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Tuto kn'i hu jsem napsala pfedněpro ženy, aby v ní nalezly
poučení o svém právním postavení; a dále pro muže, kterým
záleží na tom, aby jejich matky, manželky a dcery měly práva
a povinnosti, které jim spravedlivě náleží. Přála bych ' si, aby
kniha byla podnětem k přemýšlení o právním postavení žen
i mužů a ke zvýšené snaze o zdokonalení jeho ve směru pokrokových zásad, jak je uvádí Dstavní listína.
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V textu poukazuji na zákonná ustanovení, dovolávám, se
judikatury a právnické literatury, z nichž mohou čtenáři seznati
objektivnost výkladu a čerpati další poučení v jednotlivých
právních otázkách.
. Práce nečiní si nároku nu úplnost. Chce poskytovati obraz
právního postavení ženy v československém státě v nejhlavnějších
obrysech. K informaci zahraničních čtenářů je připojen obsah
v , jazyce francouzském.

P r U h a, srpen 1936.
JUD r. M a r i e M i k u lov á.
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A. Uzavření manželství
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1. Projev vůle. Osoby zbavené svéprávnosti. Spolužití s manželem
duševně chorým. 2 . .Projev vůle osob nedospělých a nezletilých.
Souhlas otce, f.orma. Souhlas . matky ner-ozhodiný. Souhlas úl·adů.
Hozdíly slovenské, souhlas matky. Ustanovení osnovy, souhlas
rodičů. 3. Vynucení pI-ivolení k sňatku. 4. Omyl pi'i phvolení co
do fysické identity sn·oubence. Těhotenství ženy, důvod neplatnosti
manželství. Omyl ·dle slovenského práva. Ustanovení osnovy.
5. Trvalá nemohoucnost. Úchylky pohlavního cítění. 6. Trvající
manželství pf'ekážkou súatku. Platnost uzavÍ'ení a r·oz).oučehí manželství v cizině. Obdobný postup ph rozdílnosti práva českého
a slovenského. 7. Překážka zavražděni manžela. 8. Příbuzenství.
Prominutí dispensí. 9. Obřadnosti při uzavření sňatku. 10. Manželství civilní nebo církevní. 11. Vyhlášky, pl'edpisy o nich.
12. Pr·ohlášení phvolení k sllatku. 13. Zápis do matriky súatků.
Ustanovení na Slovensku a. dh~ osnovy .

B. Osobní práva a povinnosti manželů za trvání manželství
Oběma manželům vzájemně společné.
1. Řídí se podle účelu manželství. Zákonná ustanovení.
2. Smlouva jako pramen práva závazků. Slib manželský nevynutitelný. Obsah manželství zákonem vymezen. Pokud může býti
předmětem smluv mezi manžely. Základní lidská práva, nepf'ípustnost disposice. Povinnosti manželů podle § 44 o. z.
:1. Plození a výchova d~tí, osobni 'p rávo manželů. Zamezení rození
dětí. Neplodnost.
4. Nerozlučné společenství, závazek k manželské povinnosti, dÍlvodné odepření soulože, vykonání soulože proti vůli ženy.
5 . . Vě.r,nost,pohlavní styky, ' jednání p r'ekážející životnímu společen:ství manželů . .
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o.Clzoložství, dúvod k rozluce manžclsLvÍ. Odpuštění. Promlčení
žalobníh.o práva. Souhlas drlll~ého manžela . Nevěra bez cizoložství. Povinnost věrnosti rozvedených manželi\'
7. Slušné zacházení a vzájcmrnú pomoc.
8. Opuštění zlomyslné. Zlomyslnos1. Nesouhlas druhého manžela.
Soudní výzva k návratu, dúvod rozluky. lHlvodnost opuštění
předmětem jednání ve sporu. Ustanovení slovenské a osnovy.
n. Ukládání.Q život ·nebo zdr!1ví manžela. Trest·ní stihatelnost. Jednání záludné. P.odrývání nervového zdmví, nucení k životu ,
který podrývá zdraví. PromlčenÍ. Ustanovení na Sl.ovensku .
10. Opětovné zlé nakládání , těžk{~ ubližování H opětovné uráže,ní
na cti. Útok na tělesnou neporušenos1. Mh\vní příkol'í , záletnictví a nevěra ..Jcdnání proti zújmúm druhého manžela. Snižodní důslojnosti manželského svazku , urážky občanské cti
a práv!1 na osobní tajemství. Projevování neváž·nosti urážením
na cti. Urážky vyvola·né nepl'ístojn)' m chováním manžela. Odpuštění. Slove'l1sk,o ~lem:í stpjného,. důvodu k rozluce. Osnova ,
důvod opětovného citelného uhlížení na cti.

b) Práva a povi,nnosti v
Změny

man~e]slyí

pro muže a ženu rozdílné

7.

Zák,o nná ustanovení. NabyLí LI zmella pravidelnú. Změna provdáním. Jméno vdovy, ženy r·ozvcde·né tl :rozloučenl!. Změna při rozluce z viny manželky, slovenské právo. Osnova, možnost pozbytí
jména manželova. Ženská konc.ovka pí·j jméně manželky . Jméno
vdané ženy pi'i osv1ojení. Jméno jako vyjádl-ení osobní j.dentity.
Veřejná ,činnost žen. Podpisy ·na směnce . Neupraven)' právní stav
ženina jména. Výsada mužského ·pohlaví.
Změna v domovské a státní příslušnosti

9. Poskytování výživného .
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4. Bydliště .
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Manželka je povinua ll~lsledondi muže do jeho bydliště. .Její
právo, aby ji muž do své domácnosti přijal. Domáhání těchto práv
cestou spo,r u . ,P okud porušení povinnosti manželem zbavuje manže,l ku povinnosti sled·ování. Oddělené bydliště; Právo manželského
sledování se nepromlčuje. Slovensko, vliv žen~' 'na volbu bydliště.
Osnova nezlepšuje postavení ženy. Nutnost reformy.

50

Skončení

manželství .

59

a) Prohlášeními za mrtva; nutnost prohlášení manželství
za rozloučené.
b) Prohlášení'm manž·elství za neplatné.
Domněnka pro platnost manželství. Legitimace ke sporu. Děti
z neplatného manželství. Slovensko, zmatečnost a odporovaleI.nost
manže,lsfví. Osnova , IbMy promlčecí pro žaloby o neplatnost.

c) Rozlukou
42

Muž ředitelem domácnosti, mravní zodpovědnost, nárok na poslušnost členů domácnosti. Určení životní míry, bydliště, byt. o.sn.ova ,
muž přednostou domácnosti, alespoú na venele Snahy 2en~ké
národní rady. Přednostní postavení muže na úk·o r s·ouhlasneho
rozhodování. Nutnost rovnoprávnosti pro ž('ny v hucloneím občanském zákoně .
Povinnost osobní 'práce. Míra. Pomoc v dOlllácnosti na prvním
místě. 'Pomoc ve vý-dě,lečné činnosti manžela; že'ny odborně vzdělané. Nárok na odměnu a sociální pojištění. Povi.nnost práce ženy,
když muž neplní svých povinností k manželce a rodině? Je žen::l
povinna vydělávat pro muže a rodi.nu? Manželčina v)'dělečná

48

Osobní povinnost muže, osob-ní právo že.uy. Co je výživa" .Pí·imě
I'enost jm ění muže. Stejná životní míra pro oba manžely. Nár·o ky
ženy ·na kulturní potřeby. Zaopati'ení v domácnosLi manželově.
Vyživ.ovací 'povinnost manžela před výživou od otce II rodičÍl ženy.
Nedostatek virživy od muže II vi'dělečná ·činnost ženy. Žaloba na
výž'ivné. V)'živné při faktickém zrušení manželství; ph r,ozvodu
ma'nželství; bez ,ohledu na jmění a výdělek ženy; vina m:mželova;
vina obou manželít. Zatímní výživné. Výživné po rozlucc,' zadostiučinění. Změna výživného. Vzdání se výživného. Vzájémná pohledávka manžela. Manžel ručí za nákupy manžel.činy. Slovenské
právo, výživné dočasné a definitivní. Z1'etel na jmě,ní ženy; povinnost výživy pí'cchází na dědice. Osnova , povinnost ženy vyživovati muže. Zastupování manželkou v .nákupeeh pro domácnost.
Ulchčení
manželovy vyživovací povinnosti: 1. pož,itky z věna
a jmění ženy, 2. příspěvky k platúm, dávky sociálního pojišt ění.
Nerovnost mezi muži.

36

3. Muž je hlavou rodiny

6. Manželčina práce pro domácnost

47

Ma nže,l zákonným zá.stupcem ženy. Odpor manželky. Zvláštní plná
moc. Jednání manželovo ke škodě manželky, zavazující pro manželku. Není povinen vyúčtovati výtěžek jmění. Os,nova nemění.
Nutnost reformy. Kdy končí zástupčí moc manžela při sporu
o r'ozvod?

Ostatní práva a povinnosti.

5. Řízení domácnosti

Manželčina povinnost poslušnosti
Osobní odvis].ost ženy; míra posluš.nosti. Zákon llczavazuj e ženoU
k· naprosté poslušnosti. Muž nemá kárné právo proti žcnč.

8. Zastupování manželky manželem

v osobním stavu ženy provdáním.

1. Jméno vdané ženy

2.

či runo s t mimo domácnosL a poU'cbnosl svolení manžela. -Nová
právní skutečnost, zákonem neupravená. o.snova t,rvá na pracovní
povinnosti žcny a net'eší ·ostatnÍch s·ouvisl)'ch oláz·e k . Nutnost
reformy .

Dítvody § 13 zúk. Č. 320 z
smyslu.

1. Trestní
trestné
43

62
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H)HI. Omyl v osobě ma.nžela v šil'ším

odsouzení. Pravoplatnost; zvrhlost .- povahy;
druhého manžela. Lhůta promlčed

činy

63

2. Zhýralý život. Podstata, asociální sklony

64

3. Duševní choroba

64

Úchylky v sociálním cílěoJlí. TnaJoststavlI, nevyléčiteln.ost .není
nutna. Těžká duševní dege'n erace vrozená nebo získaná, hy,s terie,
pijáctví, navyklé nadužívÍírií nervových jedů, poruše·Iií osobnosti
podloménímčinnosti volní, zničení duševních sil.Padoucí nemoc,
záchvaty, neurčitost pojmu, přidružení duševní choroby.
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8. Nemanželské děti patří k rodině matky. Jméno podle matčina
manžela. Slovensko, p.ovil1ll1ost výživy matkou. Výživné nepatří pw
zpustlý život matky. Matka zákonnou zistupkyní. Osnova, legiti mace vý.rokem soudním. Pr.ohlášení dílěte manželským. SO llložníci při s pívateli na výživu , postupně. Hozsah výž ivn ého .

4. Hluboký rozvrat ·
pr'eváž,ná vina, žalobní právo, slav
želství, trvání stavu, odpuštění.

5.

Nepřekonatelný

nťl1ložnosli . pokra čov <Í.·nÍ

v man-

odpor

Osvojení

Cesta sporu i řízení nesporného, pI'edehozí rozv·od, souhlas druhého manžela, souhlas podIll,íněný , projev souhlasu. Pře dpoklnd
nepřeknnatelného odporu.

6. Rozvod

68

Manželství nekonč í , z<lnikají l1 rú\'a a i->ovin'uosli si->olužilí. Důvody
rozvodu.
Slovenské právo, důvody r.ozvodu a rozluky tolož·né. pr'eměna
rozvodu v rozluku.
Os.nova, důvody rozvodu a rozluky t.oložné . R·ozvod dobrovoln)T.
Roz,l uka manželství k žádosti vinného manžela.

II. Žena v právu rodinném

Matei\ství

V

Schovanectví

manželstvj

O poručenství
73

76

1. Domněnka manželského zrDzení. Její vyvrácenÍ. Chybné zápisy

v matrice. Odpírání manželskému původu dítěte. Matka za spon\.
2. Rodičovská moc. Zvláštní povinnosti matky. Náklady na výživu .
:1. Otcovská moc. Přís:!ušnost dítěte podle otce. Neshoda , rodičů,
pr'evaha otcovské moci, r·ozhodování soudem. Svolení k sňatku.
Volné disposice majetkem.
4. Výchova končí zletilostí, povinnost výživy nikoli. Dosažení zletilosti. Vys.okoškolské studium. Nehodnost dítěte nezbavuje nároku na výživu. Způsohilost samostatné výživy, řízení o určení
výživy. Náboženství. Nemajetnost otce, pracovní povinnost podle
alimentačního zákona. Podpůr,ná vyživ.ovací povinnost matky
a starých rodičů. Náhrada nák,l adú na v)Tživl1.
; . Nouze rodi·čů, výživa od dětí.
O. Opatření dětí v pl'ípadě rozvodu a rozluky
Dohoda rodičů, schválení soudem, styl< s dětmi , možnost nové
úpravy soudem. Poměry dětí při faktickém zrušení spolužití
rodičů jsou neupraveny zákonem. Okolnosti, důležité pro svěření dětí jednomu z rodičů. Opatrnost při sjednání dohody
o výživě dětí. Změna rodičovské moci. Otcovská moc,pomi.nutí.
Slovenské právo, pravidlo , komu svěÍ'iti děti po rozvodu. Matka
zástupkyní. Osnova, .pf'evaha otcovské moci, moc mateřská.
Nutnost ref.onn/y, ženám náleží právo k dětem.

Ma teřství nemanželské .
1. Děti nemanželské. 2. Nesp·ornost nemanželského mateřství , udání
jména otce. 3. Zákonná domně,nka nemanž, otcovství. Vyvrácení
téže. 4. Nemanželský otec nemá .otcovskou moc; závazek výživy .
:"). Výchova náleží matce. 6. Též zaopatření dcery věnem. Vý·ž ivné
jako dluh dědiců otce. Odstupné. P.ovinnost k výchově nemanželským otcem. 7. Nárok neIÍlan~elských rodičů na výživu od ditěte.
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úprava smlouvou, zákoHe~ll, uozor naú dětmi v CIZl pecl. Právo
pěstounů na odměnu. Výchovn é a dávky sociálního pojištění na .
schovance.

.73- 107

Mateřství.
IPrůkaz o malcl'slví ne.ní stanoven. Spor o zjištění mateřstvÍ. Právní
po va ha plodu. Ochrana plodu. pohnutky. Právo na matei·ství.
Těhotenství není nemoc, bolestné za porod se nepřiznává. Náhrada
výloh a ušlého zisku. Omezení ženy v dalším súatku. Těhotenství
ve službě, práci, sociálním pojištění. Ochrana hudoucích generací.
Mateřství pod ochranou zákonů.

