává drržbu práv a v široké míre: , vše
cky netelesné veci, které jsou predmeíem právního obratu. mohou býH 
predmetem držb y . ~ 311.58

) 

Do držby techto netelesných vecí čili práv pfijde se. »když jich 
nekdo použÍvá ve v lastním jménu.« § 312.59) 

54) Bruns, cit. str. 242. a nás!. 
1;5) Bruns, cit. sltr. 425. nás1. 
56) Bruns, cit. s tr. 443. a násl. 
57) Dernburg : Preuss. Pr,iva tr. L § 160. 

58) Osnova revise obč. z. návrhuje jako predmet držby: »ta majetková" 
práva, která pfipouštejí trvalý neb opetovný výkon.« - Stieber: Vecné 
právo str. 9. 

E~ ) V omove revise obč . z. vYlPuš'teno. 
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Puvodní návrh obč. z. znel: »AI,le kärperHohen und unkärperlichen 
Sachen, \Velehe den Gegens,tand eines Rechtes ausmachen, käl1lnen in Besitz 
·genommen werden: die unerschäpflichen und unschatzbaren kännen es 
nicht.« (II. ~ 32.) Dále: »In den Besitz unkänperlichen Sae:hen oder Rechte 
setzt . man sich . .. duroh den Gebrauch oder Austibung derselben ftir sich 
·selbst.« (II. ~ 33.) Pri porade o tomto návrhu jednalo ,se o tom, aby 
"Se ihned za definicí držby veci postavila definice držby Piráva takto: 
»Wer eoin Recht ausubt, ist Inhaber des Rechts; wer aber dasselbe fur sich 
'selbst ausiibt, wi,rd Besitzer des Rechts genannt.« Tak označuje, ja,k svrchu 
uvedeno, držbu pruský Allg. Landrecht. 

Tento návrh nehyl prij.at, pro1tože totéž se .praví v §, který jedná o na
bytí držby práva (t.. j. § 313.).60) 

Tak tedy vyzna.čuje obč. z. jako predmet držby všecka práva vubec, 
která mohou býti predmetem právního obratu. Kdo fakticky vykonává 
·obsah takového práva ve svém jménu, chrání se jako držiteľ. 

Moderní nauka rozumí temitoprávy, kte:,é mOTIou býti predmetem 
právního obratu, jen práva majetková. Starší literatura šla dále. Vylučují 
·se tedy z držby práv:a nemajetková, zvlášte rodinné. (Randa, Burckhardt, 
Pfersche a j.) Proti této panující nauce nekterí spis·ovatelé v smy,slu starš'í 
teorie tvrdí .i pro naše právo, že je možna držba i pri pomerech rodinne
lJrávníah. ~ 1458. obč. z. vylučuje sice z vydržení právo muže a ženy, 
otce, dítete a jiná práva osobní, »ale osobám, které poctive vykonávají 
-taková práva, jsou-li v nevedomí- bez viny, nevedomí to jim .pros,pívá tak, 
'ze mohou doč.asne udržeti a vykonávati svá údajná práva. « 

Zde pripouští zákon dIe mínení nekterých spisovatelu possessorní 
·ochranu pro právo muže. ženy. otce, dítete etc. Ale je tu predpoklaď 
·oc.hrany »p'octivost«, kdežto jinak bona fides pr'O ochranu držby jako 
takové je irrelevantní. 

K spisovatelum uznávajícím ochrany držby r-odinných práv patrí 
1 Kmintz (System § 170., pozn. 43 n. který okoInost, že ~ 311. žádá pro 
držbu práv kammercialitu týchže, obchází tím, že sice r·odinná práva jsou 
neprenosna (zr'ovna jako ususfructus a usus, jež vzdor tomu jsou pred
metem držby), ale maií určitý subjekt a více, jako schopnost takový míti , 
jiný § 311. nežádá (ef i ~ 1255.). Jediný rozdU 'Od ostatních práv. jež mo
'hou býti predmetem držby, spočívá dIe Kraintze v tom, že prúkiaz nepocti
'vosti žalobcovy odejme possess·orní žalobe ihned účinnost, kdežt,o v jiných 
-prípadech rušení držby na poctivosti neb nepoctivosti držby nezáleží. Mí
není své oduvodňuje Kraintz odvoláním na svrchu vy.!íčené stanovisko 
'kanonického práva, které však nepochybovalo o tom, že i držba je .právo. 

Naproti tomu druzí (R:a'l1da, Burckhardt, Demelius etc.) tvrdí, že 
z ustano've11í ~ 1458. nemu že se dedukovati, že i rod.inná práva moho·u 
býti predmetem držby, že totiž ustanovení to znamená jen pr·ovis,orní 
prá v n í ochranu v tom smy,slu, že se popírání platnosti manželství. po'
rodu aM. muže PfiOvésti jen cestou rádné žaloby. 

Ale i jinak je otázka držby práva v našem právu na základe obč . z. 
-velmi sponiá: 

Depositár není dle našeho práva držitelem (§ 948.), ač,koliv by bylo 
v interessu depositáre i deponenta, aby se mu possess()lrní ochrana pri
·znávala.61 ) 

Obligace nejsou zpravidla predmetem držby, pro tože ve vetšine prí
padu nepf.ip.ouštejí trvalého výkonu.\l2) 

60) Ofner: Der Urentwurf L str. 225. 
61) Schey, Obligo Verh. str. 313. a nás!. 
62) Burckhardt, System III., str. 100. ff. uznává zásadne držbu pohle

dávek. 
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Nektefí činí výjimku' ohledne obligací, o kterSTch existuje dlužnf 
úpis.6:l) Kde však Cibligace pripouští trvalý výkon, js'ou pfedmetem držby, 
zvlášte obligace smerující na trpení aneb upuštení dlužníkovo (pacht. ná
jem, kommodat,64) retenční oprávnení, privátne právní monopoly atd.). 
Proto je také baňský podnik pfedmetem držby a držební spory toho druhu' 
nepatrí pfed forum baňského sOUdU.65

) 

Také js ou pfedmetem držby nekterá, behem času na pôdu privátního
práva pfenesená práva vefejná, která pfipouští vefejný úkon. zvlášte ' 
patronát. 

