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Dr. Jaroslav Horák : 

Problém držby v moderním zákonodárství 
se zretelem na právo československé. 

(Pokračování.) 

KAPITOLA III. 
Prehled materielního práva uhm·ského o držbe a návrhu uh. obč. 

zákona. Držba dIe osnovy revise obč. zákona z. r. 1811. 

(l. M o ž n o s t k one e s sem o der nim u s t a n 'o v ž s k u 

P f ž rev 'ž s ž o b č. z.?) 

V platném právu uherském není positivních 'predpisu o držbe v mate
rielnírn ' smyslu. Výraz držba (birtok) užívá se spíše ve významu »majetku « 
místo vlastnictvi aneb jmení vubec. V tom smyslu používá se zvlášte tech-' 
nlckéilO výrazu: ,»birtokrendezés -:< - úprava držby pro usporádání pomeru 
t. zv. urbárských, t. j. pro likvidaci soukrome právní s'trany ' poddau,ského 
pomeru.SO

) Jinak je pojem držby v souhlasu s pa:nujícím mínenÍm západního 
práva 'a dIe historické evoluce hlavne se stanoviskem rak. obč. Z.Si ) Vyža
duje se tedy k držbe animus possidendi a rozeznává se držba veci a práva. 
V tomto smeru však v nedostatku positivních norem má praxe i veda vol
nejší ruku a muže se tudíž pfizpusobiti snadneji názorum, které došly vý-

. razu v modernejších zákonících, zvlášte v nemeckém občanském zákone. 
jehož vzoru sleduje také osnova uherského zákona občanského. 

Ohledne animusu possidendi je pri nedostatku positivní normy a tím 
dané pružnosti právní applikace pochopiteiným, že po príkladu švýcarského 
zákona, kde animus possidendi není zrovna identickSr s animem dominii, 
nýbrž obsažen v širším výrazu: »in eigenen Interesse« - je možné i pro' 
uherské právo, že v praxi mnohý pomer, který je dIe rakouského práva 
pouhou detencí, je v uherském právu pojímán jako stav držby v právnickém 
smyslu. ef. Schwarz: Neue Richtungen im Privatrecht str. 420:, 433.: Ne 
animus kvalifikuje detentora za držitele, ale causa possessionis. Detentor 
se stáv á držitelem ne zmenou animusu, ale nastoupením objektivní causae .. 

Také ohledne differencování držby veci a držby práva znamenati lze 
v praxi uherského práva odchylky od práva rakouského. Kdežto obč. z ~ 
nikouský obmezuje držbu práva na práva majetková vubec, obmezuje jí 
uherské právo na taková práva, která se vztahují na nejakou vec, tedy 
konceduje rovnež názoru moderního zákonodárství. § 1. z. čl. XXII/1802' 
o reposici hovorí výslovne o držbe práv a zdá se poskytovati ochranu 
possessorní také nájemci, tedy právum obligačním, ale z jeho ustanovení. 

80) ef. Autor této práce: Urbárské právo na Slovensku: 1924 (sepa
rátne, predtím Urbárské a príbuzné pomery na Slovensku v Právném Ob
zoru 1923. 

Sl) Zlinský-Reiner, VII. vyd. str. 267. 
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že tato ochrana patrí jen tomu, kdo svoiim povinnostem smluvním vyhovel. 
je zrejmé, že se tu nejedná o ochranu possessorní, ale petitorní, t. j. o ochra
nu nájemného práva saméh082 ) a ne pouze jeho držby a že je tato ochrana 
petitorní jen formálne zahalena v roucho ochrany possessorní. Dále jde § 3. 
z. čl. XIX/1888, který podává možnost držby práva rybolovu. Ostatne ne
schází ani spisovatelu, kterí pfipouštejí držbu práva na každém pravu 
(Frank). Uznává se v uherském právu i držba statku t. zv. ideálních, na pr. 
vynálezu: DIe § 12. z. čl. XXXVII/1885 je možný výkon bez predepsaného 
oznámení, ale oznámení je nutné k zjištení držby, pokud netreba vykázati 
vlastnictví. DIe § 3. predposl.odst. muže se vzíti do držby a ' označiti každý 
vynález, který již 100 let nebyl vykonáván. 

Také uherská praxe a veda kvalifikuje držbu jako občanský zákon 
r.akouskSr : 1. držba pOl'ádná :-1 nepoIrácdná, 2. držba dobromysiná a ned')bro
mysiná, 3. držba pravá a nepravá. K této kvalifikaci sluší jen poznamenati: 

Maďarské pr'ávo, resp. veda právní konstruují pojem dobromysiné 
a zlomysiné držby neodvisle tak, že vycházejíce z pojmu dobromyslnosti 
neb zlomyslnosti jako subjektivního stavu v pomeru k stavu objektivnímu, 
pokládají dobromysiným toho, kdo ne ví, že skutečný stav, tedy držba ne
odpovídá stavu dIe objektivního práva a zlomysiným toho, kto to ví.83

) 

1\ dobromyslnosti se vyžaduje tedy, aby držitel skutečne nevedel o tako
vých okolnostech, na základe kterých by si byl mohl sjednati presvedčení 
o protiprávní kvalite držby. To se dá konstruovati i pro rakouské právo 
srovnáním §§ 326., 328. a 1493. obč. z., z nichž vyplývá, že dobromysiná 
držba mezi časem muže se státi zlomysinou. Ovšem z l. vety § 326. obČ. z. 
dedukují pro rakouské právo nekterí (Zeiller, Stubenrauch), že dobromysl
no st musí spočívati na objektivních faktech. 

Dúsledky dobr'Qll1yslnosti, resp. obmyslnosti jsou v uh. praxi tytéž, 
jako dIe rakouského práva. ef: C 6873/1890, 18. XI. 1874 Č. 9350. Dt r. f. 
XIII. 39. C 26/9, 1889, Č. 321. a j. Prehledné srovnání uherského práva s ra
kouským obsahuje: Dr. J. Singer: Das in der Slovakei geItende Recht, 
2. část Privatrecht, Praha 1924. 

S uvedenými, celkem nepatrnými odchylkami je maďarský system 
právní s rakouským ohledne držby souhlasný. Težisko nauky o držbe leží 
také v uherském právu ve zvláštní ochrane držby. Possessorní ochrana 
prísluší jali držbe veci, tak držbe práva (ef. z. čl. XXII/1802). Držbu práva 
muže míti buď zavázaný tímto právem, aneb osoba tretí. Ohledne zaváza
ného sluší vytknouti, že pouhé neplnení není ješte rušením držby, t. j. vý
konu práva. Proto muže pri nájemním a pachtovním pomeru pronajímatel, 
resp. propachtovatel, který neprestal býti držitelem veci, vystoupiti vuči 
tretí osobe jako rušiteli držby: C 14/1. 1879, Č. 13.850/78 Dtr. r. f. XXIII. 
Pri společné držbe muže jednotlivý spoludržitel vystoupiti pro rušení držby 
jak proti tretím osobám, tak proti spoludržiteli, který vlastním činem poru
šil skutečný stav. C 20/5. 1886, Č. 13.850/1878 Dtr. r. f. XXIII. 

Materielní predpoklady possessorní žaloby jsou v uherském 'právu 
ponekud odchylné od práva obč. z.: 

l. Rušební čin nesmí se státi dríve, nežli jeden rok pred zadáním ža
loby. § l. z. čl. 22/1802.84

) (Ohledne rušení držby baňské platí však jen 
15denní lhuta praeklusivní. Prov. U. Z. VII. P. § 37.) C 21/1. 1885, Č. 8268. 
Márkus I.. str. 27. 

82) Si arendator conditiones observans possessorio privatus fuerit, 
s.uperius deducta ratione reponendus erit. 

, 8:)) Podobne i pro rak. právo Burckhardt-System: Besitz, str. 145. 
a násl. ' 

Sl.!) DIe rak. civ. r. s. § 454. jen 30 dní. 
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2. Dukaz rušebního činu. Titul netreba vykázati, tím méne dokazo
vati.85) J en pri držbe baňské sluší vykázati buď titul, aneb aspoň 15denní 
pokojnou držbu (cit. pod 1.). 