97

Jednotnost zákonn)Tcll ustanovení. Podmínky osvojení, souhlas
rodičů :l soudu, právní účinky , jméno, úprava poměrů smlouvou.
Žena nabývá adopcí práv v. rozsahu práv matky k dítěti. SkončenÍ.
Osnova, reforma .

101

Kdo podléhá poručenství. IP éče o osobu a jmění. Ženy po-ručni
cemi. Omezení vdaných žen, .s volení manžela, propuště!ní pro provdání. Matka a bába, důvody omluvné, spoluporučník . Zí'ízení
poručníka. Dozor .s oudu. Koncc poručenství, dosažení zletilosti.
Opatrovnictví nesvéprávných. Slovensko, zletilost ženy provdáním.
Matka a bába poručnicemi, jiné ženy vy,J.oučeny. Vliv příbuzných
na rozhodování o sirotkovi. Osnova, omezení žen v poručenství
nepřevzala. Zeny kromě matky a báby nem.usí pr-evzíti porllčenství.
Opatrovni'ctví ·s véprávnosti zbaveného manžela.

III: Žena v právu majetkovém

A. Majetkoprávní

107-133

poměry manželů

107

1. Každý manžel podrží své jměHÍ dHvější i za manželstVÍ nabylé.
Domněnka nabytí jmění ma'uželem. 2. Manžel zákonným správcem jmění manželky. Odpor manželky proti .správě. Slovensko,
koakvisice. Osnova, domněnka nabytí jmění za trvání manželství
oběma manžely.

3. Věno a výbava .
Předmět

Bil

Zákonná pUViUllost znzcní, úmysl provuali ·se,
splatnost uzavřením súatku. Určení včna soudem. Nárok možno
uplatniti i po uzavl'ení siíatku. Doplnění věna. Smlouvy o vene.
Věno po smrti nebo skončení manželství. Výbava, :nárok syna.
Výbava není věnem, manžel .není ·oprávněn věci z výbavy manželky zadržovati. Exekuce Ba právo, žádati věno . Věno za konkursu. Slovensko, ·není zákonná povinnost úídit,i věno. Věno
v právu poplatkovém. Osnova.

4. Ostatní smlouvy svatební

114

5. Darování mezi manžely
6. Spoluvlastnictví manželů

119
120

Obvěnění.
dědická a

90

109

věna.

JithlÍ dar. Společenství statku. Vdovský plat. Smlouva
advitalitní. Slovensko. Pominutí svatebních smluv .

B. Postavení ženy v právu dědickém

Zákonná ustanovení , platnost pro muže a že'n y stejná, v~rjimka
dědění rolnických used]ostí. Dědické práv.o manželů. Vpa.čtení
darů. Omezení dědid:ého ná.roku výminkou neprovdání. Sloven.
právo, vdovské právo ženy k pozůstalost>i.

121
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c.

126

V pI'edpjsech o náhradu škody a j.
hrada nemanželské matce. Slov. Os.

D. :%ena

V

právu obchodním a směnečném

129

Na Sl~ve'l1sk~l není omeze-ní pro ženu. V zemích česk)'ch .nuLnost
svolcOl manzela k obchodnímu p,odnikánÍ ženy. Nahražení ,s oudem. Ohled na práva manžela majetková i morální. Ma,nželka
s'pol~čnicí vel'., neU'eba souhlasu manžela. Zápis firmy clo r e jsLříku .
Manzelk a ·obcho'd níka. 2. Omezení žen v obchodech ,na burse.
Bursy zem.ědělské. 3. Právo sménečné. Zleti lo st ženy pr.ovdá,ním
nezpůsobuje směncč n ó zpllsobilosli. Podpis ž('nina jména na
smence.

Zena

V

civilním Hzení soudním

1. Zásady

řízení:

d) Trestné činy proti životu a tělu.

i45

160-183

úvod: . Poj·em, záko/nná úpraya. Osnovy.
..

1. N~silné smilstvo. 2. Zločin zprznění a .násilného 'porušení mravnostI. 3. Stíhání homosexuality. 4. Zloči.n proti mravnosti.
5.. Zmrhá~1,ív .c101.nác!mčlověk:m. 6 .. Trest. stíhání k zamezení pros tItuce, pnZ1Vl1lctvl, obchod zelwml ;t Id. 7. Reformní a unifikační
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Způsob zpracování byl dáu účelem práce, který je převážně
informativní, částečně kritický. Při probírání právn,í ho p06tavení
ženy v jednotlivých právnkh oborech bylo vždy hleděno pokud
možno k tomu, aby bylo podáno též vysvětleni a souvislých právních pměrech rázu všeob€cného.
P,r ávu manželskému a rodinnému bylo věnováno neJvlce
místa. Povaha těchto práv vyžaduje, ahy k seznáni právního postavení žen byly vylíčeny také právní poměry mužů, dětí a manželství jako instituce právní. Kromě toho úprava právního postavení ženy v manželství a rodi!ně má vliv i na úpravu jiných právních předpi,sů. Podřízenost ž€ny, stanovená v právu manželském,
projevuje se též v předpisech o soudní příslušnosti, v ustanoveních práva tresbního, v zákonech o státním občanství a domovsk,é
příslušnosti, v poměrech práva pracovního.
Při probírání látky bylo vždy hleděno nejprve k ustanovením,
platným v zemích českých, po té k právu slov€nskému a konečně
uvedena jsou též příslušná ustanovení zákonných osnov. Vzhledem k platnosti d vojiho práva ve státě a k nutnosti brzké unifikace a reformy zákonných předpisů, pro kterou bylo nutno uvésti
též ustanovení zákonných OSlnov, vZJrostl rozsah práce do té míry,
že bylo nutno upustiti od historického vylíčení Jednotlivých právních institucí a od s'r:ovnání se zákonnými ustanoveními, která
upravují právní postavení žen v jiných státech. Konečně jest nutno uvésti ~ysvětlení alespoň nejzáldadnějšíoch
pojmů rázu všeobecného:
Právní řád (v širším smyslu) jest souhrn všech zákonů i jiných platných předpisů, jimiž se řídí soudy a úřady při posuzování práv a .p ovinností občanů i jiných osob a subjektů. J.est
obecným měřítkem toho, co má a co nemá býti na určitém státním územÍ. Znalost zákonů a právních předpisů se př€dpokládá,
neznalost zákolIla neomlouvá. - Zákony se uveřejňují (vyhlašují)
ve Sbírce zákonů a ' naříZJení a nabývají pravid€lně platnosti
30 dnů po vyhlášení.
Dvojitost práva: Jako základ právního řádu československého
přejato bylo při vzniku československého státu právo, do t.é doby
na území Československé republiky platné. Poněvadž v zemích
dříve rakouských a uherských 'Platilo rozdílné právo materielní
i pr,ocesní, i mnohé veřejnoprávní předpisy, pla:tí i dosud pro
země historické (Čechy, Morava a Slezsko s připojením Vitorazska a Hlučínska) ' právo rozdHné (dříve rakouské) než pro Slovensko a Podkarpatskou Rus (právo dříve uherské). Pro právo
v zemích 'historický.ch užíváno jest zkráceného názvu ' »právo
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české «

a pro právo, platné na S~ovensl~ u a Podkarpatské Rusi
))právo slovenské «, při čemž začasté při uvádění př.edpisu tohoto
práva je uvedelIlo pouze )) na Slovensku «, čímž j:e rozuměti j platnost pro Podkarpatskou Rus.
Právo občanské j,est všeobecné :p rávo soukromé. Je to hlavní
soubor pravidd, jímž se upravují poměry občanů. Vedle téhož
existují soukromá práv'a zvláštní, jako obchodní, směnečné, autorské a j., které upravují pouze určité úseky soukromých poměrú
o'bčanů.

Občanský zákon (správně: Všeobecný občansk)' zákonnik,)
byl vyhlášen patentem z 1. června 1811 č. 946 Sb. zák. s. s platnosti pro všechny země, které v té době tvořily .císařství rakouské, vyjímajíc Ziemč koruny uherské a nabyl pusobnosti dnem
1. ledna 1812. Dozna,l někter)Tch změn ' powějšími novelami. Pří
pravné práce pro kodifikaci všeohecného soukromého práva byly
dalekosáhlé, založeny byly na studiu , zejména též platného soukromého práva v Čechách a na Moravě, a Jejich počátek lze položiti do r. 1753, kdy Marie Tel'esie úídila zvláštní komisi k uskut.ečnění kodifikačních prací. Z kOl11,entáí'ů k občanskému zákonu
jest uv,ésťi alespoň ZeiUel'LLV a Stubenrauchuv. Od r. 1935 vychází
nov)' komentář prací' uniy. profesorú Dr. Frant. Roučka a Dr.
J aromJ.ra Sedláčka (citová<n Kom~, K.).
Osnova občanského zákona jest výsledkem pí'ípravných prací
k vydání nov,é ho o'bčanské<ho zákona, kter)! má sjednotiti a zreformovati ustanovení práva občanského v celém' ,s tátním úzernÍ.
P.ráce započaty byly již v r. 1920 za účasti vyn~kající ch právníků.
Jednotlivé právní úseky hyly p['ipraveny su};lkomitéty, uveře.i(něn~
a jednotně zpracovány komisí superrevisní. Text osnovy s dů"o
dovou zprávou byl yydán nákladem· ministerstva spravedlndsli
v Praze v r. 1931.
.
Do pří'Pravn:)T ch prací os(nov~Y' občanského zákona zasáhla
v zájmu žen zeJména ženská národní rada.
ÚčelelTI ženské národní rady j.est uvésti ,ro\T
'nOprávllorst žen,
zaručenou ústavou, v životní praxi, zabezpečiti ji a pusobiti, aby
,orgarnsa,ce a činnost všech orgánll veřejných 'b rala spravedliv)'
, zřetel na mateřsk)T úkol ženin (bod nI. . stanov). Sdružuje na 50
žensk)/ch spolkú krmně ř'ady členLI osobních. ČaSlopis,em )) ženská
,r ada « infof,muje podrobně o činnosti spolku ye státě i zahraničí;
Jest členem Mezinárodní, ženské rady, která sdružuje obdobné
národní spolky 36 států .
.Judikatura jest souhrn soudních rozhodnutí nej.vyšších stolic,
která ' se uveřejň.ují a z nichž se čerpá v právní praxi poučení pro
"ýklad zákonných ustanoveni. Každé soudní rozhodnutí (rozsudek, usnesení) upravuje }en konkretní řešený případ a nem;í,
obecné platnosti jako zákon. Nestálá judikatura, to jest soudni
prax,e, která v obdobnýoh ~případech r,o zhoduje ruzně, ba protichúdně, jest v)Tstrahou zákonodárci, ,a by tvořil jasné a dobré zákony, aby se vš,e m občanůn1 dostalo stejného práva a ochrany.
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ŽENA V PRÁVU
OBČANSKÉM.

I. ŽENA V PRA VU MANŽELSKÉM.
o ZASNOUBENÍ.
Zasnoubení čili 'zatímní slib vstoupiti v manželství, nechť byl
dán neb přijat za jakýchkoli okolností nebo podmínek, nezpů
sobuje .právního závazku ani uzavříti manželství samo, ani plniti,
co pro případ odstoupení bylo ' vymíněno (§ 45 o. z.).
Jen strana, s jejíž strany nebyla zavdána důvodná pÍ'Íčina
k odstupu, má nárok na náhradu skutečné škody, o které n1ůže
dokázati, že ji utrpěla tímto odstoupením (§ 46 o. z.).
Obdobná ustanovení platí i na Slovensku a Podkar.patské Rusi
podle zák. čl. XXXI/1894 tamže platného. Nárok na náhradu
škody a vrácení darů om,ezuje slovenské právo na dobu jednoho
roku od zrušení zasnoubení a' toto promlčení přejímá také
o s II o v a obč. zák., obsahujíc jinak ohledně zasnouhení a následkú jeho zrušení ustanov€ní s právem platným shodná. Nárok
na náhradu pro hezdůvodné zrušenÍ' zasnoubení jest posuzovati
podle práva 'platného v místě, kde bylo zasnoubení uzavřeno
(Váž. 14.235).
K platnosti zasnoubení stačí slib manželství, učiněný v jakékoli formě. Nestačí však slib jednostranný, nýbrž jest třeba slibu
obapolného, :neb přij.etí slibu, učiněného druhou stranou. Takový
projev vůle může se státi také mlčky (V áž. 14.285). Projev vůle
snoubenců k uzavření zasnoubení musí býti pl a t n ý, jinak by
zasnouhení nevzniklo.
Za t r v á n í zasnoubení mohou snoubenci uzavříti mezi sebou
vat e b n í sml o u v y ohl€dně majetkových poměrů, též
s osobami třetími. Snouhenci mohou požadovati ·od osob, vůči
kterým jin1 náleží neb náležel nárok na výživu: dcera zřízení
vě n a, syn v Ý b a v u.
Zasnoubení obdobně jako manželsví přiznává zákon důvod
pro odepření svědecké vý:povědi, působnosti znalecké; vyloučení
soudce při soudním řízení v platném právu však pouze na Slo,..
vensku a Podkarpatské Rusi. Osnova c. ř. s. přejímá tato ustanov·ení.
.
Bylo-li zasnoubení zruš·e no snoubencovou s m r t í, nemá
druhý snou'b enec proti pozůstalosti zesnulého snoubence nároku
na náhradu škody, ,ať zemřelý si smrt zavinil nebo nezavinil.
Nárok takový zakládá j,e nom o d s t o u P € n í, kdežto s m r t j.est
skutečností, která sama o sobě zasnoubení ruší (V áž. 8314).
Nárok na náhradu škody má . předně ten ze snoubenců, s j-ehož strany nebyla zavdána důvodná příčina k odstupu o.d zasnou-

s
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bení, phpadn ě mají nárok takový také tretí osoby, zejména otec
tohoto snouhence, a to proti druhému snoubenci, v jehož osob ě
vyskytla se příčina k důvodnému odstupu od zasnoubení. Může .
jiti o z a v i n ě n í na straně povinného, ale též o důvody, kt.eré
t)TŽ ,nezavinil, které se pouze v jeho osob ě vyskytují. Vzhledem
k ú č el u zas noub ení lze na důvod usuzovati v každ ém případ ě,
kte rý by se p říčil s pln ě ní slibu uzavříti manželství, neb? účelu
manželství v ůbec. Tak prokázaná těžká choroba, vzmknuvší
u jednoho ze snoubencú, neplodnost, pohlav ní choroba a pod.
mohou býti důvody k odstoupení od zasnoubení, t řebaž e jich
osoba, u níž se vyskytly, nezavinila, ale jsou dů v odem k odstoup ení jen pro snoubence druhého, v jehož oso b ě se nevyskytly.
Vzhlederll k tomu, že nárok na odškodn ění nespočív á výlučn ě
na zavině ní , jest zvláště upraven, rozdílně od obecn ě platných
n ároků n a náhradu škody.
Předn ě v nejširším okruhu jest omeziti tento nárok v tom
směru , že škůdoe jest zodpov ěden jen za škodu, jež by jinak bez
jeho jednání podle všeobecné zkušenosti nebyla nastala, nelze ho
však činiti zodpo v ědným za veškeré výjimečné, neočekávané dů
sledkv j-eho chování.
Oprávněný může v daném případě požadovati náhradu pouze
skut ,ečné škody, nikoli též ušlého zisku (Váž. 381, 59,41):
I ušl Ý z i·s k se považuje někdy za š k o d u, tak vystoupIla-h
svedená ze zaměstnání se zřetelem na své zasnoubení a na slíbený jí sňatek (Váž. 12.131). Jinak lze žádati pouze náhradu za
s k u teč n o u škodu, vydání, jež byla v důsledku zasnoubení
a k uskutečnění očekávaného sňatku učiněna. Odbytné za odstoupení od zasnoubení nebylo uznáno neplatným, nýbrž za náhradu škody (Váž. 8272).
Následky zruš,enizasnoubení stíhají samu osobu snouhence,
která zasnoubení zrušila netJO v níž důvod ke zrušení se vyskytl,
nestihají však osoby třetí, Zlejména rodiče, pokud svým jednáním
sami za svoji osobu vinu nenesou.