Sporné je, zda-Ii pohledávky smerující k opetujícímu ' se positivnímu 
úkonu dlužníkovu, j,sou pfedmetem držby. Kraintz uznává to jen o reál
ních bfemenech (desátku, robote, pozemk,ové činži atd.), protože je zv:ášte" 
zákon vyhlásil predmetem vydržení (§§ 1470., 1471.). Naproti tomu upírá 
Kraintz mož'nost držby práva na činži pranajímateJoovi. propachtovatelovi. 
propôjčovateli, služebným na služebné, annuálnímu legatáfí na ' rentu, kupci ' 
d·oživotní renty, pensistovi atd. neopetující se positivní úkony. Randa je ' 
téhož názoru a sice z dôvodu, že v teohto pfípadech nejedná se o jednu 
obligaci, nýbrž o množství, z nichž každá jednokrátkým výkonem zanikne. 
Kraintz však oduvodňuje svôj názor se svého stanoviska v po~ímání ochra- · 
ny držby - že pfijetí ,držby na techto právech v edIa by k absurdnímu 
resultátu, že dlužník, aby se zbavil dalšího plnení neexistuiícího závazku" 
musel by oproti veriteli chránenému posses.$onle v pobírání úkonu vy- , 
stoupiti petitarne na uznání neex istence pohledávky, což by zname:nalo ' 
úplné zvráeení úloh stran.CO

) I pfi reálních bfemenech vidí tu Kraintz 
odch y lku od pfir ()lzeného pofádku následkern dfívej šího poiímání jich jako,· 
servitutô a násIe.dkem toho v prijetí actio negatmi a utilis se strany dluž- , 
níkovy uplatitelné. 

DIe § 313. obč. ' z. by byla držba principielne mo'žna pri všech obli
gačních právech, nebo/ť tento § normuje zpusob, jakým se držba obHg,ačních 
práv nabývá, t. j. žádá se od nekoho neeo jako závazek a tento' poža 
davku vyho,ví. Nesporne se vš'ak uznává držba práva na dávky a,neb jiné 
u jednané požitky, které muže ž á.d ati propachtovatel ,pozemku na dedi'čný
pacht aneb nájem §§ 1131. a 1422., jako1ž i ohledne reálních bfemen. Jinak 
je o této otázce mnoho sporu jak v teorH tak v ,praxi. 

Skutečne je 'držba obligačních práv zbytečná. P fekáží-li mi nekdo· 
v užívání neb upotrebení n,e jaké veci, kterou jsem 'posud celkem používal, 
je zaportfebí k odvrácení škody brzké pomod, nezávilsle od dôkazu o tom, 
kdo má právo ,aneb ne. Naproti tomu pfi obligačních právech, nemôže 
ani býti uráož\ky se strany osob, které stojí mimo obligační svazek. , 
Tvrdí-li' nekdo, že mu patrí pohledávka, kte:rou B dluhuje C-u, môže se ' 
proti prvnímu (A) podati praejudicielní žaloba. Když pak B de fakto plati 
A-u, stala se urážka v tom, že C nedostal uko~ ení , ale v tom, že bylo 
placeno A-u. Možný je tedy jen konflikt mezi údlajným dlu žní.kem a veri
telern. Když 'se však i zde uzná possessoTní oahrana, má to za následek, 
že se pfevrátí úlohy stran 'vzhledem na bfLme dôkazô. Dluž.ník by musil, 
aby s e osvcibodil od údajného dluhu, dokazovati , že p·ohledávka neexistuje
a veriteli by jako držiteli pripadla úloha žalovaného. Bfíme dôkazu bylo' 
by ' zde prevráceno jako tehdy, když se condictio,ne in debiti žádá vrácenl 
toho', co bylo de facto ,placeno a když se napadá uznání pohledávkv, 

6 ~ ) Srv. Rozh. G. Ii. 1869, č. 18 (Ol. U. VI. č , 3190). 
64) Rozh. G. Ztg. 1869 č. 67 (sedadlo v synagoze). jinak však Rozh

AGZtg. 1869 č. 70 (seda,dlo v kostele). 
6é) Rozh. G. Ii. 1860 č. 47, ef. § 49. , 4. iurisd. normy. 
66) Souhias Pfaffôv v pozn. 32. k ~ 170. 
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VýpLata jednoho obroku ,považovala by se tedy jako uznání neb výplata 
,celého dluhu.67) 

Sparné je konečne, je-li dedické právo predmetem držby. 
Ar n d t s tvrdí, že i dIe rak. práva je dedické právo predmetem 

'držby, p-rotože jako právo retenční v celku (§ 1480.) je práve-m úhrnným 
'a pf.ipouŠtí tedyanalogne hereditatis petiUonis jako žaloby petitorní také 
VGs.sessorní žalobu dectickou. 

Tomuto názoru blíží se i Pfaff-,tf.ofmann, Kom . str. 8. a Burckhardt, 
'System n( str. 102. a nás!. 

Napr.oti tomu rozhodne popÍrají možno·s t držby na dedickém právu: 
Randa, Unger, StubenrauC'h a Kraintz . 

Kra.'intz 'P'opírá tuto možnost, plro-tože decti ~ ké právo jako »právo 
být i dedicem « není právem v subiektivním smyslu a proto neexi,stuje 
také žádný výk,on dedického práva jako ta.kového'. Svémocné zauje-tí de
dictví, p.roti kterému by počas pozust,alostního' fÍzení muselo býti zakrG

' čeno úfedne (§§ 797., 810.) mohlo by ~e pokládati jak,o rušení držby jen 
když by dectictví meIo držitele, ale v takových prípadech nejsou ani de
dické práv,o, ani dedictví (jako sou-htm práv a závazku nejruznejšího 
'Obsahu, z nichž mnohé vubec nej,sou predmetem držby), nýbrž jen jedno
tlivé v dedictvíobsažené kusy vzaty ,do držby ,a uraženv ded ic mu že 
tedy jen pro urážku techto pos.sess orne žalovati (cf. § 315. obč. z. o sjed
'nání držby apprehe.nsf: jen »kol.ik skutečne bylo uchopeno atd .«). Potrebe 
Konečne, aby se určilo mezi nekolika dedickými nápadníky, kdo má vy
stoU'piti jako žalobce a kdo jako ža},oy-aný, vyhovuje se v našem právu 
vevným normováním úloh stran. (§ 126. pat. o nesp. rízení ze dne 9. VIII. 
1854, č . 208. r. z.) 

Stubenrauch (ad ~ 311.) popírá možnost držby dedického práva , prol.. 
tože obsah jeho: majetkove právní repraesentace zustavitele, nepripouští 
trvalý výkon k tom smyslu , jaký .ie k držbe potrebný. neboť chování se 
jako dedic ' neobsahuje takový výkon, nýbrž jen výkonné činy jednotlivých 
práv, na pr. vlastnictví, servitutu atd. s údajným titulem dedického práva. 

Uznává se držba práva auto-rského. jméno firmy, známky ochranné ' 
a pod. 

Z toho je zrejmé, že ustanovení § 313. obč. z. ie príliš všeobecné, 
když teorie i 'Praxe cítí potrebu vykládati je restriktivne. 