DIe § 34. z. čl. XII/1894 pri zrízení, oprave neb obnovení mezníku má 
administrativní vrchnost pri sporných otázkách a jednoroční pokojnou držbu 
vzíti do zretele. VedIe toho trvá však rádná cesta právní a sice, když roz
hodnutí administrativní vrchnosti zakládá se na jednoroční pokojné držbe, 
jen rádná cesta právní, jinak však také possessorní ochrana. cf. § 582. uh. 
civ. r. s. 

Dokáže-li však žalující titul držby a že držbu skutečne ' započal , ne
musí dokazovati, že v dobe rušení držby byl skutečne v držbe, protože 
držba potud, pokud vule smerující k držbe opačným skutkem neprestala, 
považuje se neprerušenou. Pokud žalovaný tvrdí zánik držby, musí ho do
kázati. Jinak je skutečnost držby jako skutková okolnost íormálním pred
pokladem úspešného vedení possessorního sporu dIe pravidei o prukazním 
rízení. 

3. Žalobce 'byl rušebním činem v držbe rlišen aneb držby skutečne 
pozbaven. 

Starší zákony, zvláštc TripaJrti,tum, I. titul 68. z.čl. XXII/1802 a 
XIII!1807 hovorí ovšem jen o násilí (violentia), ale praxe uznávala i jiná 
samovolná rušení držby. Provisorní zák. úst. § 37. výslovne vzhledem na 
rušení držby baňské uznávají vedIe násilí jakékoliv jiné rušení. Tvorí tedy 
pfi držbe práva rušení prekážení jeho výkonu neb jeho ztežování, odeprení 
úkonu zvlášte pfi vecných bremenech aneb osvojování si jednotlivých 
úkonu se strany tretích osob. 

S\por!l1Jou je otázka, zda-li lpatrí k rušení drŽlby ÚJmytSll rušiteJuv k tomu 
smeruHcí. DIe nekterých stačí objektivní fakt predsevzetí činu, které by jen 
držiteli príslušelo. Druzí žádají animum turbandi a rušebné činy bez tohoto 
úmyslu mohou dIe nich býti sice predmetem trestního aneb administrativní
ho rízení, evo nároku na odškodné, ale ne possessorní ochrany, neboť držitel 
po ukončení rušebního činu zustává v držbe jako pred tím.86

) Ovšem, že 
ani mus turbandi jeví se prípadne tím, že rušitel rušební čin opakuje, na pr. 
není rušením držby, když nečí kone samovolne se pasou na cizí louce, ale 
bylo by Hm, kdyby jejich maiitel je tam pustil v domnení, že die místního 
zvyku je to prípustné. Okolnost však, že objektivní skutek v tomto prípadu 
tvorí predmet polního pychu, nevylučuje possessorní ochranu. cf. § 94. 
z. čl. XII/1894 o polní policii. 

Také hrozbou a zákazem lze spáchati rušení držby: C 5. III. 1885, 
č. 806. Dtr. XI. 213; 10. IV. 1891 , č. 1719/1890 Márkus 1. str. 24. Jinak však 
C 29. VII. 1890, č. 4516 Márkus I. 23. 

Naproti tomu neobsahuje rušení držby pouhé popírání držby aneb 
tvrzení, že držba patrí iinému. 

Nelze žádati possesorní ochrany, když zdánlive rušební čin byl pro
veden na základe právoplatného rozhodnutí soudního neb administrativního; 
které se zakládá na zreteli na otázku držby direktne aneb aspoň indirektne. 
C 12. VII. 1885, č. 4485. Dtr. VI. 31., C 11. X. 1889, č. 7365 Márkus I. str. 24. 
J inak, když na základe soudcovského príkazu vykonávatel nebyl oprávnen 
míchati se do cizí právní sféry, aneb príkaz neznel proti tomu, proti komu 
byl proveden, aneb když inkompetentní vrchnost narídila výkon držbu 
rušIcí. 

§ 4. z. čl. XXII/1802: verum tune dum pr.opter non adimpletas oonditio
nes ~a r endator e bonils lÍ1lľbaretur, pro,visJonem sibi hanc legis él1Pplic:are non 
possit. Ale v tomto prípade, jak již svrchu rečeno, nejedná se o possessorní 
ochranu, když žalobce musí dokazovati podmínku formáiní ochrany, totii · 
že svojim povinnostem vyhovel, nýbrž j e tu již .ochrana práva, ale ve forme 
possessorní ochrany. DIe nov. civ. f. s. uh. ovšem již ani tato formáiní 

85) c.f. § 323. ·obč. z. 
86) C 20. XII. 1890, č. 9057, Márkus I. str. 18. 
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výjimka neplatí, neboť dnešní process possessorní slouží ochrane držby ve 
vlastním slova smyslu. Tím se ovšem nemení nic na materielne-právním 
ustanovení, že nájemce či pachtýr, uplatňující svoje právo vuči pronajíma
telovi či propachtovateli musí dokazovati, že se své strany svým závazkum 
vyhovel. Tak by tomu bylo i když by se do sporu possessorního dIe § 579. 
civpp. vložila otázka o právu samém. 

Nájemce, resp. pachtýr musí dokázati nejen svoji pokojnou držbu, ale 
též, že jeho nájemní (pachtovní) právo v dobe skutečného vytlačení z pred
metu smlouvy trvalo. DIe C 24. VII. 1873, č. 6350. Dtr. r. f. X. 258. a 
z 21. VIII. 1890, Č. 7006 Márkus I. 20. podnájemce nemuže požadovati re
posici, když smluvní pomer mezi pronajímatelem a nájemcem z jakékoliv 
príčiny prestal. To vše se ovšem vztahu je na ochranu práva a ne držby. 

DIe uherského práva netvorí predmet žaloby possessorní pouze re
posice do predešlého stavu, ale také náhradu škody zpusobené rušením. 
§ 579. uh. civ. r. s. 

formálne je upraven possessorní process v §§ 575.-582. civpp. S pos
sessorním spor ern lze spojiti žalobu aneb protižalobu petitornÍ. V tomto, 
jakož i v spojení nároku na odškodné s possessorním petitem je hlavní 
ro.zdíl od formálního práva r,aJkouského. Zrušení budovy nelze reposiční 
žalobou ,požadovati, naproti tomu zrušení plotu. § 576. civ. f. s. uh. 

Zvláštní úprava platí pro reposiční . spory baňské: § 584. civpp. uh. 
predposlední a poslední odstavec: kompetentní je okresní soud v sídle 
soudního dvoru povolaného k baňské judikature (§ 583.) . Za tím účelem 
vyšle jmenovaný soudní dvur jednoho ze svých členu k príslušnému okres
nímu soudu, ale jinak zustane vyslaný soudce ve svazku svého soudního 
dvoru. 

Zvláštnost uherského práva vykazuje i 'držba jako základ pozemno
knižního vkladu. Pri zavedení pozemkových knih byly pozemkové knihy 
v Uhrách založeny na základe skutečné držby, avšak skutečný držitel byl 
vyznačen jen na listu A. Nelze tu hovoriti o vkladu vlastnického práva 
a pri té príležitosti vyznačený skutečný držitel nemuže nárokovati ani 
tfíroční t. zv. tabulární vydržení. Totéž platí o t. zv. náhradním či doda
tečném seiS'tavení pozemk,ových knth ,(na pr. § 122. z. čl. XXIX/1886. 