o

MANŽELSTVÍ

jeho vzniku, trvání a ' skončení.
Ustanovení o právu manželském jsou obsažena v občanském
v §§ 44 až 136, ve dvor~ dekretu Č. 1595 z r. 1819 nařízení
min. spravedlnosti Č. 283 z r. 1897, v zákoně ze dne 22. května
1919 č. 320 Sb. zák. a n., v nařízení Č. 362 z r. 1919. Ustanovení,
týkající se smluv svatebních a l!lajetk?práv~ích poměrů manžel~
budou prohrána v oddíle o ma}etkovem pravu zeny, ustanov,enl,
týkající se rodinných poměrů jiných než manželských, probrána
budou v oddíle o právu rodinném.
N a S loven s k u a Podkarpatské Rusi jsou v platnosti ustanovení zvláštního zákona o právu manželském zák. čl. XXXI.
z roku 1894.
zákoně
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o s n o v a obč. zák. obsahuje ustanovení o právu mauž,elském v hlavě druhé, v §§ 21 až 75, a §§ 76 až 95 j,edn.ají o majetkoprávních poměrech manželů.
V Rakousku dlouho podléhaly manželské poměry pravomoci
práva církevního. Také v zákonech státních bylo mnoho ústupků
právu kanonickému; obsahovaly vlastně též konfesionální právo
manželské a doznaly reformy až za trvání republiky Českoslov en
ské manželským zákonem z r. 1919.
O b č a n s k Ý z á k o n definuj.e manželství v § 44: Rodinné
poměry zaklád ají se smlouvou manželskou. Ve smlouvě manželské prohlašují d vě osoby různého pohlaví zákonitým způsohem
svou vůli, žíti v nerozlučném společenství, ploditi d ěti, je vychovávati a navzájem si pomáhati.
Manželství je sice prohlášeno za sml o u v u, al,e toto prohlášení nemá celkem právního významu, poně vadž souhlas manželů
jen ve výjimečném případě může míti vliv na skončení manželství (případ dobrovolného rozvodu) a to pouze za spolupůsobení
soudu ; také jiná jednání a právní poměry, jež uzavř,ením manželství vznikají, nejsou zůstaveny vůl i manželů, nýbrž jsoll upraveny pro oba manžely zákonnými ·předpisy.
V . definici, zákonem uvedené, jsou obsaženy mnohé nepodstatné znaky. Tak bez d ě t n o s t sama o sobě nezpůsobuje neplatnost manželství, ani není důvodem k jeho skončení. Platnosti
a závaznosti manželského slibu není na závadu nedostatek sexualního uvědom'ění manželova, jen když má vůli, žíti v nerozlučné
společnosti s druhým manželem a navzájem se podporovati (Váž.
7155). Pokud se týč.e manželského spolužití, není zákonem zakázáno, aby se 'm anželé z důležitých důvodů neshodli ,n a tom, že
b udou po jistou dobu by dle t i odd ě 1 e n ě (V áž. 9873).Závazek vzáj emné pomoci nesahá tak daleko, aby z něho. mohl
manžel vyvozovati nárok proti manželoe na vyživování (V áž.
2630, 9960 a j.).
'
Vzájemné poměry manželů stanoveny jsou zvláště v dalších
ustarnoveních, zejména v §§ 91 a 92, kde jak možno jest seznati
z protokolů o redakci občanského zákona, návrh na stanovení
v y ž i v o v a cíp o vín n o s t i man žel k y byl výslovně za- ·
mítnut, takže všeobecné ustanovení § 44 obč. zák. o vzáj-emné
pomoci nemá a nemůže mHi uvedeného dosahu.
.
Manželství neobstojí .ve svém o.značení jako smlouva ani v' poměru k osobám třetím.
..
.'
Manželství samo o sobě je zří z e ním č i s t ěm r a v' rn í m,
.nikoli majetkovým, manželská smlouva není předmětem majetkoprávního obchodu, veškeré úmysly zištné jsou z ní vyřazeny, zisk
nesmí býti ·pohnutkou uskutečnění sňdku, ať. je to zisk číkoli.
Proto zákon pod pečetí neplatnosti (§ 879 obč. zák.) zakazuj-e,
a~y za vyjednání smlouvy manž'elské bylo něco vymíněno, ze zištneho úmyslu nesmí býti sňatek ani zprostředlkO'ván, nadto uzavírán. Chc·e-li někdo trvající manželství ze zištnosti rozvésti, ta2*
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ková smlouva jest proti dobrým mravům se příčící a 'p roto nicotná. Úmluva, jíž slibil muž vdané ženě úplatu ' za to, že se se
svým m'a nželem dá rozvésti, příčí se dobrým mravům (V áž.
Č. 6537).
Ze stejného důvodu nepřisoudil soud manželovi náhradu za
škod/u proti tomu, kdo cizoložstvím rozvrátil žalobcovo manželst~í tak, že bylo rozloučeno. Rozhodnutí (V áž. Č. 13.537) poukazuje
zejména k tomu, že ustanovení v právu manželském a stejně
i trestní ustanov,ení o cizoložství slouží jen k ochraně zájmů rodinných, nikoli .majetkoprávních.
Podstatný obsah ustanovení § 44 obč. zák. tkví v tom, ž,e
k platnosti manželství požaduje pro je v vůl e man žel ů
(prohlášený určitou formou) a tento svobodný, ničím nevynutitelný projev vůle stanoví jako z á k 1a dma n že 1s k é h o
s vaz k u. To jest smysl prohlášení manželstVÍ- za s m I o u v u,
jíž v ostatních svých důsledcích manželství jinak není.
Moderní zákony stojí na stanovisku, že podstata manželství
je objasněna ve všech zákonných ustanoveních, jež jedtnají o manželství, a neobsahují proto žádné defin.ic·e manželství.
Slovenské pirávo nemá zvláštní definioe manželství, také
osnova obč. zákona vyhnula se definování manželství.

A.

Uzavření

manželství;

1. Projev vůle, směřující u snoubenců k uzavření manželství,
musí býti ve smyslu zákona platný a proj-evený zvláštním formálnim způsobem, jak j-ej zákon předepisuje. Zákony stanoví
podmínky, Zla kterých přes pro}ev vůle stran manželství vzniknouti nemůž,e, vzniknuvší manželství jest neplatné, anebo sice
platné, avšak nedovolené.
Tak ti, kdo nejsou schopni platného projevu vůle, nemohou
vůbec platné manželství uzavříti. Jsou to dle mění zákona (§ 48
obč. zák.) )) zuřiví, šílení, bThí a nedo'Spělí « , kteří nejsou s to učiniti plafnou smlouvu manželskou.
.
Ti, kdo jsou úplně zbaveni svéprávnosti, nemohou vůbec
platně do manželství vstoupiti. Osoby, které jsou částečně zbaveny svéprávnosti, mohou do manželství vstoupiti za splnění urči
tých předpokladů (schválení opatrovníka a soudu).
. Když manžel, zvěděv o duš·evní chorobě manželky (blbost)
v' manželství pokračoval, ztrácí právo domáhati se neplatnosti
man.želství pro tuto příčinu. Právo. žádati za prohláš,ení neplatnostl pro duševní chorobu náleží i chorému manželu (opatrov.níku Z. Bl. sv. 36, Č. 45)J
2. U ned.ospělých, t. j. u osob, které nedovršily 14. rok věku,
.trvá neschopnost uzavříti sňatek. Osoby starší 14 let, ale nezletilé
·poiř.ebují k uzavřeni sňatku svolení svého otce, není-li na živu:
-nebo' není-li způsobilý k zastupování, vyžaduje se k platnosti man-

ž·elství nezletiloe vedle prohlášení zákonnéh9 zástupce také svolení soudu.
Souhlas nebo nesouhlas mat k y nezletilé osoby n e n í zde
vůbec rozhodující, ani vedle otce, ani na místě něho. Také pouze
otec má právo napadnouti manželství svého nezletilého dítěte
kdiyž' byl? ,uzavřeno bez je~lO svolení, jako ne p 1 a t n é. KdyŽ
by nezletIlemu byl,o svolenI ode pře n o a snoubenci nechtěli
se s tímto. st~ve:n spokojiti, n:.oho,~ žád,:ti na soudě, aby důvod
nost odepr,enl prezkoumal a Je pnpadne svým prohlášením nahradil. Když otec neuvede žádlných důvodů, soud udělí sv,é svolení. Jinak přezkoumá oprávněnost odepření svolení. Nedostatek
~~utn)r ~h příjmů .jest správn~m důvodem k odepření svolení. Není
JIm vsak nemaJetnost nevesty. Prokázané nebo obecně známé
š~' ~tné ?:ravy, na~ažli~é .nem'o~i nebo vady, které jsou na pře
k~zkl! uoelu, manzelstvl, JSou zakonem uznanými důvodly k od·eprenl svoleil1I.
. Jak má ~ýti souhlas otcův k sňatku nezletilého dítěte proJeven, stanOVl d,V. dek:~t z r. 1~13 Č. 1065. Otec má učiniti proj.ev
s?uhlas~l os?bne za,.p:l.tom~osh dvo;: svěd~ů, a když činí projev
plsemne, ma tak ucmlŤl take za soucmnosh dvou svědků a listina
má ~)Tti ~n~l:ež~tě ověřena a při spisech sňatkových založena.
J esthz,e se zada teprv,e po uzavření sňatku dlodatečně za svolení
má býti sy?leni odepfeno jen z důvodů zvláště důležitých.
'
~ezleh!l nem'a nzelského původu potřebují- k platnosti svého
manzelstvl kromě prohlášení svého poručníka vždy schválení
soudu.
.~ěkteré, o~-oby z důvodu svého úřadlu rnebo postavení potř,e
bUJI ?v?lem uř~du k, uza~ř,ení sňatku. O tom viz v pojednání
? cehbatu a, vOJenstvI. ,JeJ.lch sňatky bez povolení uzavřené neJSou ~epla~~e, ,ale podleh~],í ,trestům zákonem pfedeps'aným, pří
padn,e mall I?asledky zvlaste v zákoně uv,edené (rozvázání sluzebnl'ho pomeru u dozorkyň vězňů aj.).
Na ~lovensku a, Podkarpatské Rusi pl'a tí v uvedeném směru
o~dobna ustanovenI co do osob zbavených svéprávnosti zákon
vyslov~ě sta~oví ne~~ůso~bilými k uzavření manželství' osoby,
ohled[l~ ktery~~ se nzenl ku zbavení svéprávnosti již zahájilo
~ kte.rym byl JIZ ~stanove,n zat~lI!-n} .opatrov?ik. Zcela nezpůsobilé
JSou ! o~oby, ~tere ?~dosahly Jeste 12 let veku. HraJnice věku pro
uzavr~~l manzelstvl )e stanoyena tamže na dokončený 18 rok
u muzu a, 16 rok u zen, ale Jest možno uděliti dispens mladším.
Ke ?volel1.l .k ~ňa~ku nezletilých jest povolán o tec, a jestliže ho
ne~l r;ebo _}e-h .dl1ko I).·emanž·elské, tedy mat k a. M,a tka je také
P O\ olana .l\. Tl?roJev~ souh~asu nebo nesouhlasu, kdlyž byl otec zba~en. ,~tcm, sl,\.e moci. Kdyz by se nedostávalo takového souhlasu
I OdlCU" take dle ,~lov~,ské.ho práva může nezletilý (též svépráv .
z.~a:ena osoba) zadatI za Jeho nahraženÍ soudem a při rozhodo\ a?l ~ tom ma soud posuzovati věc s hlediska prospěchu nesvé~
pravneho.
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Osnova obč. zákona předepisuje pro plq,.tnost manželství
nezl.etilců svolení manželsk,ého otce i mat k y, ale neshodnou-li
se rodiče, rozhoduJe vůle o t c o va. Když jsou rodiče rozvedeni
nebo rozloučeni, přivoluje k manželství soud po prohlášenIÍ rodičů. Není-li otec na živu nebo nemá-li m.o d o.tc0vské, nebo jde-li
o děti nelna[llželské, j,e potřebí k uzavřeni manželství přivolení
matky. Nemá-li Tl1atka moci mateřské aTIli není poručnicí, nebo
je-li zřízen · spoluporučník, přivoluje k manželství soud po. prohlá-