Pri revisi obč. z. navrhoval referent (prot Stieber), aby se § 313. 
škrt!, ponevadž .ie nutnO', aby zákon užíval vÝ!ľazu CG mo'žná širokých 
a všeobecných. Život je m.nohotvárný. Držebrií zpusclby nabývací nelze 
v zákone s,polehlive vyčer:plati. Vetšina subkomitétu vyslovila se však pro 
vonechání § 313., ponevadž se ho praxe často dovolává. V ~ tom byla 
však vypuštena teorií dávno již škrtnutá. slova »mdt dessen Gestattung« 
a ~ sám byl doplnen predpisem o translativním 'prevodu držby práva. 
Znel by te.dy takto: »Výkon .práva ,se zejména získá, žádá-li nekdOl od 
jiného nečeho jako povinnosti a tento mu to poskytne, dále upo~rebí-li kdo 
cizí vec 'pro svuj užitek aneb také, podrobí-li se cizímu ' zákazu, ne,čine. 
co by Hnak činiti mohl, nebo dá-li nekdo nejakou vec jinému v jehG sku
tečnou moc, aby v príčine jí pro sebe nejaké :právo vykonával. aneb pre
vede-li již sám své ,právo na nekoho.« 

Pochyhujeme však, že by touto stylisací otázka držby práva uspo
kojive vybavena byl a, jak vyplyne ze srovnání s moderním zákono dár
stvím o tomto 'predmetu. 

Uvedené pffuJa.dy držby práva nazývají se nekdy s.polečným výra
zem »držba užitková« (Nutzbesitz).68) Charakteristické je pro držbu tohoto 

67) Pfersche, Sachenr., str. 250., pozn. 19 CP. Becker: Zur Reform des 
Besitzr. 

68) Pfersche: Sachenrecht. 
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druhu, že fysický pomer drži tele vuôi veci, t. zv. corpus. je zde takový, 
jako pri držbe veci. Podle toho platí zde tytéž zásady o PÚ'ssessorní 
ochrane, ale nejedná se tu jen o ochrane držitele vuČii tfeHm, nýbrž i o po
meru vuči tomu, od koho držitel práva drží vec a který i vedIe neho ješte 
vždy je držitelem veci. 

Zvláštnosti vykazuje držba ,praediálních ~ervitutu, dIe níž oprávnený 
muže direktne ,účinkDvati na sloužící vec (§ 313,.: verneinende Rechte, p.[o
tože ukládají vlastníku ved , aby neC() trpel, né konal, t. zv. p,ositivní či 
aktivní servituty) a ,dále takových, které smeru jí k tomu, aby panuiící neb 
sloužící vec byla v určitém stavu, který odpovídá interessum oprávneného. 
(§ 313.: verbietende Rechte, negatívní služebnosti.) 

Pri držbe t,ohoto druhu držitel nemá ~lo užící vec ve své detenci , 
nýb.rž má pc<uze v určitém smeru vliv na ní. Neiedná se tu tedy o faktický 
pomer držite ~ e vuči veci, nýbrž i vuč,i osobe obtíženého. 

Držb.a negativního práva, jako na pr. s]užebnosti cesty, nabývá se 
dIe § 313. obč . _z . »když nekdo na S,yuj prDspech použije cizí veci s dopu
štením toho, čí je.« Musí tedy držitel fakticky vykonávati otazné právo 
ve svuj prospech jako. svoje právo a druhá strana musí to trpeti. Do.puŠtení 
toho, ,čí je vec, neznamená, že by tento musil dáti výslovne aneb mlčky 
svÚ'je 'Pfivolení, ale stačí, když schválne nereaguje, buď že se o vec ne
sta,rá, aneh praltri výkonu, který je verej,ný a notorický, náhodou nereahuie, 
aneb sice ,namítá výko'nu. ale pak vec nechá tak, jak je. 

Držba služebností, které pfedpokládají trvalé zafízení ,na cizím po
zemku, na ,pf,. servitus O'neris ferrend-i, nabývá se, když se zfídí p'otfebné 

-z,afízení. 
Držba zakazujícího Ipráva nabývá se, »když nekdo na cizí zákaz 

upustí od toho, co by jinak mel právo čjniti« (§ 313.) . Potfebuje tedy zá
kazu a protiv.ná .strana musí se t,omu zákazu podrobiti a k vu~d tomu 
zákazu nečiní, na co by jinak byla oprávnena, na pf. nep,ostaví vyšší 
budovu (§ 1459.). 

DIe zásad, které platí o d,ržbe služebnosti tu vyiíčené, posuzilií ,se 
i služebnosti, které slouží sice určité osobe. ale mají obsah týž, jako ,prae
diální servituty (§ 479.). Rovnež tak pfíp 2dy, kde se obmezené použí~ní 
cizí veai zakládá na nejaké obligatorní smlouve, na pf. obchodník vezme 
do nájmu ne čí zeď, . ,aby na ní pfi1epova,1 oznámení svého Dbchodu, aneb 
tomu, kdo staví dum, dopustí soused, aby cho,dil a v,ozil ,POl jeho po
zemku, aneb ,podnikateli dovolí mesto, aby na určitý čas používal mest
ských cest na položení plynovýc.h ľOur. 

111. Moderní právo o držbe veci a držbe práva.69) 

Držba veci poiímá se zpravidla jako držba vlastnická (verba: Hat 
der Inhaber ein er Sache den WIllen, sie als die seindge zu behalten, so ist 
er ihr Besdtzer. § 309. obč. Z.70) To vyjadfuje zrejme animum domini ro
manistické nauky. 

Odchylne od tohoto poHmání nem. obč. z. neobmezuje držbu veci 
na držbu vlastnickou, nýbrž p,ojímá jako držbu veci mnohé pomery osoby 
k veci, které se jeví dIe jiných systému právních držbou práva. Y neme
ckém právu již dávno vyskytla se myšlenka, že v tech prípadech, kde 
držba je spojena s dete:nCÍ (faktickým stavem držby), kde tedy držite] 
vykonává nad vecí nejakou bYť i ne úplnou moc, držba se pokládá za 
držbu vecnou. 

69) Literatura : Der.nburg: Das burgerliche Oesetzbuch. Cosack: Lehr
buch des burgerl. R. Strihal: Der Sachbesitz. Zum Besitzrecht des Ent
'\vurfe1s eines b. Ob. Wr den O. Reich. Endemann: Lehrbuch. Eck: Y,orträge. 
Crone: System. Oierke: Deutsches Privatrecht. 

70) Též dIe osnovy obč. z. (Streber : Yecné právo § 309.). 
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Tento význam mela v nem. právu t. zv. Gewera, která znamenala 
f,ormulku pro o,z'načení právního pomeru osoby k vecL71) Držba jevila se 
stredovekému právu nemeckému jako zevní. právnic.ký, nmmální znak 
vecných oprávnení. 