Naproti tomu zákonyosestavení pozemkových vložek zakládají již 
knihovní právo vlastnické pro skutečného držitele; z. čl. XXIX/1886, 
XXXVIII/1889, XVI/1891, XIX/1892. Ani v tomto prípadu není však skutečná 
držba titulem vteleného práva, nýbrž nahrazuje jen ty vady, které ohledne 
dukazu jiného potrebného titulu otazného práva se prípadne vyskytuH. 
Jinými slovy : zrejmou je z tohoto povaha držby jako provisorního práva. 
Proto také jen takový skutečný držitel muže býti vyznačen jako vlastník 
v pozemkové knize, který nemovitost inter vivos uzavreným právním jed
náním aneb cestou dedictví nabyl a na základe nekterého z techto titulu 
jako vlastní drží. § 19. z. čl. XXIX/1886, § 9. z. čl. XXXVIII/1889. Muže-li 
držitel takový titul vykázati, stačí k vyznačení v nove založené vložce 
sebe kratší držba, kdežto k vkladu do pozemkové knihy je zapotrebí v tom 
prípadu vedIe výkazu titulu ješte aspoň dvouroční skutečné držby. § 2. 
z. čl. XXIX/1892. Když však držitel nemuže právní titul bezprostredne vy
kázati, musí: 1. vykázati pokojnou držbu po 3, resp. 10 let; 2. vyzvati !ijí
cího a na známém míste pobývajícího vlastníka pozemku k vyjádrení, neboť 
jeho mlčení se bude považovati za uznání právního jednání. Zemrel-li však 
pozemnoknižní vlastník aneb je neznámého pobytu, sluší vedIe 10leté držby 
vykázati: a) že vlastník pozemnoknižní zemrel pred 3 roky aneb je po tu 
dobu neznámého pobytu; b) cestou místní vrchnosti, že tato vedela o jed
nom nebo nekolika prevodech, kterými držitel nabyI nemovitosti. §§ 15.-19., 
z. čl. XXIX/1886, §§ 5.-9. z. čl. XXXVIII/1889, § 15. z. čl. XV1/1891 , §§ 1., 
2., 5. z. čl. XXIX/1892 nar. min. sprav. 26. V. 1893, Č. 19.665. 
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K vúli úplnosti tohoto prehledu systému nauky o držbe dIe uherského 
práva sluší pfipojiti , že nekterí počítají k nemu i nauku o t. zv. actio 
Publiciana in rem čili žalobu z praesumptivního vlastnictví dIe rakouského 
práva. Toto zarazení jakožto rádné žaloby possessorní oproti žalobe 
reposiční vyplývá ovšem jen dúsledkem pojímání držby jako práva. 

Konečne nekterí zarazují do nauky o držbe i t. zv. držbu zástavní 
a inskripčnÍ. Ty to dva instituty jsou jednak pro dnešní pomery nepraktické, 
archaické, jednak se tu nejedná o držbu, ani když se tato jako právo pojímá, 
nýbrž v prvém prípadu vlastne o t. zv. pomer antichretický aneb pignus 
na ,immobiliich -- v druhém iprípadu o dominium ,reiv,ocabHe, tedy o práva 
celkem jiná a silnejší. 

II. Návrh uh. občanského zákona ,.Partie o dr·žbe.B') 

Uherská osnova obč. z. v části o držbe opírá se silne o vzor nem. 
obč. z., jak jsme ho stručne vY'Hčili .v kaIP. n. 

I. návrh osnovy (ex 1900) obsahoval za § 524. o držbe poznámku, 
jíž prepušteno uvozovacímu zákonu normovati, že se predpisy o držbe 
i držební ochrane mají pfimerene používati i na držbu takových práv, 
která upravují zvláštní zákony a mají takový obsah, že se muže vec po
užívati v tom aneb onom smeru. 

Ustanovení uherské osnovy dIe textu zákonodárné kom!se ex 1916 
js ou tato: 

II. ti t u 1. 
Drž b a. 

§ 351. Držby veci nabývá, kdo pfijde d o s k u teč né moc i nad 
touto vecí. 

Zda-li nejaká vec prešla do skutečné moci nekoho, sluší posuzovati 
ct l e v š e obe c n é hop o j í mán í. Kdo s posavadním držitelem ohledne 
PI epuštení držby se dohodne, nabývá držby, jakmile je v stavu vykonávati 
nad vecí skutečnou moc. 

§ 352. Když nekdo na základe práva vec obtežujícího aneb na základe 
nájmu, pachtu, depositu aneb jiného podobného právního pomeru k provi~ 
somÍ držbe veci oprávňujícího neb zavazujícího vec v držbe má, je držite·. 
lem také ten, oproti komu stojí v príslušném právním pomeru (= hlavní 
držitel).88) 

Prenechání hlavní držby deje se prevodem pohledávky smerující na 
vydání veci. 

§ 353. Když hlavní držítel stojí k tretí osobe v takovém pomeru, že 
tat089

) ohledne jeho rovnež jako hlavní držitel platí, platí predpisy ohledne 
hla vního držítele obdobne i o této tretí osobe.90

) 

90) Die toho muže držba vykazovati současne nekolik pomeru hlavního 
a vedlejšího 'držiteÍe, na pr.: vlastník pronajme statek, nájemce dá statek 
aneb jeho část do podnájmu atd. 

§ 354. Za držitele se nepovažuje, kdo skutečnou moc nad vecí vy
koná vá pro jiného v jeho domácnosti aneb obchodu, aneb v jiném takovém 
postavení, v nemž poukaz jiného, vztahující se na vec, dIe obecného ponetí 
beze všeho odporu poslouchati musLJ ako držitel považuje se ta druhá 
osoba.91

) 

Ustanovení prvního odstavce platí také v tom prípade, když nekdo 
skutečnou moc nad vecí vykonává jako zástup ce jiného.92

) 

87) Cit. dIe II. návrhu z r. 1913 (text komise odborné). 
88) Iilavní držítel je tedy ten, koho obč. z. rak. vubec jako držitele 

pojímá. 
89) sclt: tretí osoba. 
91) jejíchž poukazu sluší poslouchati. 
92) Myslí se zde na pdpady, kde nek-do nenÍ držitelem, protože nemá 

animus ossidendi. · 
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§ 355. Držby se pozbývá tím, že skutečná moc nad vecí prestane. 
Zda-li skutečná moc nad nejakou vecí prestala, sluší posuzovati dIe obec
ného pojímání. 

§ 356. Smrtí držitelovou p'rechází držba veci dIe zákona na dedice 
držitelova.93

) 

§ 357. Kdo držitele bez zvláštního dovolení zákonného pozbaví držby 
veci anebo v držbe veci ruší, vykonává zakázanou svémoc. Zakázanou své
mocí nabytá držba je bezzákonná. Na nezákonný charakter držby lze se 
odvolati i vuči dedicovi držitele aneb vu či jinému takovému jeho nástupci, 
který v dobe nabytí vlastní držby vedel o nezákonném charakteru držby 
predchudcovy.94) 

§ 358. Držitel muže se oproti zakázané svémoci hájiti i použitím 
fysické síly. 

Zakázanou SVérilOcí odňatou movitou moc muže byvší držitel od pri 
činu pristiženého aneb pronásledovaného pachatele aneb od jeho pfi činu 
pristiženého aneb v pronásledování uchyceného nástupce opet odňati i po
užitím fysické síly, ale od nástupce jen pod predpoklady odst. 2. § 357.95) 

§ 359. Práva, která dIe § 358. patrí držiteli, muže vykonávati i ten, 
kdo dIe § 354. se za držitele nepovažuje.96) 

• § 360. Komu by:la držba odňata zakázanou svémocí, muže vrácení 
držby žádati od toho, jehož držba je vuči nemu nezákonná. Nemá tohoto 
práva, když držba, které byl zakázanou svémocí pozbaven, vuči nynejšímu 
držiteli aneb jeho právnímu predchudci rovnež nezákonná byla a na by tí
této nezákonné držby nebylo staršÍ čítaje od odnetí víc jak jeden rok. 

§ 361. Kdo je v držbe rušen zakázanou svémocí, muže žádati od ruši
tele, aby v rušení ustal a když se lze obávati opakování, muže žádati žalo
bou, aby soud druhému rušení zakázal. Nemá toho práva, když jeho držba 
je vuči rušiteli aneb jeho právnímu predchudcovi nezákonná anabytí 
nezákonné držby od rušení počítaje nestalo se dríve jednoho roku. 