šení matky, nebyla-li zbavena moci roddčské a poručníka (spoluporuČlníka). V ostatním se shoduj-e osnova s ustanoveními platnými v právu českém. Věk pro uzavfení manželství j.est v osnově
uved,e n 18 let pro muže a 16 let pro ženu.
.
3. N e d o oS t a t e k přivolení k manželství nastává, jestliže
ph volení bylo vy n u cen D nebo j.estliže spolupůsobil o myL
Přivol,ení ke sňatku j·est bez právní moci, jestliže bylo vy n uceno důvodnou bázní. Byla-li házeň důvodná, j-est posouditi podle
velikosti a pravděpodlobnosti nebezpečí a podle tělesné a duševní
povahy ohrož·e né osoby (§ 55 o. z.).
Jako případ vynucení povolení ke sňatku uvádí obč. zákon
přivolenÍ dané osobou unesenou, která nenabyla ještě svobody.
Ani slovenské právo, ani osnova obdohné ustanoveni neuvádí.
Vynucení, přivolení ke sňatku činí manželství neplatJným,
a ten, kdo byl takto ke sňatku donucen, může se domáhati žalobou prohlášení manželství za neplatné.
4. Omyl činí přivolení ke sňatku neplatným j,e n tehdy, sběhl-li
se v osobě budoucího manžela (§ 57 o. z.). Shledá-li manžel po
sňatku, že jeho m,a nželka j.e již od jiného těhot!flJOu, může, vyjímajíc případ, o němž jest ustanoveno v § 121 žádati, aby manžel-ství bylo prohlášeno za neplatné (§ 58 o. z.). Všechny ostatní
omyly manž·elů, jakož i j,ejich zklam,a ná 06ekávánlí' předpokláda
ných nebo i smluvených podmínek nebrání platnosti manželské
smlouvy (§ 59 o. z.).
Vzhledem k tomuto ustanovení (§ 59) j.est QInyl v osobě snoubence pojímati s hled~ska co nejužšího a slovnímu výkladu zákona nejbližšího, jak také činí praxe a lit.eratura (Krčmář, Svohoda, Sedláček a j.). Má zde padati v úvahu omyl ve fysické
identitě manžela nebo manželky, což má sloužiti před·em. k zam·ezení sňatkových podvodů. Naproti tomu jiné omyly, jež hy se
týkaly osobních, rodinných nebo majetkových poměrů a vlastností manželů neplatnost manželství Illezpůsobují.
Zvláštním případem omylu j.est případ těhotenství manželky,
o němž v době sňatku manž·el nevěděl, jež pochází od }iného
muže než od manžela, a v době uzavÍ'ení manželství mu.silo již
trvati, třebaže o něm ani sam.a manlželka nevěděla. Zákon nepožaduje Její vědomost o těhotenství ani její úmysl, manžela uvésti
v o.myl; pouhé od P u š t ě ní' této skutečnosti, kdJyž se o ní marnž·el po sňatku dověděl, ponechává mu právo žádati za prohlášení
neplatnosti m.an.želství. Práva takového manžel nemá, když zvě-
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děv o tomto stavu, dále s manželkou tělesně obcoval a v manželství tedy polFačova1. Pouhé pod e z ř e [ll í manžda, že je
manželka těhotnou s jiným a v době sňatku těhotenství již trvalo,
ještě nes ta č í, a požadlUje se určitá vědomost o této skuteč
nosti. Ve sporu o :n eplatnost manželství musí pak manžel prokázati zejména, že bez své viny o těhotenství nevěděl a že těhoten
ství, j-ež zde bylo v době uzavření sňatku, od něho nepochází
(V áž. č. 82).
.Manžel, který vstoupil hez dispense do manželství proti ustaDoveD,í § 121 o. z., 1. j. dříve, než uplynulo 180 dnů od skončení
předchozího manželství snouhenky anebo předl slehnutím, když
byla tato žena těhotnou, ztrácí právo domáhati se neplatnosti
ma[llž·elství d!.e § 58 o. z.
Za zvláštnÍ. případ omylu je pokládati překážku trvalé nemohoucnosti k manž,e lské povinnosti, viz níže.
Na Slovensku lze odporovati manželství pro omyl: Když }eden
z manželů vůbec manželství uzavříti nechtěl a nevěděl, že svým
prohlášením man.želství uzavírá, d·á le když uzavřel manželství
s jinou osobnu, nežli s kterou chtěl, a nevěděl-li o. tom, ž·e se
jedná o osobu jinou; byl-li jeden z m,anželů již v době uzavření
. manželství neschopen pl'niti manželské povinnosti a druhý manžel
to nevěděl, ani to nemohl z okolností poznati. Byl-li man-žel odsouzen k některému z trestů v § 79 nebo § 80, lit. d) uv,e dených
a d1ruhý manžel to nevěděl a lze-li v tomto případě důvodně míti
za to, že druhý manžel nebyl by manželství uzjavřel, kdyby mu to
bylo známo. Dá!.e byla-li žena v dohě uzavření manželství s jiným
nemanželsky těhotna a manžel to v době uzavř,ení manž·elství nevěděl; hlásí-li se manžel za mrtva prohlášený po tom, kdy nové
manželství bylo uzavřeno a noví manželé v době jeho uzavření
nevěděli, že za mrtva prohláš,ený jest na živu.
Dále pro oklamání, jež se týká podstatných osobních vlastností druhého manžela, a byl'O-li druhým manželem samým vě
domě vyvoláno nebo věděl-li tento o oklamáJní, pocházejícím
od třetí osoby. Manželsví nelze odporovati, lze-li důvodně míti
za to, že oklamaná strana byla by uzavřela manželství i kdyby
nebyla oklamána.
Lhůta k odporování jest jednoroční a zákon stanoví pro }ednotlivé připady počátek běhu této lhůty.
O s n o va občanského zákona ohledně omylu obsahuj,e toto
ustanovení (§ 30):
O myl činí svolení k manželství neplabn)Tm: Nechtěl-li snoub~r:ec mar:želství uzavříti a nevěděl-li, ž·e je svým projevem llzaVIra. Stal-ll se v oso.bě dI1uhého snoubence. Týká-li se tak závaž~:)T ch vlastností osobních druhého snoubence, že by k manželství
JIstě nebylo došlo, kdyby byl včas vyšel na }evo, a nelze-li proto
na manželích spravedlivě požadlovati, aby setrvali v m.a nželském
spol~čenství. Omyl V poměrech majetkových sám o sobě se platnostI manželství nedot)Tká.
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Jak patrno, přihlíženo bylo při formulaci k ustanovením z. čl.
XXXI/1894 na Slov,ensku plat. a také, jak v důvodech výslovně
uvedeno, přihlíženo bylo k přísl. ustanovením švýcarského a ně
m,eckého práv.a. Jako podmínka se vyskytuje požadavek, aby
následky omylu trvaly - působíce r ,o z v r a t manželství. ,Osnova
netrvá IlJa úzkém stanovisku fysické identity osoby, vstupuj.ící v,e
sňat.ek, béře zřetel také k identitě občanské, to jest k vlastnostem
a postavení, které zaujímá osoba jako občan. Dává možnost
opravy po.měrů zejména v takových případech, kdy po sňatku
jedna se stran pozná, že manŽlel jest těžce nemooen, takže jest
tím o.hro.ženo mraví druhého manž,ela nebó potomstva, aneho že
tato nemoc jinak rozvrací manželství. Tu pak bude možno dožadovati se prohlášení neplatnosti manželství. Ustanovení osnovy
tak, jak jsou formulováma, majj do jisté míry nahraditi požadavek
př,edchozÍ' povinné lékařské prohlídJky snouhenců před uzavře
ním ma:nŽlelství, v praxi těžko prov,editelné.
Všechny uvedené dosud překážky označu}e obč. zákon jakožto překážky, způsobující n 'e cl o s ta t e k při vol e n í k uza vření manželské smlouvy.
Další skupina překáž,ek jest uv,e dena pod společným náZVelTI
překáŽlek s ohledem
na n é ,dl o s t a t e k m o h o u c n o s t i
k ú čel u. Jsou to překážky nedostatku mohoucnosti tělesné,
dále mohoucnosti mravní, k nimž nutno čítati překážku zavraždění manžela, kdežto překáž!ka pro odsouzení k těžkému krimin.
tr,estu odpadla, dá1e sem náleží překážka trvajícího již sňatku
a překážka příbuzenství.
5. T r val á n 'e m o h o u c n 'O s t konati ma:nželskou povinnost j'e překážkou manž'elství, byla-li }iž v době uzavření manželství. Nemohoucnost pouze dočasná neho teprve za m,anželství
nastalá, tf-ebas nevyléčitelná, nemůže zrušiti svazek manželský
(§ 60 o. z.). Jedná se o nem'ohoucnost k normální sou~oži: může
by ti buď absolutní, nemohoucnost k vykonání vůbec, nebo relativní, s určitou osobou pouze. Manžel, který 'O této překážce nevěděl, může žádati za prohlášení manž,elství neplatným, třebas
hy to byl i ten z manželů, v jehož osobě tato překážka trvá. J.edná
se tedy o zvláštní 'případ o myl u (Komentář, Sedláček str. 421).
Jak z judikatury vychází na jevo, připadá v praxi řešiti manželské poměry dle tohoto předpisu zákonného začasté při přípa
dech nemohoucnosti při duševních úchylkách ,co do pohlavního
cítění, kteréžto přípa,~y sem právě též spadají. Spolužití ve společné domácnosti, třebas trvalo i delší čas, oprávněného manžela
nezbavu}e možnosti uplatňovati tuto překážku~ poněvadž v daném
případě nemožnosti soulože nemůže se jednati právě o spolužití
po h I a vn í mezi manžely.
Na Slovensku jest obdobný předpis V platnosti. Zákon tam
výslovně uvádí, že okolnost nemohoucnosti plniti manž,elsko'll povinnost neměla býti v době uzavření sňatku druhému manželu
známa nebo mu z okolností nemusila býti známa. - O s n o v a
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př,ekážku