Myšlenku tuto differencuje 'prusk~ Allg. Landrecht rozeznáváním 
Úiplného a neúplného držení. úplný držitel je dIe ,neho jen vlastnický 
držítel, neúplný je- ten, kdo sice nedrží vec j a k o s v'o j i, ale drží ii 
pro seb e, aby vykonával nejaké svoje .právo. Sem patrí usufruktuáf, 
zást,avní v erit eI , l!1ájemce, pachtýr, a komoil1datár. Neúplný držítel veci je 
zároveň úplným držitelem práva které vykonává,72) tak že s držbou veci 
konkuruje držba práva. VedIe nájemníka, pachtýre atd. jako neúplného 
držiteie veci a ,držitele práva, funguje pr:onajímatel atd. jako úpln.ý držítel 
veci, který vykolnává svoji držbu veci pro·strednictvím svého spolukontra
henta .73

) 

První návrh ob-č. z. nem. (Windschei.dt) stál ješte 'na stanovisku 
romanistickém. Tomu se namítalo, že taklové prísnépojímání neodpovídá 
životnímu pojímání, dIe neholŽ je ne.pochopitehlO, že by usufruktuár, ná
jemce atd. byli pouhými dete.ntory veci. Tento názo,r pf,ijal ~ druhý návrh 
obč. z. nem. 

DIe ~ 872. obč. z. nem. jsou drži,tely veci: 
a) predevším drži tel vlastnický, t. i. ten, kdo drží vec jako svoji 

(»als ihm gehärend), at jjž je vlastníkem vPTavde aneb ne. Ne:ní za'lJotfebí. 
aby se sám po/kládal za vlastníka (opinio dominO. tedy je držitelem 
vlastnickým i z].odej a lupič. Když nekdo vykoo,nává faktie-kiou moc nad 
vecí a choe jí vykonávati výlučne, praesumuje se o nem. že drží vec jako 
svoji, dokud e nedokáže o,pak, že vzal vec dOl držby ne jako SVlOji; 

b) držitelem veci je i ten, kdo nedrží vec sice jako sv,oji, ale drží 
jí ve vl,astním interessu, aby jí používal ve svuj prospech. Jeho disposice 
muže býti TUzného ·obsahu a nemusí býti založena jen ve vecném .právu. 
Je to t. zv. držba užitková (Nutzbesitz, Nutzung,sbesitz). Patrí sem super
ficiár,74, emplhyteuta,75) UJsufruktuár, nájemce, pachtýr a lmmmodatár, ale 
vždy pod predpokladem samostatné detence, t. L ,pOid predpokladem. že 
mUže vecí disPol1ovati sám a nemusí ,poslouchati disposk ii.ného (držitele). 
Není tedy takovým držitelem užitkovým ten, kdo si vypujčí nov'iny v l<a
várne a pod.; 

c) držitelem veci je též ten, kdo drží vec. aby ii zaiistil pro sebe 
aneb jiné určité osoby, jako .zástavní veritel, sekvestr, s,právce konkursní 
podstaty, k retenci ,oprávnený. TOl je .držba t. zv. zajiš;ťovacÍ. sekvestrálni 
a správcovská ; 

d) držitejem je k.onečne i ten , kdo vykonáv á f'aktickoumoc na veci 
v interessu vlastníka, p,oku-d má samostatnou detenci (viz svrchu), tak že 
je aspoň zástuPcem a ne :p-ouhým p'omo.cníkem v ·držbe. To je držha t. zv. 
zastupitelská. Sem patrí: depo sitár, povo·zník, nálezce veci. testamentárni 
exekutor, evo i zákonný zástupce, na pr. otec dítete, poručník pupille 
ohledne vecí, které pro ne má v držení. V jiných prípadech zastúpování 
je neslamostatné. ZákoinJ1ý zástupce jur,istické osoby zpravidla 'TIení d~ži
telem, neboť vykonáv á držbu právmcké osoby jako její orgán. Jinak však 
OIhledne te,ch vecí, kte-ré sám os,obne drží, na pr. ve svém by,tu a pod. 

Oproti temto, držitelum (b , c, d) jeví se ten, od nehož oni vec v držení 

71) Gerber : ' System des d. Pdvlatr. § 61. 
72) Allg. Landrecht L, 7., § 9. 
73) Dernburg : Preuss. Privatr. I. § 149. Také švýca,rský zákon po

vožu je svrchu uvedené drži tele ,práva držitelmi veci. 
74) ErbbauberechNgter. 
75) Erblpachtbe.rechtigter. 
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mají, jako drž ite l lu l a vn í, čili jak nem. zákon hovorí: mittelbarer 
Besitzer a .ostatní (b, c, d) js,ou unmiMelbare Besitzer. 

Právní nutnost uznaN. i vlas'tníku, resp. tomu, kdo vec bezprostfed
nímu drži teli do držby dal, vlastnost držitele, leží v tom, že je to v jeho 
právním Lnteressu, aby se postaral o po'ssessorní ochranu v tom prípadu, 
když bezpro.strední drži,tel by tak neučinil, a'l1iž by pri tom ihned musil 
dokaz,o.vati s'V,o'je právo. DIe toho muže tedy vec být i výlučne v držbe indi
rektní,76) když držitel vykonává držení osobne aneb pomocníkern. který není 
držitelem, ale nemuže býti nikdy ve výlučne direktním drženÍ. Kde je tedy 
když držitel vykonává dr žení osobne aneb pomocníkern, který není držite
lern, ale nemuže býti nikdy ve výluč'ne direktním drženÍ. Kde je tedy 
indirektní držba, tam je vždy dvojnásobná držba. Dokonce {muže býti i troj
i vícená'sobná držba, tak že lze ' mluviti o direktní držbe v 1., 2., 3. atd. 
ra,de. N'a pr. vlastník dá dum do užívání, užívatel ho pronairne. nájemník 
ho dá do podnájmu atd. lode je podnájemník direktním držitelern, užívatel, 
,nájemník a vla'stník jsou indirektními držitely v 3., 2. a 1. fade . Vlastník 
je zároveň držitelem vlas,t'l1ickým, ost'ltní js,ou držftely nevlastnickými. 
Vlastnická držba zrovna jako nevlastnioká muže býti direktní i indirektní. 

Indirektní držba je :nutná konsekvence vývoje pojmu drž" y v moder
ním právu. Dokazuje to ostatne každodenní p.ojímání života. Pradlena 
odnášející ľiaše prádlo k vyprání , pojímá se r1nes jako držitelka. ,a ne jako 
pouhá detentorka bez posse,ssolfní 'ochrarr1Y. POjem držby práva so,t'V,a by 
se da.] upotfebiti na jeH pomer a následkem nedostatku aktiVlního aktO'rátu 
k žalobe possessorní zle by tím bylo. postará'l1o o interess vlastníka prádla , 
k,dyž by na pr. v prÍ:pade jeho odcestování nebyla orprávnena vys,toupirt l 
Pľ'oti rušení držby tohoto :práva a tím mÉne vlastnicky a když by ani 
pro trestne :právní ochranu nebylo podkladu. Pomysleme i na krátkou 
IhUtu praeklusivní ,pro upl,atňování possessorní ochrany. Predstavme si jen , 
že IpTadlena PD vyprání prádla v rece rozvesí prádlo na brehu ,na prova
zech od jednoho s,tromu k druhému napja,tých a vítr odnese :prádl,o na 
s'ouseduv pozemek, kde jiná pradlena rozvesi!a cizí prádlo a zdrá'há se 
vydati naší 'pradlene zanesené tam kusy. Tako.vé a podopné ,prípady jsou 
ce.Jkem pTakHcké. 