§ 362. Pohledávka na § 361. založená pro zakázanou svémoc vyko
nanou proti držiteli prísluší též hlavnímu držiteli. V prípadu § 360. muže 
hlavní držitel jen to požadovati, aby držba bývalému držiteli byla vrácena. 
Když však tento držbu nechce více pfijati, aneb pfijati nemuže, hlavní 
držitel jí muže pro sebe samého požadovati. Právo hlavního držitele, aby 
na základe §§ 358., 360. a 361. také samostatne vystupoval, nevylučuje ta 
okolnos1, ~e po,zbavení držby neb rušení v ní stane se s vulí držitele.97

) 

§ 363. Na § 358. zalložené právo, jakož i pohledávky založené na 
§§ 360. a 361. patrí držiteli také vuči hlavnímu držiteli. lilavnímu držite1i 
patrí však obrana držby jen potud proti držiteli, pokud presahuje patrne 
hranice jeho užitkové držby a tím, když by nebyl na to oprávnen, hlavnímu 
držiteli by dIe okolností prípadne značnou škodu pusobil.98

) 

§ 364. Oproti pohledávkám založeným na §§ 360. a 361. lze se odvolati 
na to, že pachateli ohledne veci patrilo takové právo, na základe kterého 
mohl požadovati uskutečnení držebního stavu, odpovídajícího zakázané své-

93) Dukaz, že se tu držba pojímá jako právo, neboť pri pouhém faktu 
držby nemohlo by se o držbe dedicove dríve hovoriti, pokud by skutečnou 
moc nad vecí nevykonával. - Ostatne toto pojímání bylo již i posavadnímu 
právu uherskému vlastní. 

94) Držba neporadná, držba nedobromyslná z osoby predchudcovy pre 
mala fides possessio universálního neb singulárního predchťIdce. ef. §§ 316. 
a 326. obč. z~ rak. 

95) t. j. jen pri mala "fides nástupcove. 
96) Zastupování pri nutné svépomoci. 
97) sclt. vedlejšího. Osnova tohoto . výrazu neužívá, ale vyplývá sám 

z označení držitele hlavního (f6birtokos). Osnova ' rozeznává jen hlavního 
držitele a držitele (bez attributu): f6birtokos a birtokos. 

9A) Držba práva vuči držbe veci ex vice versa. 
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moci, neb na to, že dIe odst. 2. § 357. zavázanému takové právo patrí, 
jen tehdy, když právomocný rozsudek toto právo již zjistil. 

§ 365. Pohledávky na §§ 360. a 361. založené prestávají, když opráv
nený do jednoho roku, počítaného od výkonu zakázané svémoci, nepodal 
žalobu Úl účelem uplatnení pohledávky. 

. § 366. Když hnutelná vec z moci držitelovy prišla na pozemek nachá
zející se v držbe jiného, držitel pozemku je povinen dovoliti mu, aby vec 
hledal a odnesl, když jen držby veci mezitím sám aneb nekdo jiný nenabyl. 

Iiledání a povolení odnesení muže požadovati také hlavní držitel veci, 
když držitel sám držbu prijati již nechce aneb nemuže. 

Držitel pozemku muže požadovati náhradu škody vznikající z hledání 
a odnesenL Když se taková škoda muže očekávati, muže učiniti dovolení 
hledáni a odnesení závislým od zabezpečení, vyjma že by odklad byl spojen 
s nebezpečím.99 ) 

Zvlášte upraven je pomer držitelúv k vlastníkovi ve IV. titulu vecného 
práva (t. j. II. dí!) ve 4. kapitole §§ 476.-499. pod názvem: >:Pohledávky 
plynoucí z vlastnictvÍ«. Protože se otázky sem patrící netýkají vytčeného 
thematu, stačí na tyto normy pouze poukázati. Rovnež lze z téhož duvodu 
pominouti ustanovení o vydržení, ohsažené v §§ 459.-466. pro .movitosti 
a v §§ 473.-523. pro nemovitosti. 

. Konečne obsahuje osnova normy o držbe praediálních služebností 
v §§ 520.-523.: (V. titul, 2. části - I. kap. III.) 

§ 520. Držitelem pozemkové služebnosti muže býti jen držitel panují
dho pozemku. 

§ 521. Držbu positivní služebnosti praediální nabývá, kdo pozemek 
jillého t ak užívá, jako kdyby vykonával služebnost, pokud jen držitel po
zemku se neprotiví užívání. 

Držbu negativní služebnosti nabývá ten, na jehož do verejné listiny 
po jatý odpor vlastník upustí na vlastním pozemku od započatého činu aneb 
od výkonu pľáva neshodujícího se se služebnostL K nabytí do pozemkové 
knihy zapsané negativní služebnosti praediální stačí již také to, že vlastník 
sloužícího pozemku, - ačkoliv · odpoľ nebyl vynesen - se zdrží činu aneb 
prá va odporujícího sl užebnosti. 

§ 52.2. Držby positivní služebhosti pozemkové se pozbude, když výkon 
služebnosti prestane, aneb když faktický stav se tak zmení, že v nem je 
výkon služebnosti trvale nemožný. 

Držby ne gativní služebnosti pozemkové se pozbude, když vlastník 
SlOllŽícího pozemku provede ten skutek aneb výkon práva, který se protiví 
služebnosti. 

§ 523. Ve prospech držitele pozemkové služebnosti, kterému se brání 
neb který se vyrušuje ve výkonu slutebnosti, sluší upotrebiti odpovídající 
predpisy o ochrane držby, vztahujicí se na včci. 

Držíteli positivní pozemkové služebnosti, která .není do pozemkové 
knihy zapsána, prísluší ochrana . držby jen tak, když po nabytí držby, ale 
ne dríve, jak v · dobe posledne ubehlých 10 let nejméne 3 činy se udály, 
které jsou spojeny s výkonem služebnosti, mezi nabytím držby' aposledním 
činem aspoň jeden rok uplynul il poslední čin stal se v roce bezprostredn~ 
pred odnetím neb rušením držby. 

Držiteli negativní služebnosti pozemkové, která není zapsána do po
zemkové knihy, ochrana držby patrí jen, když držba aspoň rok trvala. 

Ty okolnosti, kteľé dI e 2. a3. odstavce ochranu držby zakládají, 
lze vuči tretím osobám jen tak uplatňovati, když v dobe nabytí vlastního 
práva ve dčly o nich, aneb jejich nabytí bylo bezplatné. . 

99) ef. § 384. obč. z. rak. 
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III. Res u l tát. 
Uherská osnova v nauce o držbe opouští stanovisko posavadní praxe 

a vedy. Sporná kvalita držby jako práva stává se ovšem zrejmejší. Nej
pádnejším dukazem pro to je ovšem výslovné normování zdeditelnosti 
držby v § 356. mimo již i dIe staršího práva trv/avšího ZaJPo'čítání doby 
predchudcovy do vy dr žení dIe § 461. Dokazuje to dále vydržitelnost vlast
nictví prubehem času nejen v prípadu právního základu, ale i v prípadu. 
že tento a dokonce i dobromyslnost schází (§§ 459.-473. osnovy), nebot 
nejen , že po uplynutí čaJs:u nabýva držiltel vlastnictví, aIe jeho stav je již pred 
tím chránen i o/proti samému vla:s/tníkovi i opwti tretím oso'bám. 

Z posavadního práva zustala vlastne jen praeklusivní doba jednoho 
roku k uplatňování pesssessorní ochrany a požadavek kvalifikace chránené 
držby jako pokojné aspoň po čas jednoho roku. Animus dominii neb possi
dendi se všeobecne nepožaduje. 

Držba práva obmezena jest jen na držbu preadiálních služebností, jinak 
stává se její pojem zbytečným následkern yozlišování držby hlavní a ve
dlejší, kteráž poslední nahražuje držbu práva ve všech prípadech, kde se 
jedná o právo na veci, at již vecné aneb obligační. 