tuto jako zvláštní neuvádí, věc spadá pod případy
omylu, uvedené tamž,e v § 30 Č. 3.
6. Muž smí býti současně oddán jen s jed n o u ženou a žena
s jed 'Ir í m mužem. Kdo, již byl oddán a chce znovu uzavříti
sňatek, musí nastavší rozluku, to }est úplné rozvázání svazku manželského řádně dokázati (§ 62 o. z.). Podle usta:novení manželského zákona z .r. 1919 mohou manželé, jejichž manželství bylo
rozlouóeno výrokem soudním, uzavříti nový sňatek teprve, když
rozhodnutí o rozluce nabylo právní moci. Překážka tato j,est povahy v eřejnoprávní, neplatnost manželství bylo by vyš,etřiti z moci
úř,ední, bigamie Jest trestna kromě toho jako zločin. Při říe:ení
trestním nesmí se však otázka p I a t n o s t i manželství řešiti,
soud trestní jest odkázán na výsl,edky řízení civilního (§ 5 tr. ř.).
Tato překážka př'ichází v praxi v úvahu v případech, kdy bylo
uzavřeno :p'rvé manželství přes překážky, jež způsobují }eho neplatnost, a dál.e v případech uzavření manželství mimo státní
území, kdy začasté vzniká po,chybnost, zda manželství v cizině
uzavřené má pIa t n o s t i v naš'em státě.
V těchto případlech platí pravidlo, že manželství za hranicemi
státu uzavř,ené }est platné, bylo-li uzavf-eno podle pře~pisů v cizině platných pro uzavíráni manželství (Váž. Č. 6421, 6787, 10644).
Naproti tomu při posuzování, zda manželství v cizině rozloučené jest pokládati za právně skončené a tudíž nepřekážející novému sňatku, j,est míti na zřeteli, že rozluka manželství zd,ejších
státních občanů, na niž uznal pravoplatně cizozemský soud z dů
vodu, uznaného i zdlejšim právním řádem, jest i zde účinnou
(V áž. 5997), j.estliže však důvod !rozluky není u nás v platnosti,
nemá rozsudek nebo výrok takový v našem státě platnost, manželství se musí pokládati za trvající překážku nového sňatku.
Stejně je tomu v případě, když Í'Ízení o věcech manželských se
podstatně liší. Tak nelze v našem státě uznati rozsudek o rozluce
manž,elství vyslovený v cizině, kde jako prostřed\ku -k důkazu bylo
použito d o zná n í strany k důkazu rozlukového důvodu, nehoť
naš'e řízení o věcech manželských takového důkazu nepřipouští
(V áž. č. 9518). Pokud se týče cizích státních příslušníků, při jejich
rozvodu nebo r'Úzluoe musí býti zdejšimi soudy dlbáno důvodů,
jež jsou přípustny podle domovského práv. řádu cizinců, takže
povolení rozluky z důvodů v tuzemsku platných, ale neplatných
dle práva cizinců nezpůsohilo by platného skončení manželství
a manžellStví by zůstalo překážkou nového sňatku i v ~uzemsku.
Při posuzování manželských pom'ěrů cizozemců co do platnosti
manželství jest hled(ěti k j.ejich poměrťimohledně státní přísluš
nosti, jež trvala v době uzavření manželství (V áž. Č. 9097, 7405).
Obdobně různí-li se právo, platíd v historických zemích a
právo platné na Slov,ensku a Podkarpatské Rusi v otázc,e platnosti
manželství, rozhoduje o platnosti (neplatnosti) manželství a to
pro celou oblast Českosloyenské republiky právo platné v oné
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části území republiky, v níž manž'elé bydleli v době státního pře
vratu (V áž. 6787).
Na Slovensku platí předpisy obdobné. Uzavříti nové manželství }e tam zakázáno i v případě prohlášení za mrtva, když by
}edlnomu ze snoubenců bylo známo, že za mrtva prohlášený přežil
den, který byl označen jako jeho den úmn:tnÍ. ,
O s n o v a obč. z~kona vyslovuje též zásadu j'ednoženství a
jednomužství co do současně platného manželství. Manželství, jež
uzavřel manžel po tom, když druhý byl prohlášen za mrtvého,
je platné, i když manžel za mrtvého prohlášený byl v té době
živ, leč že }ed'en z manželů do nového manželství vstupu}ících
o tom věděl. UzavfenÍm tohoto druhého manželství zrušuje B'e
manželství dřívější (třebas by napotom bylo toto. druhé manželství prohlášeno neplatným §§ 31 a 32 osnovy).
7. Překážkou, převzatou z práva kanonického a platnou
v obou právních oblastech jest pře k á ž k a z a v r a ž d ě n í
m a II žel a. Jest trázu veř.ejnoprávního, není ji možno promi:louti dispensL Trvá též, když z chystaných úkladů o život manžela (manž,elky) k vraždě nedošlo a smrt j-ejich nenastala. Osnova
obč. zákona překážku tuto. neuvádí.
8. Pří b u z e n s tví jest další překážkou uzavření manželství. Ustanovení této překážky se týkající jsou obsažena v §§ 65,
66 obč. zák., z nichž poslední nahražen § 25 rozl. zák., a v §§ 11,
17, 19 zák. čl. XXXI!1894.
Zakázány jsou sňatky mezi osobami příbuznými v linii přímé,
vzestupné a sestupné. Dál'e mezi sourozenci, plno.rodými i polorodými; mezi dětmi sourozenců i se sourozenci rodičů (mezi
s,estřenicemi a bratranci a mezi .stlfýci, tetami a synovci a neteřemi). Zákaz trvá, ať příbuzenství pochází ze zrození manž,elského
nebo nemanželského. Překážka příbuzenství platí také pro. 'poměr
osvoj.enecký (adopce). Na Slovensku a Podkarpatské Rus~ jsou
v platnosti obdobné překážky příbuzenství a uvádí se jako pře
kážka . příbuzenství. také poměr po'ručenský, pokud poru6enství
trvá.
Š vak r o v s tví je překážkou potud, že jeden rnanžel nemůže uzavříti manželství s příbuzným druhého manž'ela v pokolení přímém a plnorodým neho polorodým jeho. sourozencem.
Překážky příbuzenství jsou pro min u tel n y k případu
vyžádanou d i s p 'e n s í, pokud: se nejedná o pi'íhuzenství v linii
pří m é nebo o s o u r o ze n ce, a proto o's n o v a uvádí pouze
tyto překážky příbuzemtví: 1. Mezi příbuznými v řadě přímé
a m·ezi plnorodými nebo polorodými sourozenci. 2. Mezi manželem a příbuzným druhého manžela v přímé řadě. 3. Mezi osvojitelem a osvojenc'em, pokud trvá osvojení. Ustanovení jsou
platna bez rozdílu, zda jest příbuzenství manž,elské či nemanželské. Pfekážka ad 2. (švakrovství) jest prOIninutelna dispensí
z důležitých důvodů.
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9. K platnosti rnanželství jsou nutny též zvláštní ob ř a dn o s t i při }eho uzavření, a to předcház·ející ohlášky (vyhlášky)
a slavnostní přivolení k sňatku.
10. Man~elství j,est možno uzavříti bez ohledu na náboženské
vyznání manželů , buď formou ob č a n s k o. u nebo c í r k e v n í.
Ob ě tyto formy jsou rovnocenné. Stranám občansky již oddlanýlll
j.e však dáno na vůli podrobiti se také obřadům církevním.
11. Vyhlášky musí míti předeps. obsah, jinak by neměly platnosti a tak·é manželství na základě vadných vyhlášek uzavfené
bylo by neplatné (překážka tato jest však }en soukrom'o právní,
t. j. nehledí se k ní z moci úř"ední) a musí býti též veřejně vyhlášeny, a to při sňatku civilním vyvěšením na úřední desce, kde
mají viseti nejméně 10 dnů, k platnosti se však vyžaduje alespoň
5 dnů a při sňatku církevním mají se oznámiti před návštěvníky
bohoslužeb o U'ech dnech zasvěc,ených, k platnosti manželství se
vyžaduj.e alespoň Jedna vyhláška. O vyhláškách vydá úřad nebo
duchovní výkaz, který se předkládá ,při uzavření manželství. Manželství má býti uzavřeno nejpozději do 6 měsíců od posledního
dne vyhlášky, a nestane-1i se tak, }est nutno vyhlášky opakovati. '
Snoubenci mohou žádati za zkrácení lhůty vyhlášek neho za
jejich úplné prominutí. Lhůtu lze zkrátiti z důležitých důvodů,
vyhlášky prominouti lze jen, když je věc naléhavá (na příkl.
blízké nebezpečí smrti), nebo jde-li o osoby, o kterých se vůhec
za to má, ž,e jsou již manžely. Zásadně přísluš!J1ýn1 k tomuto řízení
}est zemský úfad, v)'jtimečně může uděliti částečnou anebo úplnou
dispens od ohlášek též úÍ'ad okresní, který ohlášky povolu}e. Při
sňatku církevním s'e žádá o ohlášky na úřadě farním podle bydliště snoubenců; vyžaduj.e se pobyt nejm'éně šestinedělnÍ. Proti
zamitnutí žádosti za povolení ohlášek může postižená strana podati opravný prostř,edek dle ustanov'ení správního řádu.
12. Přivolení k manželstVÍ s'e prohlašruje pi"ed přednostou politického úÍ'adu okresního (obecního) nebo jeho zástupCelTI, na
Slovensku před matrikářem, 'll přítomnosti divou svědků a pří
sežného zapisovatele. Pi'íslušný jest úřad, kberý vyhlásil manželství (kde byly vykonány vyhlášky). Před úřad,em místně nepří
slušným lze při volení prohlásiti jen ke zmocnění úřadu místně
příslušného. Jde-li o sňatek cirkevní, uzavírá se manželství pi'..ed
duchovním, kt€r)T jest v témže obvodu d!uchovní správy k uza- '
vírání sňatků způsobilý. Přivolení k manželství se může státi
také z á s tup c e m, kter)T musí od snoubence, jehož zastupuje,
míti vystavenu řádnou plnou moc.
~
13. Uzavření manž,elství zapisuje se do zvláštnkh mat r i k,
o j.ejich vedení platí zákonná ustanovení zák. z r. 1868, m1n. nař.
č. 80 z roku 1868, zák. č. 51 z roku 1870, na Slovensku zák. čl.
XXXIII!1894, novelisov. zák. čl. XXXVI!1904. O civilních sňatcích
vedou knihy vyhlášek a knihy sňatků příslušné úřady politické
(obecní ve městech s vlastním statutem), na Slov,ensku matrikáři.
27

Strany mohou obdržeti na požádání výpis z těchto matrik (oddací list).
., Předpisy týkající se u~avře~í manželství jsou v platnosti i na
Sl~yen~ku a ~odk~rp~tske R~sl. Pokud se týče vyhláš.ek a prohlasem manzelstvl, Jest tamze v platnosti zvl. úřad matrikáře.
Platn?st ma\Ilžel~tví mvá s;e .posuzovati ~le zákonných ustanovení,
platnych v dobe uzavrem snatku. Manzelství, které chce českosl.
státní ,občan ~zavříti v cizině, musí býti vyhláš.eno j v Českoslo
venske republice (§ 113 m. z.).
Osnovaobč. zákona zabývá se formální stránk·ou uzavření
manželství v ustanoveních §§ 25 až 47 a v prováděcích předpi
sech čl. X. až XVI.
v Oproti pl~tn~mu, s~avu chce zavésti dvě zásadní zmény a to
sna}ek,cl,vllnl Jako povinnou formu pro uzavírání
n:a'll~~lstvl, dal~ pak 'll e .cl- o s tv ~ t e .k. ohl á še k neprohlašuje za
prekazl~u, l...tera by byla s to pnvodllh ne p I a t n o s t manželství.
InstItuce ohláš'ek (pro něž užívá tohoto vžitého označení na
místo názvu »vyhláš.ek « rozluk. zákonem uváděného) lest zac~~vána,v ?sno-:a stano'YvÍ .pro jejich trvání lhůtu 14denní, mají
by tI vyves·eny 1 v ,b ydhsh snoubenců. Na žádost snoubenců lze
lhůtu <?~lášek zkrátiti nebo od! nich upustiti. Snouhenci mají však
pot':~lh, že n,ev ěydí o žádné překážce zamýšleného manželství.
9hlas,ek n 'e nIt ~ e b a y t~I? př~padě, když po uzavření manzelst~l brla promln;uta vprekazka, kt·erá hyla platnosti manželstVÍ
na, zavadu, a kdy Je treba nov,ého prohlášení souhlasu matllŽelskeho. Po ohláškách nebo j.ejich prominutí musí býti manželství
uzavřeno do 6 měsíců.
Oh~e~ně svěd~~, R~sohících při prohlášení manželství osnova
stapovl, z~ to :n;aJI byh ~s~by, které dovršily šestnáctý rok věku
a JSou zpusoblle sledovah ukon svolení k manželství.
O~~ed~ě pří~lušn~sti yú~adu pro provedení ohlášek a přijetí
prohlasem manzelstvl preJaty obdrobné př.edpisy j,ako obsahuje
pl~!né 'pr~:ro, ,s m,~?ší~i zvm~nam~. Na příklad má býti při prohl~se~l pn?,rau t~z pn~·~z-?-y zaI?lsovatel.' Svolení před úřadem
m:~tn~ nep;!slusnym n~cm~ n:an~e]ství nep]atný~. Ohledně prommutI ohla~ek ~ pI'ommuh prekazek manzelstvl zůstává přísluš
n?stzj~n:skeho u.nad~. Ohledně dokladů, jež nutno při sňatku
p~e?loz~!l, ~?~ahuJeo zakon. zvl. pořádkové před'pisy, strany mohou
byh z d,ulezltych -duv~dů I Zip~oštěny ,povinnosti předložiti žádané
pl'semne doklady, maJÍ' však potvrd'iti, že nevědí o žádné překážce
zamýšleného manželství.
Dal~í d~ležité" us!an~ve.ní obsahuje § 43 osnovy: Svolení
kmanzels,tvl doloz~ne vymlnkou nebo lhůtou je neplatné. Toto
ustJanovem znamena vlastně fl o v o ti překážku manželství, která
podle ~vé p~v~hy má. '~~ti ip~. ek~žko.~l v· eřejného práva (t. j. má
se k nI hle~eh z ~OCl, urednl. VIZ dluvo~dová zpráva str. 42).
qhl'edne prohlasem souhlasu kmanzelství z á s tup c e m obsahuJe osnova ustanovení obd1ohné platnému právu. Při odvolání
r
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plné h10d zůstává platné prohlášení svolení k manželství oproti
osobám, zejména druhému snoubenci, které nevěděly a nemrus-ely
v ěd!ěti o zániku zmocnění; zmocnit'el nebo j.eho dědicové se
mohou hojiti jen rua zmocněnci, který zánik zmocnění zamlčel
(§ 927 os.) .
.Jinak přejala . osnova předpisy zákona č. 320 z r. 1919, které
o předmětu zde prohíraném tvoří v přítomné době plalné právo
v ob ou právních oblast'ech státu.

B. Osobní práva a povinnosti manželů za
trv cíní manželství.
a)

Oběma manželům vzáj.emně společné.

1. Podle zásady § 89 občanského zák o·rua , kterážto zásada platí
i v oblasti slovenské, řídí se práva a povinnnsti manželů podle
účelu manželství, podle ustanovení zákonných a podle sjednaných smluv.
Při posouzení účelu manželství přichází v úvahu ustanovení
§ 44 občanského zákona, k jehož obsahu j-est přihlížeti, bez ohledlu
na to, j.akou má cenu jako definice manželství. S hleddska posouzení ~čelu manželstvi a práv i povinností, z něho vyplývajících,
uvažuJe se zejména zákonem uváděná nerozluČ'nost životního
společenství manželů, ploZJení a výchoVla dítek a vzá}emná pomoc; pokud se jednání manželů s těmito neb i dalšími jinými
hledisky, urču}ícími účel manželství, nesrovnává, lze usuzovati
na porušení práv neb nedodržení povinností jednoho 'l1eb obou
manželů.