Cestující ve vlaku, kteTý odevzdá svá zav8JZadla k dO,prave, z,ustává 
zajisté v jejich držení, ale v druhé fade je držHelem také železnice. 

Namítá se, že indi'rektní držba je fikce, nehoť PiQIssessio plurium in 
siorHdum není možné. Vážní spisovatelé (Dernburg) snaží se tuto námitku 
vYVIráHti tím, že tvrdí, že possessio plurium in solidum je možné, nebo ť 
opak nevy,plývá z 'obč. z. (nem.). Tento argument je ovšem slabý a ne
sesílí hOl odvo.Jánína to, že i dIe fímského práva bylo. možné, aby nekolik 
os'ob disponovalo vecí v ,ruzném Smeľ'il. DIe naš'eho náz,oľu upla,tňuje se 
tu zbytečne íPojem solidarity odchylný od korreality. která ovšem tak, jak 
ji p'(jjímá rímské 'Í naše ,právo ani pro. Vllastnictví a!ni pr,o držbu není mož
nou.n ) Prípad nejaké s'olidarity tu vubecneexistuje, nýbrž je-li na nejaké 
vecí vubec možno nekolik práv pos.]ouJ:ll1e all1eb vedIe sebe se, jevícíClh 
(vlastniotví, ususfruktus, nájem, podnájem), je mo.žno dusledne tomu i ne
kolik pomeru drŽebních, jakožto f,ormy, v níž se tato ,práva zevne jeví. 
Tak ,tomu je, ať se j.iž držba pojímá jako fakt aneho jako právo. MajiteI 
damu muže predce :ner'llŠe'l1e vykonávati držbu svého vlastnictví, pokud tím 
neruší držbu us'Usfruktuárovu. 

Je tedy · indirektní držba zrovna tak prav'ou držbou, jako držba di
rektní. Indirektní držitel nezanechal svého faktického. pomeru k veci cel
kern, Inýbrž jeden dí! svél puvodní moc1 zadržel pro sebe a druhý ustoupil 

76) PDssessorní ochrana vlastníkoIva je tedy ochranou držby i'l1direktní. 
77) Jinak však pri dr~be práva samo sebou 'na ko.rrealite spočívajícího. 



direktnímu d.ržiteli. Život často vidí držbu i tam, kde vec ani ne ní ve fy
sické moci direktní. 

Zákon nemecký výslovne označuje indirektnflío držitele držÍtelem : 
§ 868.: »Drží-li nekdo vec jako uS1..lJsfruktuáf, zástavní verite!'. nájemce. 
pachtýr, depositár aneb v podobném pomeru, na zá,ldade kterého je vuči 
druhému oprávnen aneb zavázán, aby držel dočasne, je i druhý držitelem 
(indirektní držite!) .« 

Direktní drži tel 'odvozuje tedy sv,oje p,rávo aneb svuj závazek k drže
ní od iiného, tak že drží za toho druhého, ale neneobmezene, nýbrž na 
určitý čas, Deje se tak na základe nejakého právníhO' pomeru, který trvá 
mezi direktním držitelem a tím druhým a dIe nehož j,e direktní držitel po
vilThnen vec tómu druhému vydati. Nestačí však pro indkekltní držbu, že ne
kdo má prá'V·o žádati od druhého, aby. mu vec vydal, ale treba, aby ten druhý 
drž el za prvního, uznávaje jeho právo na vydání veci. Na pr. kupec veci 
nestane se lpred tradicí na zákJlade svélh,o požadavku, aby se mu vec 
otdevzdala, indirektním držitelem veci, která se nachází v direktní držbe 
prodávajícího, leda že by Jlrodávající per c-onstitutum po·ssessorium uznal 
moc kupcovu nad vecí. . 

Když však nekdo drží pro jiného, uznávaje jeho právo na vec, je 
tento druhý indirektním držitelem i když jeho právo vpravde neexistuje. 
P.Olmer je tedy jen putaHvní. 

Git. § 868. normuje, jaký musí býti právní pomer mezi . indirekíním 
a direktním držitelem : 

1. vecne Jlrávní. Zákon výslovne uvádí usufruktuáfe a zástavního 
veritele. Též exekuce patrí sem. Exekucí exekve,nt stává se indirektním 
držitelem veci a to i tehdy, když se vec ponechá v držbe exekuta. 

2. ,0bHgačne právní, na pf. nájem, pacht, kommodát, deposit. Rovnež 
tak lacaHo conductio operis, když lokator odevzdi mateľ'ial konduktoru, 

. dále obchod pov-oznický, skladní atd. 
3. rodinne právní. Zvlášte držba manželova na ,parafernech manžel

aných (manželka má držbu indirektní); držba otcova na majetku dítete, 
poručníka na majetku sverencove. 

4. dedicko právní : ·držba kuratora pozustalG'sti, exekutora te6tamentu, 
na vecech p'ozustalosÍ11ích - ale vždy musí býti tEnto pomer takový, 
aby direktní držitel mohl vec držeti jen na určitý čas. počas trvání svého 
práva, které ho oprávňuje aneb zavazuje na držbu a když pfe~tane, má 
vec vrátiti (na pf. depositáf, kommodatáf, nájemce, pac-htýr atd.) . 

Neexistuje-li t akový pomer, tehdy, když nekdo drží 1)1'0 druhého, 
tento druhý se neuznává jako vrchní (indirektní) držiteJ, Na Dr. ,mandant , 
který odevzdal vec mandatári, aby ii zničil, podržel aneb netímu ode
vzdal, není držitelem. Naproti tomu je mandant indirektním držitelem, když 
se vec JJO zániku mandátu má jemu zase vráti,ti. Z toho tedy vyplýv8, 
že indirektní držba není svrchu vypo'čteným pomerum po-jmove vlastní, 
nýbrž jen eventuelne se pfi niclh vyskytuje. 

Není zap-otfebí, aby právní pomer mezi ,indirektním a direktním drži
telem byl založen vrcl1'l1ím Cindirektním) držitelem ane!-" abv direktní 
drži tel prijaJ svoji držbu práve od v rchního (indirektního) držitele -
muže ho nabýti i od tretí osoby. Stačí, že direldní držitel drží. uznávaje 
mez:i sebou a indirektním držitelem takový JlOmer, die kterého se mú vec 
svého času vydati tomuto druhému a d1e kteréhe> se moc direktního drži
tele na vecí jeví odvozenou od vrchního držitele. 