Držba dobromysiná nevykazuje sice dIe ustanovení §§ 476. a násl. 
tak výhodné postavení jako eLle obč. z. rak., resp. dIe st/arší praxe uherské, 
neboť na pr. § 483. osnovy pfipouští proti držiteli, který bezplatne nabyl 
držby, žalobu pro obohacení ohledne uži tku pobraných pred zahájením 
sporu - ale ani tato okolnost neznamená seslabení držby v právní kvalite 
jako práva, P'ľ'Otože se vztahuje jen na pomer držitele vúči vlastníkovi á ne 
vuči tretím osobám. Je to vztah podobný, jako pri vecných právech vubec 
a zvlášte služebnostech. Sluší i tu rozeznávati vztah k vlastníkovi a k tre
tím otSobám. V tomto smJlislu jeví se i držha jalko právo na veci dzí, po
živající absolutní ochrany i proti osobám tretím. Takto pojímána objeví se 
držba ovšem ve svetle novém, poskytujícím pochopení pro mnohé posa
vadní záhady, ale není naším účel ern tímto nahodilým problémem se detail
neji obírati. 

IV. Držba dIe osnovy k revísž občanského 
z á k o n a z. r. 78J.1.100) 

Otázku, je-li držba právem aneb skutečností pouhou právne závažnou', 
návrh nerozhoduje a stanoviska k ní nezaujímá, ač zdánlive opouští stano
'Tisk o obč. z. vypuštením § 308., který držbu označoval jako vecné právo.10l

) 

Z oduvodnení revisního návrhu dalo by se souditi, že revisní redakce 
(referent prot Stieber) - kloní se k teorii IherJngove: »Dr'žba ohčanského 
zákoníka zpravidla slouží jen vlastnictví. I její prevod (tradice). Odporučo
valo se proto rešiti prevod držby jak pri držbe samé, tak i pri vlastnictví 
jednotne. Takovým zpusobem porádá také vec iákortík švýcarský čl. 922. 
a násL ... «102) Ovšem teorie sloužící za motiv zákonodárci nestane se ani 
tehdy normativní i kdyby v zákonu došlo vyjádrení, tím méne, když se tak, 
jako v návrhu, vubec ani nestalo. 

Otázku, co je predmetem držby, vybavuje prestylisovaný § 311., který 
se staví v čelo kapitoly o držbe,z duvodu, že logicky možno teprve po 
vyložení tohq, co lze držeti, pristoupiti k tomu, kdo výkonem držby techto 
veci je drži tel ern. Prot o tedy posavadní § 309., který stál v čele kapitoly 
a určoval subjekt držby, zaraz en za § 311. Oba §§ obsahují koncesse mo
derní nauce. § 311. zní: »Držeti lze veci hmotné a to majetková práva, která 

100) Stieher: Vecné právo str. 73. násl. 
1:'1) Vypuštení stalo se dIe duv-odo/vé zprá'Vy iPro Zlastaralost tc()1"ie 

o ius personarum a rerum (in re, ad rem) v §§ 307., 308. obsažené, neboť 
tato teorie byla již v dobe redakce obč. z. zastaralá. Viz: Stieber: O syste
matice zákoníku strední Evropy. Sborník ved právních a státních 1922. 

102) cit. str. 75. 
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pripouštejí trvalý neb opetovaný výkon. « Pojem držby práva ponechán tu 
tU,díž nejasný a široký. Duvody to cítí asi samy, udávajíce: »Zda nekterá 
z techto práv, jsouce zároveň povinnostmi, jako na pr. správa statku správ
cern, jsou nebo nejsou predmetem držby, musilo se ponechati teorii nebo 
praxi. Specieiní predpis mohl by pusobiti škodlive. Zvoleno znení pružné, 
aby zahrnovalo prípady, kde potreba života si toho bude práti. « Tedy po
necháno dále volné pusobište kontroversím, zvlášte otázka držby obligač
ních práv zustane na dále predmetem sporu, neboť obligační pomery s vý
konem trvalirm (na pr. t. zv. Schein servituty) a opetovným nejsou rídké. 
Také hranice mezi držbou veci a držbou práva není bezpečná. Slova: 
»držeti lze veci hmotné« poukazovala by ovšem na to, že v prípadech 
detence veci na základ~ jiného práva nežli vlastnictví, jedná se o držbu 
veci. 

Správné je vypuštení zmínky starého § 311., že predmetem držby 
mohou býti pouze veci in commercio. Duvody uvádejí: »Nemohlo se ne
uznati, že istátem zapovezené veci, jako zlaté mince, cizozemské losy ap. 
mohou býti predme'Íem držby, ale stát je muže konfiskovati. (Unger 1., 
str. 366.) Pri nekterých vecech plyne již ze samé jejich povahy nebo z účelu, 
jemuž slouží, že nelze na nich držby nabýti (soukrorné cesty na ulici). « 
Poslední poukaz ovšem nezdá se celk ern pfiléhati. Odstranení otázky kom. 
merciality predmetu držby vykazuje sklon k pojímání držby jako faktu, 
neboť v prípade držby predmetu extrakommercielního nelze zajisté o právu 
jako objektivní normou uznané moci subjektivní hovoriti. 

§ 309. v prestylisování doplnen vetou: »Držitelem práva jest, kdo 
prá vo pro sebe vykonává. « Jinak zustal obsah § 309. týž, tedy podržena 
rímsko-právni teorie o animusu a korpusu. Jen slovo »Oewarsam« jako 
sync,nymum skutečné moci se vypustilo. Slovo »Inhaber« nedovedl sub
komitét zčcštiti. Výraz »majitel «, vyskytující se v ' českých prekladech 
obč. z. , u7Ívá se prý pro vlastníka. Z nedostatku jiného výrazu prevzat do 
češtiny zdomácnelý prý výr/az »detentm «. Uznáváme sice ohtíže v této 
veci, která je sama pro právníka dosti bezvirznamná, ale charakter ob
čanského zákoníka ohledne jeho populárnosti výrazu tím velmi utrpí, neboť 
slovo detentor mimo právníky není známo nikomu. Snad by zákon ne
utrpel na srozumitelnosti, když by se pro posavadní výraz držitel (Be
sitzer) použil výraz: držitel právní (rozeznávaje od »držitel práva«) a p.ro 
výraz detentor: držitel skutečný. Ovšem, že by se musela tato termino
Iogie v zákone dusledne provésti. 

§ 310. vypušten, neboť patrí vecne do kapitoly o zpusobilosti k prá
vum a k právním činum. Jinak se poznamenává: .»0 nabývání držby 
právnickými osobami teorie i praxe kolísala. Žádal se projev vule opráv
neným orgán ern, pri obci obecním zastupitelstvem, nekdy aspoň doda
tečné schválení výkonu, který se bez vule del, nekdy na pr. pri komuni
kaci pres soukromý pozemek stačil pro nabytí držby obcí i sám výkon.103

) 

J de tedy o vec čistých právnických' qedbkcí, kterou možno ponechati 
teorií a praxi. 