Zák<;>nná ustanovení, upravuj.ící osobní poměry m.anž'elů, oibsažena JSOU v § 89-93 · obč. zák., částečně v oddíle o s\~at, ebních
smlouvách (§ 1217 až 1266 obč. zák.) v rozInkovém zákoně č.320
z r. 1919, na Slovensku v rnanželském zákoně čl. XXXI. z r. 1894
.
(viz Fajnor-Záturecký, Nástin s. p. str. 431 a násl.).
2. Pokud může býti smlouva prarnenem práva závazků mezi
manžely, jesof usuzovati s opatrností.
. Při vstupu do manželství ro<zhoduje svobodný souhlasný proJev manželů, ' manž,elství uzavříti. Slib n1an.želský }est nevynutitelný, aby svoboda projevu vůle nebyla porušena. Vada v·e svobodě projevu vůle .působí neplatnost manželství. Souhlasný pro}ev
vůle t)/ká se však jen vstupu do manželství. Obsah ma'l1ž'elství
(manželské smlouvy) }e zákonem vymezen la manželé mohou
smlouvami (dohodou) upraviti své poměry j,en do té míry, pokud
to zákOln dovoluje; tak na phkl. co do maJetkoprávních ,poměrů
(věno, vdovský plat a pod.), niko1i co do úp'ra'vy vzá{j·e mných
vztahú. Tak na příkl. okolnost, že muž je hlaV1a rodiny, nebo že
manžel je poviI1ien manželce poskytovati výživu, nebo . že manželka obdrží jméno n1lanželovo nemolila by býti ll1'ezi manž.ely
uprav.ena smlouva jinak, než jak zákon stanoví.
.
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Toto omezení je dáno v zájmu veřejném s ohled!em na zvláštní
význam manželstvi jako základní jednotky společen",kého řádu.
Zákon s tanoví práva, jimž odpovídají vždy povinnosti na
straně druhého H").anžda, r-esp. osobní poměry manželů uzavře
ním malnželslví vzniklé jako lidská práva základní.
Základní lidská práva jakožto »vrozená, již rozumem pozna~
telná « uvádí občanský zákon (§ 16 a násl.) a za['učuje ústavní
listina v hlavě páté.
Těchto základních lidsh.ých práv nemůže s.e nikdo pbtně
vzdáti smlouvou nebo jinak; tato práva nepřechází na dědice
a smlouvy, jež by stanovily proti zákonu jinak, jsou nicotné.
K základním lidským právům náleží též manželská a rodinná
práva (§ 1481 obč. zák., 'rilsch, Ohč. p. str. 175).
Povinnosti manželů nejširším způsobem určuje § 44. Zásad:a
tam uved'ená, totiž život v nerozlučném spole6enství, jest v § 90
o. z. provedena v ton1 smyslu, že manž-elé jsou stejně povinmi
k mlanželské povinnosti, věrnosti a slušnému zacházení.
3. Další povinnost plynoucí z účelu malIlželství }est plozeni
a výchova dětí. Manželé nemohou platnou smlouvou vyloučiti
plozeni a narození dětí. Ten z malilželú, kte1rý si nepřál míti dětí,
není oprávněn vyvozovati důsledky druhému manželu nepříznivé,
když dítky z manželství vzejdou. Thké se nemohou manždé
platnou smlouvou vzdáti svých práv k dětem. V obou případech
jedná se o vrozená, nezadatdná osobní práva, s nimiž zákon
nepřipouští ,platné disposice, závisející na vůli oprá~něných osob.
Obě otázky přichází k posouzení z~časté při rozchodu manželství, ,připadně !při sjednávání opětného spojení manželů rozvedených.
Zamezení plozeni, resp. rození dítek není ani důvodem neplatnosti, ani samo o sobě dúvod:em rozluky manželství; dle posouzení soudu m'Ohl'O by býti důvodem k rozvodu manželství.
Bylo-li příčinou hlubokého rozvratu manželství, nepřekonatelného
odporu nebo uskuteČíI1ěno jako těžké ubližov,ání druhému mlanželu, může vésti též k rozluce manželství.
Jestliže jest Jeden z manž,elů nescho.pen plození nebo rození
dětí, je-li však u něho současně schopnol'St vykonávati normální
manželskou povinnost, neplodnost sama o sobě není důvodem
k zruš,ení manželství.
4. Nerozlučné společenství manž'elů zahrnuje v sobě závazek
k manželské povinnosti. Tento záko;I1I1ý předpis vykládá se tak,
že manželé jsou na sebe odkázáni při stycích pohlavnich (Svoboda, Rod. p., str. 20.). Za manželskou po.vinnost j,est pokládati
normální soulož, k jiným pohlavním stykům není druhý manžel
povinen (Sedláček, K. 458). Neschopnost normálníeh po.hlawich
styků, j.ež trvala od počátku, j,est d:ůvodem nepLatnosti 'mjanžeLství.
Neschopnost pozd!ěji nastavší může býti jako podklad [lepřek'O~
natelného odporu nebo hluho.~ého rOlZvratu manželství důvodem
k jeho Ifozluce.
'
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Vzhl,edem k osta,t ním povinnostem manželů, zejména slušnému
zacházení a vzájemné pomoci nesmí býti pohlavní styk manželů
takový, aby působil pokoř,ení morálmí nebo. škodu na roravi druhého manžela, což vzhled,em k trpnějšímu postavení ženy v této
věd jest uvésti zejména v zájmu ženy. TaL'OI může odmítnouti
soulož manželu ,opilému (V. 6499) nebo v době period!y, nemoci
a pod. Vykonání soulože proti vůli ženy mohlo by býti pak posuzováno jrako zl.é nakládání nebo těžké ubližování; obdobně bylo
by též posurzováno hezdůvodné odpírán.í manželské povilllIlosti
ma,nždem nebo manželkou.
5. Věrnost }est dtalš'Í základní povinností uloženou manželům.
Povinnost tato není porušena j.en pohlavními styky s osobou cizí
kromě druhého manžela (cizoložstvím), nýbrž také lm,ždým j-ednáním, které j-est na překá~k\U životnímu společenství manželů,
vzájoemnému slušnému zacházení a vzájemné pomoci: tak neupřímností, ,o'helhávárrl'ím, jednání-m proti osobním nebo ma}etkovým zájmům druhého n1anžela, kt'eré znemožň.ují Spolllžití
manželů. Sedláček, K. str: 458 výslovně: »V tom spočívá těžiště
věrnosti a ne v pohlavní strárnce. «(
Takové poruš-ování manželské věrnosti může býti důvodem
k rozvodu i k rozluce manželství, když by bylo mnžno posuzovati je jako těžké ubližováJní, opětovné urážení na ctj anebo dů
vod nepřekon.atdného odporu neb hlubokého rozvratu manželství.
6. Cizoložství je pOTuš,ení pohlavní věrnosti. Jest spácháno
mimoma!I1Želskou souloží, jež má býti pro.kázána; důkaz tu spočívá zpravidla na indiciích (Mandl, Rozlruka str. 14). Mimomanželská soulož, j,ež nebyla zaviněna (při zmásilnění, při omylu) není
cizo,ložstvím (Sedláóek, K. str. 631).
Cizoložství samo o sobě jest důvodem k rozluoe manž'elství
(§ 13, lit. a) rozl. z.). Cizoložství nemul'Sí býti prokázáno trestním
rozsurdk,em. Když bylo od1puštěno, netvoří důvod k rozv,odu {rozluce) manželství. Za odpuštění však neplatí, když uražený manžel nestíhal cizolož-ství t'restně, ani zpětvzetí trestní žaloby nemusí
býti samo o sobě jako odpuštění posuzováno (V. 585, 5548). Když
se vinný 'manžel proviní cizoložstvím poznovu, }e možno k odův.
rozluky dovolávati se i skutečností odpuštěných.
Právo žalobní z důvod1u cizoložství se promlčuje do }ednoho
roku ,ode dne, kdy se manžel dovědělo cizoložném činu a uplynutím pěti let celkem od spáchání činu (§ 14 rozl. z.). Dokud
trvá cizoložmý poměr, nemůže se počíti promlčení žalobního nároku pro dznložství (V. 494). J.est na soudu, aby zjistil ze své
povinnosti, zrua uplatnění rozlukového duvodu dzoložství nehrání
uplynutí lhůty, není tř.eba, aby vyčkal návrhu strany k námitce
opráWlěné (V. 12.525).
Poklesky v manželství- se nekompensujL Když s,e dopustili oba
maiIlželé cizoložství, maJí oba důvod k rozluce manželství, pokud
jinak j-ejich ža,lobní právo nepominrulo. Souhlas druhého mlallŽela
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s cizoložstvím může míti vliv na posouzení jeho žalobniho práva,
případně Jeho viny na rOllvodu (rozluoe) manželství.
Nevěra bez důkazu cizoložstVÍ, cizoložství odpuštěné neb po
uplynutí lhůty žalobní lze uplatnovlati při rozvodu i rozluce manželství, pokud způsobily . nebo spoluzpůsobily hllLtboký I[ozvrat
manželství. (Rozh. v Čes. Advok. 1923, č. 84, Pro Archiv 1923,
str. 839). Nevěra, pokud nevyvrcholila cizoložstvím, může býti
posuzována jako těžké ubližování (§ 13,e, Váž. 13.514).
I rozvedení man.želé jsou povinnÍ' zachovávati věrnost, cizoložství může se dopustiti i rozv'edený manžel (manželka) jak bylo
rozhod.nuto plen. rozhod. Nejrvyššího soudu Váž. 6936; rozvod
manželstlVí znam'ená jen zrušení povinnosti spolužití manželů,
nikoli manželství vůbec. Manželé mohOlu opětným spoiením znovu
hez zvláštních obřadností přivoditi plnou plartnnst manželství
a pokládá se proto za sp'rá vné, aby povinnosti, jichž manželé rozv.odem zproštěni nebYli a které dle podstaty m.anžels1tví trvají
dále, navzájem pInili a zachováva'li. Můž·e tedy i po rozvodu vymož·e na býti rozluka mHnž'elství pro ózoložství j·e dnoho z manželů.

7. Slušné 1iacházenÍ (§ 90 O. z.) a vzájemná pomoc (§ 44 O. z.)
jest dalším podstatným znakem manž,elského spolužití a zákon
výslovně vypočí, tává některé zvláště důležité poklesky proti těmt'O
příkazům, s nimiž spojuje zá['ov·en žalobní právo pro stranu nevinnou a důsledky, plynoucí z vyslovení viny na 'rozvodu a rozluce manželství pro stranu, }ež se takto provinila.
Takovými pokLesky jsOlu:
1. zlomyslné opuštění manžela (důvod k rozluce d1e § 13 lit. c)
rozl. zák.),
2. úklady o život nebo zdraví (§ 13 lit. d),
3. opětovné zlé nakládání, těžké ubližování, opětovné urážení
na oti (§ 13 lit. .e).
8. Opuštění dává opuštěnému manželu nebo l1lJanž·e1ce právo žádati za rozluku (rozvod) lnanželství, když j'est zlomyslné a když
se vyzývaný manžel na soudní výzvu do šesti měsíců nevrátil.
Jedná se o opuštění manželského spolužití zákon,em přede
psaného, manželům není dovoleno, aby o své új.mě zrušili manže~ský sv:azek. Nežili-li manželé současně ve stejném obydlí, při
, chází v úvahu opuštění dosavadního &polužití.
Opušr1ění }est zlomyslné, kdy,ž j,eden z m.anželů odejde od druhého přes lepší vědomí o neodůvodněnosti odchodu, v kterémžto
vědomí jest zahrnut již úmysl, učinit příkoří opuštěnému manželu
(V. 3755, 11326). Opuštění j.est zlomyslné, měl-li opustivší manžel
úmysl ublížiti tím zanechanému manželu (V. 5241), stalo-li se
v souvislosti s peněžní tísní neb majetkovým'i ztrábami druhého
manžela (V. 2207). Předpokládá se nesouhlas dI1ooého manžela
s odchodem, avšak původně pro}ev,ený souhlas neváže a vzhledem k osobním právům, Jež každému z manželů ustanovení
o m:anželství propůj. čují, může býti ~odatečně od volán. Také od-
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. chod opustivš:ího manžela n1ŮtŽe se teprve jeho dodatečně pojatým úmysl,em nevrátiti se státi zlomyslným ,opuštěním (V. 3755).
ProJevil-li ma~ž~,l neodvratný úm~~l vypud~ti ' man~elku z ~o
mácnosti pro JeJl nemoc, nelze matl za to, ze manzelka zruslla
manž,elské spoluži,tí svémocně (V. 13.339). Stejně bylo by posuzovati nepřátelské chování, jež by bylo vyjádř,ení,m sruahy, dohnati dI1uhého manžela k odchodu z domácnosti.
Že s·e jedná o zlomyslné opuštění, musí m.anžel, mlJwhující
soudní výzvu k návratu, tvrditi a osvědčiti. Př'esto soudní výzva
k návratu do společné domácn ost.i, když lhů,ta š'estim'ěsíční uplynula marně, není SHrna o sobě dostatečným důvodem pro povolení rozluky. O důvodnosti 'Opuštění dI1uhého manžela se v,e sporu
o rozvod nebo rozluku manžeiství jedná a žalovaná strana může
procesními prostředky prokázati, že opuštění nebylo zlomyslné,
nýbrž že mělo spravedlivou příčinu (V. 11730).
Předně musí manžel, který k návna,tu vyzývá, sám spLniti povinnosti, umožnující druhé straně povinnosti spolužití. Musí t,edy
lJejména opatřiti řádný byt, a nemůže žádati na ptíkl. manžel,
aby j.ej, manželka následova'l a do bytu j,e ho rodičů, vede-li toto
spolubydlení k Ineutěšeným, důsledkům (V. 7150, 11.712), nebo
když ži3e ye spo},eóenství s jinou ženou (V. 376). T<en z manželů,
který sám společné bydliště opustil, nemůže se dom:áhati, aby se
k němu druhý manžel vrátil (V. 3672), 'což platí pro opustivší
malnže1ku i manžela, neboť dřívější společná domácnost manželů
pokládá se p~ávně nadál,e za domácnost manž·elovu (V. 12.147),
což za daného .stHvu vylučuae manželčinu po v.innost sledovati
manžela a manželovo právo na sledování do nového bydliště.
Důvodnost opuštění múže uhájiti opustivší socanaJ i tehdy, prohlásí-li, že na straně opuštěné bylo takové porušení povinností .
malnželského spolužití, j.ež opuštěnému dávají důvod k rozvodlu
nebo rozluce manželství (V. 8232, 11.730). Proto výzva k navrácení manželky do společné dOlmácnosti, jíž manželka neuposlechla, není sama o sohě překážkou, aby jí bylo. soudem povoleno oddělené bydliště a zatímní výživné (V. 1153).
Výzv:a musí se státi soudnfm usnesením a soukromá výzva
manželova je nemůže nahraditi (V. 2224, 11.104). Návrarl:em dio
uvedené š, estiměsíčnÍ lhůty Jest opuštění odčiněno a důvod rozlukový § 13, lit. c) vyloučen. Návll'at nemá takového účinku, když
se stal jen na oko a následovalo po k'r átké době opětně opuštění
(V. 11.326). Návrat musí s,e státi do šestiměsíční lhůty, nikoli
později, H soud musí ze své povinnosti zkoumati, zda tato podmínka rozlukov,ého důvodu se splnila. Do usnesení, ohsahuj.ícího
výzvu k návratu, nemá vyzývavý manžel opravného prostředku
a usnesení nabývá proto právní moci doručením k vlastním ruká:m vyzývaného manžela.
Bližší ohledně soudního říz;ení j-est uvedeno v oddí[e o civilnim řízení soudním.
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Na Slovensku platí též úmyslné a neoprávněné ' zrušení manželského spolužití jako důvod rozluky (§ 77 manž. zák.). Zákon
žádá, aby od zrušení společenství uplynula doba 6 měsíců, načež
teprve je opuštěný manžel oprá'vněn žádati za sO,u dní .:ý~vu obnovení manželského s.p'ollečenství (k náVlratu il1ebo ph]eh do společné domáonosti) a nevyhoví-li pak vyzývaný manžel neoprávněně do lhůty soud·em určené, vzniká vyzývající straně důvod pro
rozluku manželsvL Je-li vyzývaný manžel nezvěstný, žádá zákon
jako podmínku výzvy, že pobyt téhož alespoň rok není znám,
a lhůta k obnově spolužití se ukládá jednoroční.
Dle výkladu judikatury :a lilteratury (viz Fajnor - Zátur,ec~~ý)
může i opustivší manžel žádati \Soudní výzvu k obnov'e ní spoluzlÍl,
když sám předem mimosoudně vážně a upřímně o sblížení s opuštěnou sl'ranou se pokusil. Za vážné nelze pokládati vyzvání manžela, když součmmě žije v cizoložném poměru, a když svým chováním úlávrat ke spolužití znemožňuj,e; v takovém případě se
hledí naň tak, jakoby sám neprávem nevyhověl soudnímu vyzvání.
Osnova občanského zákona převzala změní § 13, lit. c) manž.
nov. Č. 320/1919, v zemích 6eských součatSně p[atné, j,en s tím
rozdílem, že oproti znění § 13, lit. ,c ): Opustil-li svého manžela
zlomyslně a n e v r á t i 1-1 i s,e na soudní vyzvání do š'esti mě
síců « osnova uvádí: » Opustil-li pvého manžela zlomyslně
a n e o b IIi o v i 1-1 i ,m anželské spole6ens tví na soudní vyzvání
do šesti měsíců « (§ 67, c).
.
Dle znění důvodové Zlp'rávy, str. 61, není tato styhsac~ náho-dná, ný,b rž úmyslně vo~'ená s tím úmyslem, aby zákonité u\Stanovení zahrnovalo v sobě také ,případ, že manžel bude ze společného bytu vypuzen a zabrání se mu návrat, kteráŽJto skuteč
nost též zfejmě spadá pod ust. § 67, lit. c).
9. Ukládání o život nebo zdraví ,manžela druhým manželem
iest dalším případem pnrušení manželské povinnosti, s nímž zákon spo.juje právo k žalobě o rozvod a rozluku manželství (§ 109
o. z., § 13, lit. d) TOZ. z.). Kro-mě trestně stihatelných případů
úkladú o živnt }est zde úklady rozum,ěti záludné jedn.ání, ;majíd
za účel způsobiti vážnější pOll'uchu zdxaví (V .2224). POJem uldadu
i'est širší než v jednání, }ež by bylo- siliihatelno podl,e tr,estního
~á' kona, zej,m éna spadá sem případ nepřílmého podrývání nervov,ého zdraví, nucení ,k životu, který zřej.mě u druhého- manž'ela
zdraví pndrývá, když se ta,k děje s úmyslem, aby wraví vP?dryto
bylo (Sedláček Kom. str. 635). Žalobní právo se p['omkuJe obdobně jako u cizolo,žství ve lhůtě j-ednoho roku od zvědění
o úkladném činu připadně uplynutírrn pěti let.
Na Slovensku obdobný důvod je uved.e n v § 78 manželského
zákona. Žalobní právo řrvá j3Jko li dův. cizolo-žství po dobu 6 rně
sků ode dne, kdy o jednání d['uhého mam:žela k žalo-bě oprávněný
manžel se dozvěděl, uplynutím deseti let vůbec pomíjí, pouze
k podepření žaloby na ifozluku může vedle vlastního důvodu roz1
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luky býti poukázáno též na důvod rozluky, pro který žalobní
právo již zaniklo.
Osnova občalfiiského zákona přejala nnění zák. Č. 320/1919
heze změny.
.
10. Opětovné zlé nakládání, těžké ubližování a opětovné urážení na cti tvoří dův,od pro rozluku manždství pod[,e § 13, lit. e)
rozl. zák. a 'r ozvodu podle § 109 obč. zák.
Každý z těchto, tří důvodů, zahrnutých v jednom odstavci, tvofí
o sobě důvod rozluky a společným znakem j.ejich jest, že nestačí
jediné uvedené jednání, na př. jediné zlé nakládání, nýbrž jednání takové má s,e opa ko-va ti při několika různých výstupech
(V. 7673) a zna\mená tedy jistý trvalý stav.
Dalším společným znak'e m jest, že jde o přímý útok na druhého manžela, jímž j.est tento ohrožen tělesně, mravně nebo lIla cti.
Zlé nakládání označuje přímý útbk na tělesnou neporuš<enost,
na rozd.n od úkladů, podle předchozího důvo-du § 13, lit. d). Těžké
ubližování zahrnuj,e Iv sohě označení m:ravnídh příkoří, které ponižují druhého man~ela, jako na př. zálebnictví nebo nevěra bez
cizoložství. (Rozh. v Č. advok. 1923 Č. 84, Váž. 13.514).
Nebo jest jím též P O!l'UŠ ování manželské věrnosti, . jinak než
ve smyslu po-hJavním, tak na př. Jednáním proti zájmům druhého
manžela, vyhledáváním Bpoleónosti, která snižuj.e význarm a dů- .
stojnost 'm ,a,fiž,elSikého svazku Gpo-valeči, !pijáci, :pro,stituce) nebo
sdělováním okolností, jež .mo-hou hýti dTuhému manželu na újmu,
ha př. vyzrazováním důvěrností z manželského života (S,edlá6ek,
Kom . str. 636), !neboť takovým jednáním trpí uraž,e ný manžel
(manželka) na . svých základních lid~kých právech, totiž na své
občan~ké cti a právu na osobní taj.emství.
Zákon uznává nesnesitelnost manž,elského- spolužití, jestliže
j,e den druhému nebo oba manželé navzáJem pTojevují si nevážnOS L uráŽ'ením na di.
Urážky na cti .odůvodňuji rozlu1{u podle § 13, lit. e}pouze tehdy, '
j,sou-li citelnými třebas nejsnu Ť!restně stihateil.ny, byiy.Ji' osobou,
proti které směřovaly, pociťovány jako h:rubé, jí nezaviněné pří
koří. Proto jimi nejsou urážky, které byly vyvolány nepřístojnýtm
chováním druhého manžela a nelze k nim přihlíž'eti, byly-li odvetou za velmi citelné ubližování (Váž. 5254,6047, 9500). Při posuzování nadáv'ek i zlého nakládání má býti pro to- soudem vždy
přihlíženo k tomu, jakým způsobem vzhl,edem k životu manželů
k nim dnšlo (V. 2715, 3495).
.
Zalobní právo dle § 13, lit. e) pomíjí odpuštěním. Stačí však
jediné nové 1·e dnání, a j.e možno dovolati se r jrednání odpuštěného.
Neshledána-li ve výroku m:anž,ela po odpuštění dřívějších urážek urážka ve smyslu § 13 lit. e), nelze ani k odpuštěným urážkárm přihlížeti (V. 4983).
V ohlasti slovenské není obdobného výslovného ustanovení
o důvodu k rozluce jako v § 13, lit. e). Uplatňování obd'ob. sku3*
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tečností