Ne-ní tomu tak, když se vec nla pr. ukradne. Zlodej tedy nemá držb y 
direktní, nýbrž indirektní. 

U nálezce veci ztracené sluší rozez'návati: Pfisvoií-li ~i nálezce na
lezenou vec a drží )i jako svoji, je ovšem vlas,tnickým držitelem. Naproti 
tomu však, když jedná poctive a neprisvojí si veci, ale chce ji zachrániti 
pro totho, kdo ii ztratil, pak není držitelem vlastnickým, ale nevbstnickýrr . 

Sporné je však, sta-ne-li se držitelem indirektním. Nekterí ho p-oklá
daH vždy za držitele direktního a vec ztrativšH:o držiteJem indirektním. 
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l iní to popírají a konečne tretí skupina pfípouští to jen tehdy, když ná .. 
]ezce pozná toho, kdo vec ztratil a vezme ]i prol neho do držby, nehoť 
prý není možno, aby zákon chtel, aby každý možný neznámý oprávnenec 
k veci byl indirektním držitelem apožíval poslsess'orní ochrany. DIe okol .. 
nos tí muže býti nálezce jen t. zv. držebním sIahou (Besitzdiener), t. j. 
nesamostatný detentor , který drží pro jiného, isa podroben jeho dispO' .. 
s i'čním poukHzum. Na pf. když nekdo jda za vozem najde zboží s neho 
spadlé a snaží se pOVOiZ dohnati a kočímu , reJSp. povozníku vec odevzdati. 
Nepodafí-li se mu toho, stane se držitelem direktním. 

Indirektní držba je o,pravdová držba a má tutéž v ážnost, jako držba 
vôbec. Tak môže býti i indirektní držba pfedpokladem za nabytí v last .. 
nického práva, platí o ní praesumpce vlastnictví a pfechází na dedice. 
Žaloby, které pfipadají drži teli jako ta'kolV ému aneb se mohou proti nemu 
podati, pfipadají také ,indirektnímu držiteH a mohou se lproti nemu podati. 

Pfi,padá indirekt'nímu drži teli také p'ossessorní ochrana? 
Nem. obč. z. § 859. pfipouští ve prospech držitele vóbec nejen žalobu. 

ale i svépomoc v značné-m rozsahu: 
»Držitel muže se od zakázané svélmoci brániti silou.« Cit. ~ al 1. 
Dále pfiiP'ouští, že si držitel muže již odňatou držbu silou zpet od usur .. 

patora navrátiti (cit. aJ. 2 a 3) . Toto ,prá'Vo má i nes amostatný držitel, 
t. zv. držební sluha, § 860. - ale ovšem ne jlako samostatné 'Právo. neboť 
tím vykonává jen právo pána držby. 

Není pochyby, že toto právo má indirektní ,drž ítel a to nejen proti 
tfetím osobám, ale i protti indirektnímu držitel i. DIe toho muže · na pf. 
ná jemník princioielne z/abrániti pr.onájemCi, aby svémocne se vetrel do 
bytu nájemníkova, rovnež tak i depontáf deponentovi, aby mu svémocne 
odňal deposit. 

Ale velm( je spolfné, muže-li i indirekt,ní držitel použíti svémoci. 
Nektefí tvrdí, že muže, lege non discemente, neboť zákon pokládá neroz-
1išne i indire,ktního držitele držitelem a 'pro držitele vubec ustanovuje 
svrchu Zmíillené normy. 

Jiní naproti tomu myslí, že indirektní držitel nemá práva na své .. 
pomoc, protože zákon tam, kde jedná o ochra'ne držby indirektní. uvádí 
jen possessorní žaloby (§ 869.) a ne svépomoc. Uvádí se dále. že proto 
není ani praktické potreby, nehoť když ruší držbu nekdo tretí, je to rušení 
z/pravidla namífeno proti diretktnímu držiteli a proto stačí, když se chráni 
direktní držba, kterou mu že chrániti nejen direktní držitel. ale i indirektní 
držitel pos,ses'sorní žalobou. Kdy ž však direktní držitel učinil neco. dIe čeho 
vyloučí indirektnílho držitele z posavadního pomeru vuči veci. dostačí 
právní olchrana, kterou má indirektní držitel na základe ' toho právního 
pomeru, ve kterém se n,achází vuči indirektnímu držiteli, na pf. j,ako pro .. 
na jímatel, prolpachtovlatel, kommodant, Iposkytovatel usufruktu atd. DIe 
toho nemá indirektní držitel posses,sorní svépomoci ani proti tretím osobám, 
ani proti direMnímu držite1i, ale môže použíti ,obyčejné sebeobrany nor .. 
mované v §§ 227. a nás!. 

Naproti tomu má i il1idirektní dnžitel possessorní žalobu pro .pfípad, 
že je rušena držba direktní. Když tedy nek,do ruší direktního držitele, 
aneb mu odjímá držbu, muže ,se nejen on sám bráni ti possessorními pro 
stfedky, ale i indirektní drži tel muže podati žalobu pro rušenÍ. resp . odnetí 
držby. § 869. Pfipouští se proto. že di rť'k-Ťní držitel č asto nechce se sta .. 
r ati o posseslSorní ochranu, neboť jeho držba na pr. má brzo' pfestati 
a ,práve tehdy záleží indilrektnímu drži teli nejvíce na tom, aby vec nezu-
talla bez ochrany. V takovélm pfípadu tedy môže podati žalobu i direktnÍ 

i indirektní držitel proti tomu, kd'O\ ruší držbu, tak že bude tento prípadne 
ž,alo;ván se dv-ou s ,tran. Alle obe žaloby mají týž účel. IndireIDtní držitel 
môže totiž žádati jen to, aby se zfídil dfívejší stav direktní držby, aby 
se odstranilo rušení a aby se v rátila držba direktnímu držiteli a ne jemu, 



indirektnímu drži,teH. Restituci odňatí držby muze požadovati indirektní 
drľŽitel pro< sebe ' jen tehdy, když direktní držitel nemuže. aneb nechce již 
pfevzíti držbu. § 869. Když tedy nekdo ruší nájemce v držbe. aneb mu 
držbu odiíma, muže se nejen nájemce brániti .obyčejnými p.rostfedky pos
sessornílmi, ale muže žalobu p'odati i pronajímateI. Tento bude žádati svoH 
ž,alobou, aby se o.d~tranilo rušení direktní držby a je-li držba odňa ta, aby 
byl,a nájemci vrácena. Jen tehdy, k,dyž nájemce . nechce aneb nemuže pfe
vzíti držbu, na pf. proí-ože po vytlačení z držby utekl, mMe PTo'najímate! 
žádati, aby se držba vrátila jemu. 

Za týchž podmínek muže indirektní držitel žádati, aby se mu dovo
lilo hleda,ti a odnésti svoji vec, která pfišla na cizí pozemek. 