Po predpisu, kdo je držitelern, zarazen všeobecný predpis, jak se 
držby nabývá. K tomu se dIe duvodU hodil § 314. lépe nežli § 313., který 
jen exemplikativne vypočítává, jak lze držby nabýti. § 314. částečne 
prestylisován: »Držby vecí hmotných a práv nabývá se buď bezprostred
ne, ujme-li se kdo veci nebo výkonu práva sám nebo prostredečne, preve
de-li nekdo jiný držbu na neho. Drž b a j epr eve den a, j a k m i l ej i 
na b Ý va tel m u že pro seb evy k o n á va t i.« Rozeznává se tedy 
dIe toho nabytí konstitutivní a translativní, kdežto starý text rozeznával 
spíše nabytí originérní (pfi res nullius) a derivativní. K oduvodnení zmeny 
uvádí se, že slova »freistehende Rechte und Sachen« vypušténa jsou proto, 
že muže se i držby vecí nekoho jiného nabýti bezprostredne tím, že se 
v ne nekdo uváže. RozUšování mezi poctivým a nepoctivým držijelem 

103) Ol. U. II. 782, III. 1232, I. 379. aj. Manz ad § 312. sub II. 
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nemel o by pak smyslu. Záverečnou vetu § 314. lze proto vztahovati jen 
na prevod držby dIe § 315., který bezprostrední držbu § 314. výrazne 
formuloval jako držbu, kterou nekdo na nekoho jiného prevádí. Faktum 
je, že nabytí translativní je vždy derivativní, nabytí derivativní muže však 
být i také konstitutivní anabytí originární je vždy nabytím konstitutivním. 
-Ty to pojmy se tedy riekryjí, ale navrhovaný text je správnejší již proto, 
že odstraňuje teoretickou nesprávnost obč. z. ohledne účinku držby na res 
nullius = § 381., který byl vubec vynechán. Duvody uvádejí správne: 
pojem '»freistehende Rechte« je pak težko myslitelný. 

Prec:Lp1s, že držba je prevedena, jakmile ji nabývatel muže pro sebe 
vykonati, prevzat z obč. z. nem. (§ 854.), švýcarského (čl. 922.) a z osnovy 
uherského obč. z. § 354. 

Držba obč. z. zpravidla slouží jen vlastnictví i její prevod (tradice). 
Proto a po príkladu švýcarského zákoníka (čl. 922. násl.) za § 314. po
staveny §§ 428., 429., jednající o brevi manu traditio a constitutum posses
sorium, resp. o držbe vecí odeslaných, aby se tím prevod držby jak pfi 
držbe samé, tak pri vlastnictví jednotne normoval. 

§§ 313., 315., jednající o rozsahu držby dIe zpusobu nabývacího, 
ponechány vzdor tomu, že bylo referent ern navrhováno jejich škrtnutí, 
protože držební zpusoby nabývací vzhledem na mnohotvárno st života nelze 
v zákone spolehlive vyčerpati. Ponechány z toho duvodu, že praxe se jich 
často dovolává. Jen v § 313. škrtnuta slova pri nabytí práv t. zv. zá
porných : mit ,dessen Gestattung, protože jich teorie již dríve neuznávala 
správnými a mimo prípady nabytí affirmativního, záporného a zakazova
cího práva, pfipojeno ješte nabytí translativní (verba: »nebo dá-li nekdo 
nejakou vec druhému v jeho skutečnou moc, aby v pričinení pro sebe 
nejaké právo vykonával, anebo pfevede-li již sám své právo na nekoho«). 

§ 315. vzhledem k pfijatému § 314. zjednodušen tím, že rozeznává 
jako§ 314. pouze bezprostrední a prostredeční nabytí držby (tedy ne více 
svémocnou držbu prostredeční na roveň držbe bezprostrední). Dusledne 
tomu vypuštena ohledne držby prostredeční zmínka o detentorovi ve 
vlastním neb cizím jménu (»držitel«). 

§§ 316., 317. o porádné a neporádné držbe prevzaty s nepatrnými 
stylistickými zmenami. (V § 316. vypuštena ' slova vysvetlující »platný 
titul«, v § 317. slova upomínající na ,primzené právo : »angeboTene Freiheit 
zu liandlungen«). § 317. ' pfiz.pusQ1ben nynejš~mu záko-nodár's,tví: »Ucho
pí-li se nekdo držby- bezprostredne, neporušiv práva cizího, nebo má-li 
pro svou držbu vuli drívejšího držitele, výrok soudu n e b o ú'r a d u 
's prá v n í h o, má duvod porádné držby.« 

§§ 318., 319. vypušteny, ponevadž je bez užitku, aby se jednalo o 
de'tentorovi. . • 
, § 320. vypušten 'proto, ponevadž odporuje jednak poslední vete § 314., 
prevzaté z cizích práv (viz svrchu), jednak je samozrejmý z predpisu 
o nabytí držby. 

Škrtnutí § 321., jednajícího o tabulární držbe, je samozrejmé, ač se 
duvody o tom , nezmiňují, neboť t. zv. tabulární držba dIe pojímání nauky 
i praxe není držbou vubec. . 

Duležité je oduvodnení pro vypuštení § 322. Duvody praví: »Držba 
je jen s k u teč n á.« Dusledne musil tedy odpadnouti § 322. Rozpor mezi 
dvema ,osobami, z nichž jedna nabyla držby podle záverečné vety § ·314. 
a druhá }iným zpusobem, rozreší se snadno ' mezi obema a také vuči tretím 
osobám. Ačkoliv pripouštíme, že § 322. svým vypuštením otázku držby 
jako práva. spíše ulehčuje nežli 'znesnadňuje, od'uvodnení poukazující na 

'skutečnost držby je zaHsté zajímavé jak pro pojímání veci, tak pro zpusoh, 
kterým se, zároveň vyrešení .choulostivé otázky vyhýbá. " . 

§ 323. byl vypušten z duvodu, že »byl potrebný pro žalobu vyzý
vací«.' (Randa § 6., Stubenrauch §323., Kraintz § 168.) Za platnosti nového 
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soudního rádu je zbytečný. (Tilsch: cinfluss der Zivilprozesse auf das 
materielle Recht, str. 74.; Mayr: Lehrbuch III. str. 330.) Nemuže prijíti 
v úvahu ani pfi vy dr žení (§§ 1466., 1477.), ani pri domnelém vlastnictví 
§ 372.« My bychom pfipojili k tomu, že vypuštení tohoto § je potrebné 
k pozbavení držby všechnech kriterií, kterými positivní právo držbu jako 
právo aspoň ipraesumptivní vyznačuje. Odstranením takových norem ov,šell11 
usnadní si nauka o držbe jako pouhém faktu svoje stanovisko, ale na veci 
samé se vzdor tomu nic nezmení. 

Rečené platí tím více o škrtnutí § 324., který ustanovuje výslovne 
povinnost dukazu vuči držbe uplatňovaného »domnelého silnejšího práv a «. 
Záverečná veta § 324. (Im Zweifel geb,tihrt dem Besitzer der Vorzug) není 
prý s to, aby zjednala nároku výhodu pri žalobe petitorní. 

Správné je ovšem vypustení § 325. ohledne výjimečného udání titulu 
držby /v trestním a administrativním pokračování, ponevadž do partie 
o držbe nepatrí - ale pro stanovisko revisního subkomitétu k §§ 323., 
324. je tento § vubec zbytečným, protože odpadnutím regule výjimka z ní 
pozbyla vubec významu. 

Drž b a p o cti v á a n e p o cti v á. § 326. prevzat s nekterými 
textovými zmenami. Místo domnenky )~ aus wahrscheinlichen Grtinden« 
položena slova »Z okolností «. Objektivnost stavu pfi držbe nepoctivé vy
jádrena výrazne slovy: »Komu z okolností muže být i patrno«. Krome 
toho rozšíren tento § i na prípad positivní vedomosti o cizí veci neh 
cizím právu. Záverečná vMa § 326. vy:puštena jako dedukce nehodíd se 
do zákona. Také vykládací pravidla v §§ 327., 328. Pripojujeme jen k tomu, 
že vypuštení praesumpce dobromyslnosti držby jeví zase sklon ke kon
strukci držby jako pouhého fakta, neboť práve dobromysiná držba má 
duležité materiálne právní následky, které ukazují toto faktum jako více 
nežli pouhou skutečnost. 