záleží na posouZJení soudu, zda shledává takový rozvrat
manželství, že nelze žalujícímu v manželství setrrvati (§ 80 m. z.).
Osnova ohčanského zákona přejala znění § 13, lit. e) manželské novely s tím rozdílem, že, kdežto tento zákon. př-edpis dává
jednomu manželu důvod ro~luky, »nakládal-li jím (druhý) vícek1ráte zle, ubližnvail-li mu těžce, neb opětovně (ho ma cti urážel, «
O'snova k návThu Nejvyššího soudu připouští jako důvod rozluky
jen urážky citelné, a u:s tanov'ení § 67, lit. 'e) zní: »nakládal-li
s ním několikrát zle, neb opětovně mu citelně na cti ublíŽil. «
Těžké uhližování vztahuj-e pnd zlé nakládání, ježto pokládá poJem těžkého ubližování vedle pojmu zlého nakládání za nejasný
(Dův. zpr. sk. 61.).
b) Práva a povinnosti v manželství pro nluže a ženu
Změny

ro~dílné.

v osobním stavu ženy provdáním:

Ku zj,ištění nsobní id-enti,ty každého. ohčana slouží tyto
tečnosti: byd~iště, zam,ěstnání, stáří, 'llá'b oženství, rodiče,
(svo'bod.en, ženat) ďomovská ,o hec a státní pří1Slušnost.

skust.av
..
Když se ž'e na provdá, zůstávají :oe všech těchto zna,ků, Jež
spolutvořily její osobnost, nezměněna pouze data' jejího stáří, rodičů a náboženství. Z uvedeného paJ{ ještě i doklad o stáří,
křestní nebo rrodný list vzhl'e dem k změně jm,éna .a ostatních poznávacích skutečností není bez d'oplnění dokladu o sňatku dostatečným o,sobním průkazem.
V ostatním nastává změna okamžikem sňatku, osobní stav
ženy zrrnění · se podle stavu m:anželova, manželka sama, ani oba
manž'elé nemohou předejíti žádným způsohem tě' mto 'následkům
uzavření manželství ani je upraviti rozd-Hně od zákonných před
pisů. Tak je tomu zejména se zm,ěnou jm-éna, domnvské obce
a státní příslušnosti u ženy vdané.
1. Jméno vdané ženy.

Právo na jméno patří m,ezi nna osobní p6rozená a nezadatelná práva, jež každému člověku' zákon přiznává a k Jejichž
ochraně mu propůjču}e obranu (žaiobou § 43 obč. zák., § 44 zák.
čl. XXXIII. z r. 1894 a j. zvl. zák.).
Užívání jména není však jen pu-áv'em každého Ůedince. Správné
užívání }m'é na jest také povinností, jejíž zachnvávání má význam
veřej:riý a podJ.éhá také zákoným ustanovením veř-ej~ého pr~va.
Nesprávné užití, vzdání se neho sv,émocná změna jména JSou
veřejným právem zakázány a stíhatdny.
. ' Kaw'ý člověk nahývá jména již při narození, v manželství
na'r ozený po otci, nemanželsky ZlI'ozený po matce. PozděGší l)měna
jména je možna jen v om'ezené míře, když byly splněny všechny
zákonem předepsané podmínky a změna jména úř, edně povolena.
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Výjjmku stanoví zákon Ul ženy, k.terá pouze p:ovdáiI1ím, b~z
dalšího řízení, přejímá jméno. (rodové) podle manz.ela (§ 92 ~bc.
zák.). Změní-li manžel sám později jm~~?, změní Je ~o~e ~eho
i manželka. Podle slovenské praxe pnJlmaJa provd~mm',v zena
i m:anž'elo.v<? }méno křestní (o.so.h~í), ~d r. 1925 ~ zaklaďe ~vl.
výnQsu mInIsterstva sprav,edlnostI zJednan tam stav Ja'k n v zemlch
historických.
v
v,..,.
Když manžel zemre, ~d?va pvo~rZl J.eh~ jmeno az.~~ te doby,
kdy by opětným provdamm preJala Jm-e no muze Jl!l1eho. ~oz
vedený m,anžel nemá práva žádati, aby Dozvedené ~anzelc~
uloženo bylo neužívati Jeho jména,. sňatkem s ním nabyteho a Jl
jako příjmení přísluš'ejícího (Boh. 184 adm.) .
. y,
Také po ifozluce manžellStví v českých ~emÍ'Ch mél!nželka pOdTZI
jméno pn manželovi, pokud se znnvu neprovdá. ~a Slovensku
a Podkarpatské Rusi manželka, kt,e rá byla uznána VInnou, po rozluce manželství j-méno manžela nemůže podrže~i.. Manž;lka nevinná můž'e i po rozluce j'm-é no ma'l1ž,elovo pod~zeb, kdyz běhen;
sporu o rozluku o to požádala; soudce je povmen rozhodnoutI
o tom v rozsudku o rozluce (§ 94 m. z.).
.. ,
Osnova obč. zák. přejala zásadu, platnou v hlstonckych zemíoh, že manželka rozlukou jména manželova neztrácí, (~ 71, 1),
al,e v d1.lším bylo vzor,em právo. slovenské·, osnova uvadl : .
»Vesporu o rozluku může každý z manželů navrhnoutI, aby
manželka pozbyla j.m éna man~elova. Soud náwhu vyhoví jen ze
závažných důvodů, přihlížeje ZJejm'éna ta.l~é k zájm~m dětí. «
O ztrátu jména manželova lze žalo-yati: také pn p:ove~em rozl:-rky,
ale nejde-li o rozluku po~le ,§ 70, Je~ prro s~utec?osh, n~stale 12?
rozluce. Násled:ek ztráty jmena manzje}.ova }est, ze manzjelce pnsluší jméno, které měla v době, kdy uzavřela manžel~t~í.. Návr~u
manželů na změnu manželčina jména má. soud vyhoveh J'en z duvoďů závažný'ch, a má býti přihlíženo :oejména .též k zájmu dětí
(důZv.zpr·b)·
· l'
v·,,·,
Vl
tt·
o
půso , J.a cym zena preJlma Jmeno manze ovo, o lZ s pnp.jením ženské koncovky po způsobu jména přídavného, odporUje
vlastně zákonu, neboť takto přijímá žena vdaná }m'é no jiné, změ
něné, nikoli manželovo (SecHáček, Komentář str. 488).
Do jaké míry jest změna jm~na ~ ženy pr?~~ánoírr: sk,utečně
daním nového jména ženě, seznam-e Jednak z ucmku, Jaky sam:a
zákonná ustanovení vyvozují, a to v případě adopce, nemanželského mateřství a zrušení manželství, j:eďnak z prraxe, jaká se
při uŽÍvání jména vdaných, zejm'éna veř,ejně činnýcih žen vyvinula.
Z podsta,t ných účinků adopce jest ~véLSti ~.měnu j~éna . Ado~
tovaný přijímá jméno osvojitele. Je-ll osvoJltel}wu zena :vd:~na,
musí j,ejí manžel dáti s.ouhla"s k t.omu, a~y .0svoJen-;c neslJmeno,
které má manželka po man:oelovl. Odepre-lI svolenI, obdrrzl osvojenec dívčí jméno o,svojitelky. Snuhlas m:anželův musí býti výslovný, vyjáciř, ený ve smlouvě adopční n~ibo ve zvlášlnfm pr?hláš en~í, jež musí míti formU! notářského SpISU. Souhlas s ad:opcl ne-
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zahr,~uje v sobě ještě souhlas s tím,
~sy.O'Jltelky, kterého tato sama nabyla