Proti direktnímu držiteli nemá indirekúrií držitel ani posses,sorní Ž8.
loby ani SVéPOoilloci, nýbrž jen Ipetitomí právní prÚlstredky. Rov:než tak ne 
vuči tretím os,o(bám. které jednaly vsouhlase .. s dilrektním držitelem. kte
rým na pf. diorektní držitel· vec prodal, daroval atd. Proti nim muže pfi.:. 
padne ,podati žalobu pro neopráv:nené obohacení se z cizího. 

Tak je tedy indirektní držba sice c.hránena, ale sl'abeii. nežli direktnÍ. 

Také dIe š\rýcarskéha práva je držitelem veci nejen ten. kdo drží 
vec jako vl,a,stník, ale i ten, kido vyk'onává faktickou moc na veci na zá
klade jiného vecného anebo 'osobního p'rávla. Čl. 958. 

Kdo drží vec jako vlastník, má samostatnou držbu, druhý nesamo-. 
statnou. 

Tedy švýct8r,ské právo nazý<vá indirektní držbu nem. práva držbou 
samostatnou a direktní držbu práva nem. držhou nesamostatnou. Tato 
terminoIogie je lepší, nežli nemecká, neboiť ,pfi termiinu: »d ire k t n í 
držitel« muže se mysliti, že má práve on hlavní úlohu a naopak.78) 

Také osnova uh. obč. z. dIe vzoru nem. obč. z. p'ovažuje držitelem 
veCI nejen vlastnického držitele, ale i usuflruktuáfe, nájemce. pachtýre, 
kommodatáfe a ,depositáfe. VedIe nich je rlržiteJem i PlľOnaiímatel, ,p'ro
pachtoVlatel atd., ale jako dIe nem. práva UŽÍ\'á zde jen obmezenou ochra
nu iPOSSeSstOlmí. V tom ohledu 1. návrh uh. osnovy obč. z. (900) odchyluje 
se textove od svrchu u.vedeného 2. návr.hu (913)79). § 523. zní: Vykonává-li 
držitel držbu na zákltade nejakého práva, které obtežuje vec. aneh pfipa
dá-li mu ddba na Uľ1čitý čas na základe nejakého p·rávního pomeru. zvlášte 
jako nájemci, pachtýfi, kommoldatáfi aneb depositáfi, tehdy - když tretí 
osoba dopustí se ,íProti držiteli Ziakázlané svémoci (t. j. když ho svévoJne 
ruší aneb mu odejme držbu), muže použHi 'Pos~essornÍ ,o,chranv upravené 
v §§ 519. a 520. (t. j. po'Ssessomích žalob) i ten, od koho držitel nabyl 
držby. Muže žádati držbu i pro sebe, nemuže-li d·ržitel aneb nechce-li ii 
více ,pfevzíti. Pod týmž pfedpokladem muže v prípadu ~ 515. žádati. aby 
se mu do;volilo vec vyhledati a odnésti. 

Tedy usufruktuáf, zástavní veritel, pachtýl'. na]emce. kommodatáf 
a depositáf jsou dIe mode!ľního práva nesamostatní držitecré. Malí tu moc 
na veci, kterou jim s,amostatný držitel usí-oupil. VedIe nich je vždy ješte 
držitelem i ten, kdo vládne vecí tak, že ii odevz,dá nekomu. jenž je od 
nehlO fakrt:icky odvislý a fakticky nechce vec pro sebe d.ržeti. Zústane tedy 

78) Ješte . správnejší terminologii má snad uh. osnova. jež hovofí 
o »h1avnÍm« držiteli, .vedle držitele (vubec či obyčejného~. Ovšem výraz~ 
».hlavmÍ« držitel nutí k použití výrazu »vedlejší« držíte!, jehož se osnova 
vyva'rovala, protože práve 'jeho postavení dIe výkladil v textu obsažených 
nenÍ nikterak vedlejší. 

79) bližší viz v kapitole III. 
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držitelem (s,amostatným), dokud se nesamostatný držitel chová dIe pomeru, 
který trvá mezi nim a samo-statným dTžitelem. Pronajímatel zl1stane tedy 
ďržitelem veci i tehdy, když jí dá do nájmu, dokud jí drží nájemce jako 
nájemce. Prestane však býti držiteJern, jakmile faktický držHel začne 
tvrditi, že není vÍce nájemnÍkem, ale vlastníkern ved. V tom pt'fpade pre
stane také moc p'fonajímatelova na veci jako indi.rektní a zustane mu dIe 
okolnos1í jen ž-aloba na základe drívejší držby aneb na základe vlastnictví. 

Kdežto držba veci se v teorii i po>sitiv1nÍm zákoiUodárství dIe svrchu 
vylíčeného ustavične rozširuje, obmezuje se v značné mífe pojem držby 
práva. Nem. obč. z. sotva jí uznává -a sice proto, že pro pojem držby je 
dIe ne:ho smernou faktická moc a pouhý výkon práva nemôže stvloritl 
takový viditelný faktický stav, jaký je pro IPojem držby potrebný, dále 
také proto, že by se pľ'Otivilo principu pozemno!knižního vkladu. který platí 
o' všech .právech na nehnutellHostech, když by se uznávala possessorní 
ochrana práv neknÍžních a podle toho pripouštelo vydržení práv immobi
lárních. Ph pohledávkách, reálních bremenech, právu prekupu a hYlPoteč
ním je již dle p'ovahy právního pomeru vyl'OučelHa držba práva, která by 
ponekud byla ;podobna držbe veci. Co se Itýče servitutU. usufruktuár a su
peraedificiár jsou v:lastne držitely veci. 

Zôstanou dIe toho služebnosti pmediální a obmezené služebnosti olsob
ní. Ani zde nemuže dIe motivu a pwtokollô k !nem. obč. z. držba práva 
býti principielne uznána. Jedná se jen o to, zda-li se má uznati possessorní 
ochrana praediálních a osobne obmezených servitutô. Uznávalo ,se , že p'O
treba takové ochr.amy existuje, protože by se jinak pfi každém konfliktu 
mezi OiPTávneným k služehnOisti a druhými osobami výkon s,lužebnosti jaksi 
preru~,oval a tím by se zmenšovaLa hospodár~ká hodnota Plľaediálních 
služebnostL Mimo to existuje i analogie mezi d,ržbou veci a stavem vý
konu praediálních služehnostL Následkem tohO' normuje nem. ohč. z. § 1029.: 
»Když je držitel pozemku rušen ve výkonu praediální služebnosti zapsané 
do pozemkové knihy ve prosIpech vlastníka pozemku, používajÍ se pfime
rene predpisy, krt:eré p.Jatí o posses:sor:ní ochrane. 'pokud ie služebnost v do
be jednoho roku pred rušením vykoná,vána, byt i jen jedenkrát.« 