§ 329., který byl ponechán, aniž by k nemu duvody poskytovaly 
nejakou poznámku, je pro držbu (kvalifikovanou) ovšem nejzávažnejší 
a nejpádnejší dukaz kvality držby jako subjektivního práva. ' 

§ 330. prevzat jen s tou zmenou, že se výraz ,»pokojná držba« (ru
higer Besitz) vypustil, ponevadž není žádným právnickým pojmem. To
muto tvrzení nutno však odporovati, neboť význam terminu »pokojná 
držba« v y plývá z ustanovení § 338., dIe nehož také poctivý držitel od 
momentu doručení žaloby považuje se jako držitel nepoctivý (ač s modifi-' 
kacemi).1Ol!) Vypuštením zmíneného výrazu pfi ponechání § 338. nenastane 
sice žádné materielne-právní presunutí, ale revidovaný text jasného obč. z., 
který zbytečných terminu se úzkostlive vyhýbal, tím ničeho nezíská. 

Ostatne omyl, že »pokojná« držba není pojmem právnickym, vyplývá 
z toho , že zákonodár.síví ho časteji používá a sice tam, kde mu právni
ckého významu odepfíti nelze, na pr. § 83. rak. trest. z. vyslovuje jen 
útok na p o k o j n o u držbu trestným.105

) . . 

V § 331. doplnila se neurčitá slova, že náhrada se počítá »nach dení 
gegenwärtigen Werte «, slovy: »podle hodnoty v čas, kdy držba končí « . 

§ 332. prevzat beze zmeny. 
§ 333. mel býti na návrh referentuv vypušten, protože jeho první veta 

náleží do vlastnictví a druhá do kapitoly ~)versio in rem« (§ 1043.). Sub'" 
komité se však rozhodl, aby tento §. byl ponechán v této souvislosti, po
nevadž první veta vhodne pripojuje se k pomčru mezi držitelem a vlast
níkern a ponevadž § 1041. a nás!. vyvolávají interpretační obtíže. 

§ 334. se škrt1 vzhledem k § 471. (retence). 
9 335. částečne prestylisován tak, že cena zvláštní obliby (pretiuni 

tOll) Stubenrauch, Kommentar ad § 330. ., 
105) Kraintz, § 146 .. kde 'se vysvetluje tento výraz jako »'unangefo,cih..: 

t en «. - ef. citát § 181., dIe kterého ',držba, jakmile 'se stala ' »pokojnou«, 
posky tuje držiteli právo sebeobrany. ..,~) 
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affectionis) rozslrena na trestné činy vubec (ne pouze na trestné činy 
podle zákona trestního). 

§ 336. prijat beze zmeny. 
§ 337. navrhoval referent škrtnouti, ponevadž se vystačí s ObeCn}ilni 

predpisy o orgánech právnické osoby. Subkomité žádal však, aby zákoník 
obsahoval direktivu o poctivosti a nepoctivosti osob právnických ausnesl 
se na širší formulaei, která by se netýkala jen obcí, nýbrž vubec všech 
právnických osob. (»Držba právnické osoby posuzuje se podle poctivosti 
nebo nepoctivosti jejích orgánu.«) Návrh, aby kvalita držby právnických 
osob posuzovala se podle poctivosti nebo nepoctivosti jejích členu, Za
mítnut. Jet právnioká osoha od svý,ch členu rozdHna. Rozhodnutí NeJ
vyššího soudu, že služebnosti cesty muže se pro obec' nabýti výkonem 
jejích členu, nedá se generalisovati na všecky právnické osoby. 

Druhá veta § 337. vypuštena patrne proto, že úprava v ní obsažené 
otázky patrí do oboru práva o náhrade škody. 

§ 338.: viz svrehu ad § 330. 
§ 339. prijat beze zmeny. Stanoví-li, že z rušení držby lze se také 

náhrady škody domáhati, není tím v nesouhlase s § 454. civ. r. s., podle 
nehož je žaloba possessorní obmezena pouze na ochranu držby a na vrá
cení v stav predešlý. Občanský zákoník stanoví všechny následky rušené 
držby. V jakém fízení se však uplatňují, o tom rozhoduH zákony pro
cessnÍ. K této otázce se vrátíme v následující kapitole. 

§ 340. byl pozmenen podle formulace teorie, ponevadž vyzývací ža
loba drívejšího soudního rádu do nového eivilního rádu soudního pfijata 
nebyla a na míste ní nastoupila negativní žaloba určovaeÍ. § 340. rozšíren 
podle § 907. nem. obč. z. také na zákaz, z nehož lze se obávati účinku 
dIe § 364. Zní pak následovne: 

(1.) Je-li držitel nemovité veci nebo nejakého vecného práva navrho
vanou stavbou nebo n a vr h o v a II Ý m d í l e m ve svém právu ohrožen, 
anebo muže-li duvodne z toho následky dIe § 364. očekávati, muže proti 
tomuto náwhu pfi komissionelnim fízení, k nemuž jako soused v'olán býti 
musí, podati své námitky. 

(2.) Na navrhovateli pak jest, aby na svo u určovací žalobu, na soude 
nález si vymohl, že ohroženému právo toto nepríslušÍ. 

(3.) Provádí-li navrhovatel stavbu nebo dílo , takto se nezajistiv, muže 
ohrožený žádati za jich zákaz. Právo toto má taktéž, ne byl-li ke komissio
nelnímu rízení v'olán. 

(4.) Za zákaz nemuže však žádati, nedostaví-li se k rízení, ač rádne 
a včasne byl zavolán, anebo dostave se námitek svých neprednese. 

Nás zajímá v tomto § hlavne ta okoinost, že »držitel nemovité 
veci .. '.« muže býti »ve svém právu ohrožen«. Tedy vzdor vypuštenÍ 
§ 308. vrací se do zákona zase výslovné označení držby jako práva. DIe 
stylisace odst. 1. nelze tvrditi, že se tu nemyslí snad na držbu jako tako
vo u, nýbrž na' právo samo, jehož obsah tvorí. Pak by toto ustanovení 
sem nepatfilo. ' 

§ 341. prevzat beze zmeny, pripojen byl však k nemu druhý odsta
vec, který vyhražuje petitorní prostredky pro náhradu škody, dostaví-li 
se škodlivé následky v budoucnosti. 

§ 342. prevzat beze zmeny. • 
§ 343. vypušten, protože byl zarazen v právu vlastnickém za § 364. 
§ 344. doplnen dIe § 859. nem., čl. 926. švýc. z. a § 361. uh. osnovy . 

.»Držitel muže se svémocnému, rušení vzepríti, movitou vec svémocne od
ňatou pachateli pfi samém činu aneb na úteku zase odejmouti, pozemku, 
z nehož byl vypuzen, zapude uchvatitele, zase se zmocniti. Pr4vo toto 
mají z rozkazu držitele nebo v jeho neprÍtomno·sti i domácí lidé. Treba se 
však pri tom zdržeti vší násilnosti l které by okolnosti neomlouvaIY.« 

První veta jeví svojí stylisací hlavne vyvarování termínu »Rechte 
des Besitzes« v starém textu pricházejícího a zrejme na krvaHtu držby jako 
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starého textu, který vedi nesporne k témuž vysvetlení jako navrhovaný 
text nový. Starý výraz »a.ngemessene Gewalt « nahražen tu celou vetou. 
Zdá se, že starý text byl zrovna tak jasný ' jako navrhovaný a pri tom 
stručnejší, což je spíše výhodou, nežli závadou. 

§ 345. prevzat s tou zmenou, že se v preklade místo spojky »ll11d« 
mezi slovy »einschleicht« a ,»das « vsunula spojka »nebo « - což je roz
hodne správnejší a také posud v tomto smyslu (disinuctive) vysvetlováno 
bylo. Poslední veta jako zbytečná' vypuštena. Taktéž prevzat § 346., ale 
vypuštena poslední veta jako samozrejmé. 

§ 347. šk,rtnut. Die cduvodnení vztahoval se na drívejší právo, v n~mž 
se mohl vésti spor o to, kde se nalézá v držbe (interdictum summarossi
mum). Me1ť pak výhodnejší právní postavení. 

Do systému občanského zákoníka se tento § nehodí. J ešte v rízení 
o rušené držbe ze dne 27~ X. 1849, Č. 12. r. z. mel § 347. zvláštní predpisy 
§§ 9. a 10., které se naň vztahovaly. Na místo nich zavedl § 458. civ. r. s. 
zvláštní prozatímní opatrení, jehož podmínky jsou zc~la iiné, než které 
stanoví § 347. K tomu se vrátíme ješte v !1ásleduHcí n:apitole. Práve pri 
stanovisku, že držba je subjektivní právo, .11á § jen význam processuální, 
když je i fakt držby samé sporný, ale ne, když je právo držby zrejmé 
aneb bez ohledu na námitky silnejšího práva bez obtíží zjistitelné. Ale 
práve jeho existence dokazuje zrejme, že se pri usporádání držby v obč . z. 
a pfi jeH ochrane nemyslelo ku na skutečnost držby, ale na právo držby, 

§ 348. zachován, ponevadž se ho processualisté často dovolávají. Ji-
nak je nepraktický. . 

§§ 349.-352. s vypuštením § 350. (o deskové držbe) ztaženy v jeden 
§. Zní pak sjednocený §: (1.) Držby se pozbývá, ztratí-li se skutečná moc 
nad vecí hmotnou, nebo prestarne-li se právo vykonávati. 

(2.) Držba však nezanikne, preruší-li se skutečná moc nad hmotnou 
vecí nebo výkon práva toliko prechodne. Také neprítomnost držitelova 
nevadí jeho držbe. 

Pripojen § o spoludržbe, která se má ríditi primerenými predpisy 
o spoluvlastnictví. Pro tento § byl o v subkomitétu žádáno, aby se . pred
pisy o spolu držbe do podrobností propracovaly, ponevadž pusobí v praxi 
značné obtíže a obdoba predpisu o spoluvlastnictví bývá pochybná. Sub
komité však uznal, že do tak téžké otázky nelze zasahovati a že musí 
býti praxi zachováno, aby si našla novým paragrafem vhodné formy. DIe 
našeho názoru i tato otázka a jeH vybavení poukazuje na kvalitu držby 
jako subjektivního práva. 

Marginální rubriky uprav eny podle skupin jednotlivých §§. 

J ak z tohoto prehledu vidno, revise obč. z. zachovala základní 
konstrukci práva o držbe nezmenenou. Jednotlivé škrty, usnadňující snad 
názor o držbe jako faktu, dIe našeho mínení tohoto cíle zrovna tak nedo
sáhly, jako posavadní zrejmé poukazy zá_kona na držbu jako právo. Co je 
teoreticky vadné, nelze ani zákonnou. normou rehabilitovati. Otázka, je-li 
držba právo aneb ne, zustane i pro naše právo nadále nevyrízenou. Ostat
ne má to v praxi dosti málo významu, jak teoretikové na držbu pohlížejL 
Soudci stačí predpisy o držbe platící, jejichž použitím je v právním interes
su stran vyhoveno. Vlastne má celá tato otázka význam jen pro formáIní 
úpravu possessorního sporu, jak ukážeme v následuiící kapitole. Násled
kern toho není revise obč. z. v tomto smeru ani potfebna a pokud bude 
provedena dIe návrhu subkomitétu, bude celk ern neškodna. 

liná otázka je, zdali by se nemelo vzíti zretele na vymoženosti 
moderního zákonodárství v druhých smerech, o nichž jsme jednali zvlášte 
v kapitole II., t. j. v otázce animusu possidendi a v otázce držby veci 
a držby práva. 

106) »Rechte des Besitzes« znamenají »oprávnení« v smyslu § 1. obč. z. 
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Zvlášte, co se týče otázky animusu, zdá se nám kOJ.1cesse novým 
proudum velmi snadnou.107

) Stačí k tomu pouhé prestylisování § 309. asi 
takto: »Kdo nejakou vec má ve své moci, je držitelem (v smyslu práv
ním).« Vypuštením zmínky o detentorovi o animusu possidendi docílilo 
by se tu výsledku jako v moderním zákonodárství. Ovšem, že by pak 
bylo zapotfebí ješte nekolik predpisu upravujících pomer hlavního a ve
dlejšího držitele, což by však sotva činilo obtíží, zvlášte jsou-li tu vzory: 
nem. obč. z. a uherská osnova. - Po:wruhodné je, že i sám návrh sub
komitétu pri formulaci §§ 349.-352. sjednoceného, úplne pominul animus 
possidendi pfi ztráte držby, tedy vlastne stál již na stanovisku moderním. 

Téžší je však otázka držby veci a držby práva. Ovšem i tu by se 
dalo pomoci vsuliutím slov vztahujících se na právo do § 309. asi: Kdo 
nejakou vec má ve své moci an e b " v y k o n á v á nej a k é prá v o atd. 
Tím by však široký pojem držby práva nebyl ješte obmezen, zvlášte ne 
vzhledem na jednotlivé prípady, kde obč. z. uznává výslovne držbu práv, 
kterou by teorie byla " náchylná popírati (na pr. držbu práv rodinných). 
Pokud by se nechtelo sáhnouti k tak radikálné revisi, že by se tato jed
notlivá ustanovení prizpusobila zásade vyslovené v navrhovaném § 309., 
mohla by si i tu teorie pomoci zrovna jako je tomu pri z. čl. XXII/1902, 
že totiž se v místech neshodujících se s ustanovením § 309. nejedná o 
ochranu držby v technickém smyslu, ale o ochranu práva samého, které 
vyjímečne požívá formálne ochrany possessorní. Snad by se ješte určiteji 
vyjádrilo obmezení držby práva na práva taková, která poskytují disposici 
nejakou vecí, když by se výslovne reklo: ... aneb vykonává nejaké právo 
vztahující se k veci . . . Pak by byl0 možno škrtnouti z obč. z. všechny 
§§, které se vztahují na kvalifik,aci techto práv, zpusob nabývání a ztráty 
této držby aponechati judikature a vede v konkretním prípadu rešení 
otázky, jedná-li se o ochranu držby práva. Pfi duslednosti z uvedených 
zásad by snad nevznikaly ani takové obtíže, jako pri stavu prítomném. 

"NB. ef. kritiku materie revise obč. z. na náš predmet se vztahující: 
Dr. B. K l in ber g e r: Vecné právo. Posudek min. návrhu reformní-

ho. 1924. - Oproti tomu: ~ 
Dr. M. S t ie ber: O nekterých námitkách proti osnove vecného 

.práva. Právník 1925. VIII. str. 236.--.239. (Do'ko.nčení.) 

Dr. Vojtech SchwHzer, sedr. sudca v Bratislave: 

Niektoré otázky 
z oboru civilnej jurisdikčnej normy. 

Slovejnská poradná komis~a pre ohor obóilaJnSlkeho súdneho po.rtadku 
pojednávala v máji 1924 referentský návrh jednotnej citvi,lnej juris,dikčnej 
nOlfmy (zákon o vy.ko,ná'v,aní súdnej mod a o pdslušnos:ti ri3Jdny,ch súdov 
vo vec1ach o,bčialThskych), ,predložený mhlJtster's'tvom unifikácie spolu " s pro-
tokQlm( porady o tomto predme1e v mints,tenstve ordbýv3Jných. . 

V nas,ledujúcich riadk,och p.o,jednávlam niektoré otázky z tohoto oboru. 
Sú ·vybrané z poznámok, ktoré som v Slovenskej poradne,j komisii pred
niesol, z čriastky na štršom podklade vYlpraeované. 

I. Otázka účelnosti zvláštnej jUrlsdikčnej normy. 

Návrh prevzal rakúsky sys,tém, odôvodňujúc svoje stanovlÍsko " tým, 
že obľahčuje ,orientáciu čo do súdnej prÍs,Lušnosrti ci shflnúc spoločné us,ta-' 
noveniavšetkých civilných odvetví, vyhýlba nutnosti opakovania týchže 

107) ef. mínení 6 ochrane držby sine animo possidendi na základe 
§, 310. obč .. z. (pfedchozí kapitola :pod : L). 

?06 