Toto ustan'Ovení vzta.huje § 1090. i nr\. obmezené služehl1o ~ ti osobní. 
K po'ssessOiľní ochrane praediá-Iních služebnolstí je tedy za,potrebí: 
,a) aby služebnost bylla v po'zemkové knize zapsána ve prospech 

-vlastníka oprávneného . pozemku, ale chrání se každý drži tel oprávneného 
pozemku. tedy i usufruktuár toho po>zemku,nájemce. pachtýr atd. Všichni 
tito mají ohledne s-!užebnosti držbu práva. . 

b) Držítel oprávneného p-ozemku musí behem ro,l\11 pred rušením držby 
služebnost aspo,ň jednou vYKonati: plľot0'že pozemrko-vá kniha vykazuje· 
existenci služebnosti, není potrebí, aby se žáda,lo více aktU výkonných 
(motivy). Ty to akty výkonné jsou ana'logií faktické moci -pri dJrŽbe veci. 
NEiní potrebí, aby akty výkonné vyba-voval sám držite!. Môže ie vyk'Oná
vati i ,prostrednictvím svých lidí. Není-Ii vlastník oprávneného pozemku, 
pro který je služebnost zapsána, sám držitelem, nýbrž dal pozemek do 
užitku aneb nájmu, pak patrí držba práva nájemci, užívatelo'Vi. ale vedIe 
nich je i vlastník dIe svrchu vylíčených zásad indiTektním dT7itelem práva. 

Normy o- ochrane držby veci používajÍ se pTimerene i na ochranu 
držby Ipráva. 

O possessor,ní ochr.ane ostatních praediálních sIužebností jedná uvo
zovací zákon k nem. ·obč. z. ze dne 18. VIII. 1896. Služebností, kterých 
vyjírmečne netreba zapisovaN do pozemkové knihy (čl. 128. uvo z z.). dále 
služebil1O'sti, které existovaly úž v dobe, kdy se pozemková kniha má po
kládati za založenou pro otazný okres (čl. 187. cit.) , požívají posse,ssorní 
ochrany jen tehdy, když je sIužebno,st s,pojena s držením trvraJého zafízení 
nasloužícím pozemku, aneb když byla služebnost vykonávána každého 
roku pred rušením držby nejméne jednou po 3 roky pre,dcháze.ií:L 

II* 131 



Dokud se v nekte.rém okrese nezfídí pozemko,vá kniha, dotud plati 
pro possessorní ochranu pozemkoIVých i os obne obmezených služehností 
posavadní predpisy čl. 191. cH. z. - rovnež tak pri tech právech, která 
patrí do kompetence zákonodárství jednotlivých zemí, "jako ,pri právu baň
ském, vod-ním, úegáliích atd. čl. 65., 67., 74. cit. z. 

Konečne sluší vZ'p'omenouti, že dIe § 96. zákoníka 1: »práv,a, kte,rá 
jsou spoj,ena' s vlastnictvím pozemku, pJatí jako so'Ustavná část ,pozemku. « 
DIe toho possess'orní ochrana samého pozemku vztahuje se na tOltO t. zv. 
subjektivne vecné právo. Pred rušením tech práv lze se t,ak hránit i, 
jako pred rušením držby samého pozemku. T.a ochrana není obmezena jen 
pro služebnosti, ale muže se rozšíriti i na reá,lní bremeno a druhá tako'vá 
poráva. 

Švýcar,ské právo uznava držbu práva pri praediálních servitute ::h a 
reál<nÍClh bremenech. Zde se faktický výkon práva srovnává s fakotickou 
mocí pri držbe veci. Čl. 975. praví: »s držbou veci sroiVnává se pri prae
diálních služebnolstech a vecných bremenech faktický vý,kon práva.« Podle 
toho !predpisy 'o držbe veci používají se primerene na držbu praediálních 
služebností i večných hremen. ,(Dokončení násrIeduje). 

Min. míst.otajemník JUDr. Prant. Vážný: 

Náhrada škody pri provozování nebezpečných pod
niku dIe návrhu pro revisi občanského zákoníka. 

Mimo jiné ,,'ypraco:val jjž subkomitét prof. Dr. E. Weisse mo revisi 
občanského zákoníka pro CeskosIovenskou republiku návrh na úpr avu 
30. hlavy občanského záko ník a (krome uvedeného vy;pracoval zmínený 
subkomitét návrh na noiVOU úpravu predpisu o smlouve smenné, smlo'Uve 
kupní, nájmu a pachtu, smlouvách pracovnich, s,polečenství statku a o 
smIouvách odvážných; všeobecnou část práva ohligačního a ze zvláštn í 
části predpisy o darování smlouve schovací, pujčce, záJpujčce a zmocnení 
vYIpracoval - vedIe všeobecné části zákona a predpisu o me,zinárodn~m 
právu soukromém - subkomitét prof. Dr. Krčmáre ; veškery tyto návrhy 
byly pubIikovány ministerstvem spravedlnos ti v r. 1924: o ref.o1ťme usta
novení obč. zák. o náhrade škody s hlediska jejího vHvu na odpovednostní 
,pojištení refmoval v ») Právníku«, sešit II. a IV. z roku 1925 Dr. Karel 

, Schoenbaum). 
Ustanovení občanského zákoníka ve staré textaci o náhrade škody 

vykaz'ovala již dávno mnohé nedostatky, jevlla se již d},OIuho pred noveli
sací obč. zák. zastaralá, neodpovídaiící novým hospodárským a sociální.m 
pomerum. Reformní návrhy obsahuje jmenovite skvelé dílo Randovo 
»Ober die Schadenersatzpflicht nach osterr. Rechte«, 3. vydání 1913, jež 
hylo v mnohém základem pro vypracování prísLušných částí III. dílč í 
novely k obč. zák. z r. 1916 a ježbylo též zvlášte res:pektováno pfi pr a
cíoh shora uvedeného sublw mitétu. Ovšem byla tretí dílčí novela v ruz
ných smerech vypracována na odlišném ,podklade, ne,ž jaký navrhoval 
Randa. Ponevadž pak od vydání III. dílčí novely se již . vžil jí zavedený 
právní stav, nemohl ani náš subkomitét ve všem akc€IPtova,ti Rand,wy 
ná,vrhy a musil pokud možno navázati na právní stav, zatím již vytvorený. 

Chceme v tomto krátkém p,oiednání ' naznačiti - de lege la ta ,i de 
lege ferenda (ve smyslu revisního návrnu) - otázku náhrady škody, ZiPU
sobené pri ptovozování podniku, jež jsou vzhledem ke siVé povaze p,oIVa
žovány za nebezpečné jak pro životy i zdraví Hdí, t ak i pro jejich majetek. 

Predem sluší podotknouti, že pro náš prípad pfichází v úvahu - či ie 
nejakutnej ší - specielne ru čení za š k o du, jež b y l a z p u s obe n á j e d-
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