aby osvojenec nesl jméno
provdáním. Když j.est osvo]ltelkou vdova, obdrží osvojenec rodné jméno že.ny. V obou pří
padech j,e zřejmá obdoba nemanželského zro:zení dítěte.
. Když }est osvo}enkyní žena, obdrží jméno osvojitele. J,estliže
Jest vdána nebo vdovou, musí ke jménu, získanému osvojením,
připoji:ti vždy j,n}éno po manželovi.
Nemanželské děti nesou rodné jméno matčino; nejen Tozv,e~ená, ani ovdovělá žena nemůže tedy dáti jméno po manželovi,
Jehož sama musí užívati, dětem, kterÝlm dá živo.t. Nemanželské
?ěti žen)' adoptované přijímají jej.í jméno adoptivní. Adoptivní
i méno: ]a15 .pa t~m,to 'p~íp~dě j_e p~kno, je zm~nou jména pro
zenu uplne]Sl nez da-nI ]m-e na manzelova provdaníifi1.
Z uvedenéJho je zřejmo, že pro vdanou ž'enu j'ejí rodlIlé jméno
zcela nezaniklo a že v určitých případech projevuje i podle zákm'm ých ustanovení své účinky.
Jméno jest nej.}ednod'lišším vyjádřením -O'Sobní identity. Snadná
rozlučitelnost manželství zkomplikovala pom-ěry vdaných žen
i v'eřejný zá}em na }méně s tím souv.icsejíd, častější změna jm'éna
provdáním znesnadňuje identifikaci osob.
Veř-ejná činnol'l,t ž-en, v poslední d-obě ji'ž obvyklá, vyvolala
potřebu snadného {loznání osobní totožnosti a tím zvyklo.st, že
vdaná žena připojuje své dívčí jméno ke jménu, jež musí převzíti
podle manžela. Tím, že ,bylal připuštěna veř- ejná činnost žen, změ
n~o B,e vlastně [ ustanovení občanského zákona, který veřejnou
ČInnost žen n-epř,edpokládal (Sedlá6ek, Kom. stlr. 488 a násl.).
Majitelka živno-sti se nedopouští přestupku (§ 49 živ. zák.), když
užívá s dívčím }ménem jm'éno podle manžela (Bo'h. 8580 adm.).
V právu směnečném, a,ť jde o jméno oprávněného (remi- tenta), výstavc,e (trasanta) neho zavázaného (tra8sata), VJržaduje
se ke vzniku oprávnění nebo závazku /Směnečného-, aby osoba
oprávněná nebO' zavázaná udané na směnce jmé.no občans.}{lé nebo
obchodní nosila v právním :styku fakticky nebo po právu. N estačí, když se vdaná žena podepíše jménem dívčím; tu by byl
závazek nebo nárok platný j:en, když se žena podepsala ještě
Eř,ed provdáním, tř'ebas směnka do-spěla až po provd'á ní (Rouček,
C. zák. srn., str. 19, 29, 31).
V knihách pozemkových musí býti za záznam změny jména
provdáním žádáno a příslušné d'o klady předlož-eny.
Trvá tedy v základě neUJpravený právní pomér, v němž nesplynuly pozůstatky tradi,ce starších dob v zákonných ustanov,eních dosud trvaj.fcí, s praktrckou životní potřebou a se zásadami
moderní demokra,cie, která neukládá ohčanům více povinností
~ ome~ení, než kolik. jest ~ zájmu veřejném nutno. SoučasrÍý stav
Je mozno charaktoosovah takto: Po provdání ženě dále dívčí
jméno nenáleží, ale musí se ho v určitých případ:ech užívati;
Jména po m;anželovi užívati ž'ena musí, ale v určitých případ-ech
Jeho užití jí přesto nenál,eží.
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Během doby odstraněny byly křiklavější výsady mužsk-ého
pohlaví ~.ad, ženským,. j~ko na p~íkl.. prá~o, .tr, ~stati ~izoložství
smrtí a Jme. Za dnesnIch dob ]e clzolozstVl Jen prestupkem
a manželé obvykle ani i'restního stíhání cizoložství se nedomáhají. Osnova trestního zákona v každém směru vskutku pokroková. nechrání mUJže v jeho nadp'ráví nad ženou a vypouští ustanovení tlr estno'S-ti únosu vdané ženy, jenž za současně platného
práva stíhá se ještě jako zločin.
Není pochyby o tom, že i výsada mužského pohlaví, pokud se
jeví bezpodmínečným' nutným následováním ženy v mužových
osobních porněrech, též v rodovém jméně, dozná v budoucí době
změny. Ani muži, ani v,eřejny život patrně neutrpí žádné újmy,
zůstane-li ženě její rodné nebO' adoptivní jméno (s připoj.ením
jména mužova nebo hez tohoto) a kd0'ž jen při šetření jejího
osobního stavu bud-e nutno uváděti, zda a za koho je provdá,n a.

2.

Změna

domovské a státní

příslušnosti.

Změna dornovské a státní příslušnosti nastává u ženy provdánhn; žena již uzavřením sňatku pozbývá domovsl{lé příslušnosti,
kterou do té doby měla, a nabývá domovské příslušnosti podl,e
l1.1anž-ela. Také zd:ejší příslušnice, provdá-li se za cizozemce, ztrácí
občanství státní a .ci:zozemka, která se vdá za: tuzemce, hez dalšího
Í'íZJení zdejší státní ;příslušnosti nahývá. Rozvod a rozluka tyto
pOIl1ěry nemění, kromě připadu pi"íslUišnosti domovské v oblasti
práva slovensl{léiho, kde se že.na vrací ke své dřívější domovské
příslušnosti.

Otázky tyto nejsou uprav,eny přímo občanským zákonem,
ný,brž zákony zvláštními a podrobněji jest o těchto poměrech
vdané ženy pojednáno dále při probírání práva v,eřejného.

Ostatní práva a povinností.
3. Zákon 'stanoví mužovi v rodině přednostní postavení: Muž
jest hlavou rodiny (§ 91 obč. zák., obdob. na Slov. F~jnor,. Záturecký str. 432). Proto stanoví zákon, ž,e manželka obdlTží Jméno
mužovo a požívá práv jeho stavu; že }e povinna následovati muže
do jeho bydliště; že manželovi náJ.eží právo vésti domácnost
(určovati životní míru manž-elky a rod1ny); že manž,e lka }e povinna pomáhati dle svých si~ manželovi v domácnosti a ve výdělku; dále jest povinna, pO'kud toho vyžaduje domácí pořádek,
sama plniti a dáti plniti opatření mužem učině.ná (§ 92, 91 obč.
zák).
Naproti tomu náleží muži závazek, aby poskytoval manželc-e
podle svého jmění slušnou výživu a zastupoval ji ve všech pří
padnostech (§ 91 ohč. zák.).
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4.

Bydliště.

Manž'elka j-e povinna následovati ~~že, do jeho b~~l!ště., Povinnost manželovu, aby se poDstaTal o. radny byt (bydhste) zakon
výslovně neuvádí, manželčinu pO~!nnos! sle~o.vad na sp~n~n,í t~
kové povinnosti .manžel?vy nev~z.e. P~' evazuJe, t.edy n:mem, z~
manželka je pOVInna n~sledov,ah manzel~, vm.a-lI ~anz-el aspo~
nějaké bydliště. Takovemu ~azoTu nasYve~cu]e ~e~ !J1stanov.~n~
§ 70 jur. normy,. kd:e s~ ~anzelovo bydhs~e po.kla?~ za bydolrste
manželč~no, bez ]akekoh vyhrady" zda manzel~~ muz~ t~:n vu?'ec
manžela následovati a zda tam s nIm vskutku Zl]'e (Krcmar, Pravo
rDdinné, str. 23). Také ustanov-ení § 93, které zakazuj-e manželům,
a'by. .o své újmě zrušili manželský svazek, nu:tí m,apželku UpD:
slechnouti co nejpřesněji doslova zákonné povmnosh následovatr
manžela do Jeho bydliště. Z této ,p ovinnosti manželčiny plyne též
její právo, aby ji manžel do sv,é domáoIl!osti přijal.
Oba manželé mohoU' se těchto svých nároků domáhati pořa
dem práva, nikoli cestou nespolfnou, jak bylo vícekráte judikováno (Opačně Krčmář, R. p. str. 24); přij.etí, resp. návrat do společné domácnosti jest též po provedeném SpOTU i exekučně vymožHe1ný (jako joednání nezastupitelná, pokutami a vaZlbou).
Soudní prax'e ř-ešila někoUk případů sporů o manželské s,ledování a rozhod1a v jednotI. případ, ech, že za, určitýah okolností
porušení povinnosti se strany druhé~o manže~~ ~bavuj.: manže!~.u
povinnosti následovati manžela do Jeho bydhste: kdyz tento Zl],e
ve spole6enství s jinou ženou (V áž. 376, 2593), když m,allŽel nemá
žádného bytu (8280). Tím, že manžel zrušil jen fakti\cky soužití
se svou manželkou, aniž jest s ní rDzveden a aniž bylo povoleno
oddělené bydliště, nepřestala dom,tiCnost dříve oběma společně
obývaná býti domácností ' manželovou (Váž. 12.147), čímž by
manž'elku nestíhala povinnost dalšího následování manžela. Manželé mohou platně umluviti, že budou po jistou dobu bydliti, odděleně (V áž. 9873). Smlouva, kterou by však chtěli sjednati, že
nebudou vůbec spolu bydliti, nebo kterou by bylo uJednáno výživné pro manželku na základ,ě takto mimosoudně upraveného
rozchodu m,anželů, byla 'hy proti zákonu a protO' ne,platná vihledem k ustanovení, kterým zákon m1mosoudní zrušení manž'elství
nedov01uj.e (§ 93 obč . Z ., Svoboda, pQ'áv.ník 1932, str. 297 a násl.).
Povinnost manželského soužití za trvání manželství končí až
pravoplatným rozvodem; za sporu o rozvod může býti za zvláštních předpokladů povoleno oddělené bydliště; podle znění zákona
lze tedy míti za to, že povinnost manželského sledování končí
za vš-ecn okolností j,e n soudcovým výrokem, ať již o povolení
od,děleného bydliště, nebo výrokem o rozvodu manželství.
Právo žádati sledování manželské se nepromlčuje, každý
z manželů, i kdyby bylo m'ezi stranami ujednáno jinak, můž.e se
ho kdykoli domáhati a z neupO'slechut+tí druhé strany vyvoditi
důsledky.
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NázOIfU, že manželka }e povinna následovati manžela Jen tam,
kde to odpovídá manželsk,ému životnímu společenství (Sedláček,
Kom. str. 489) bychom <rádi přisvědčili, ,nebO'ť tak by se zákonné
ustanov,ení o manželsk,ém sledování, pro ženu tak nepříznivé,
přiblíži,lo lidským právům ženy a občanské její rovnosti, z nkhž
tvoří. zákonem sice stanovenou, př-ece -však výjimku v neprospěch
vdané ženy.
Podle slovenských pom,ěrů může manželské spolužití odepříti
jed·en z manželů, ale jen tťhdy, když druhá stTana zavdala podstatný důvod k rozluce manželství, ale může je odepříti j:en potud,
pokud by m'ohla tento důvod uplatňovati, U' soudu. Také není
nucen jeden z mallŽ'elů žíti s druhým tehdy, když by bylo zřejmě
proti slušnosti žádati t.o na něm, na př. dQ'u!hý z manželů je nebezpečným šílencem (Fajnor - Zátur-ecký, str. 432).
Na Slovensku platí ustanovení pokrokovější, to Jest ženám
příznivější: Manžel jako hlav.a rodiny rO'lhoduj.e sice o volbě
bydliště, avšak je povinen ;při svém rozhodování slušně uvážiti
všechny případné námitky manželčiny; v opačném případě, když
manžel zneužívá svého rozhodovaciJho práva, j-eho rozhodnutí
není p'ro mallŽ'elku závazné. Tak na příklad není žena povinna
následovat sv,ého manžela, jestliže přeloží svoje bydliště hez nevyhnutelných příčin do cizíhO' dílu světa, na příklad do AmeTiky
(Fajnor - Záturecký, str. 432).
'
Osnova občanského zákona ob'sahuj-e ustanovení v § 50: »Manželka sdílí s manželem obydlí. « V důvodové zprávě j.e k tomu
poznamenáno: »Že }e manželka povinna sdíleti s manželem }eho
obydlí, plyne vlastně již z § 49 osnovy ( )) muž }e přednosta domácnosti «); ovšem poznam'e nal správně subkomitét, že v přípa
dech, v kterých nelze na manž'elc'e slušně požadovati, aby s manželem sdnela obydlí, nepO'rušuje manželka této povinnosti, když
tak nečinÍ. «
Stanovení 'hydliště vdané ženy dle manžela má pI'O její právní
poměry dalekosáhlý význam: Urču}e }ejí podřízenost manželovi;
činí ji právně nezpůsobilou předsevzíti Jednání k založení vlastního bydliště, s dusledky j,i nak zákonem každému vyhTaženými;
urču}e její místně příslušný soud (v~ právo pro,cesní), il když je
to jí neb jiným o1Jčanům na újmu; ur, čuje soud poruoenský, ev.
o;p atrovnický pro Její děti:, též soud pozůstalostní. SpolubycUení
s manželem, k němuž je žena dle zákona povinna, má pro. ni
nepříznivé následky v ručební povinnosti za dlužné pojistné za
mužovy zaměstnance, event. za daně. Jako zvláště jí uložená zákonná povinnost ztěžu}e její .postav'ení při posuziOvání viny na
rozvodu a rozluce manž.elství. Také ohledně domovské přisluš
nosti se posuzuje bydliště vdané ženy podle jejího manžela.
Proto bylo ,b y zajisté jen s,pravedlivo a zoela v duchu osobních práv, ústavní listinou každému obyvateli státu zaručených,
aby i vdaná žena měla možnost společně s manželem v,oEti bydli'ště; nebo alespoň aby manžel byl povinen dbáti jejích námitek,
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jako je tomu na Slov,ensku a Podk3JI'patské Rus~ v současně platném právu.
Není m1ožno spoléhati na pokrokový výklad zákona a mírnou
praxi soudní, která ostatně je kolísavá. Nejlepší opora práv je
spravedliv'é, výslovné a př-esné znění zákona.
5.

Řízení

domácnosti.

Muž je ředitelem domácnosti a určuj.e tudíž domácí řád
R. p. str. 24). Řízení domácnosti náleží po zákonu mužovi, on nes,e mravní odpovědnost a má náTok na poslušnost členů
domácnosti, pokud toho vyžaduj'e domácí pořádek, v čemž má
žena býti vzorem a pomocnicí (Svoboda, R. p. sk. 21). Zákon
praví, ~e muž je hlavou rodiny, muž není tedy pánem ženy jako
podle práva církevního, nýbrž (podle mínění redaktorů obč. zák.
z r. 1811) řízení domácnosti patří oběma členům, totiž mužovi
. i ženě, podle přirozenosti rozumu a zvyklosti. 'Tím, že muž }e
p.rohláš,e n za hlavu rodiny, zachovává občanský zákoník právní
jednotu rodiny. Pokud opatř,ení mužovo je ve shodě s účelem
životního společenství, jsou ostatní čLenové rodiny povinni se mu
podříditi. Proti zasahování do. osobnich práv manželčiných m.ohla
by se tato brániti (Sedláček, Kom. str. 463 a násl.).
Právo vésti domácnost náleží k osobním právům mužovým;
smlouva nlezi manž,ely, kterou se manžel vzdává t.ohoto práva,
neměla by platnosti.
Muž určuje tudlž již dle zákona vždy sociální a hospodářský
způsob rodinného života, ta.l{Jé životní způsob a živ.otní míru manželčinu, pokud je toho tř-eba a jak j.e to úměrné ži'votnímu společenství ohou manželu (Sedláček, tamže).
Vedle určení domácího řádu a životní míry proj.evuje se před
nostní postav'e ní mužovo i určením společného bydliště, o óemž
bylo pojednáno výše. Jest sice krásný výklad, že z práva mužova,
voliti bydlišloě, »neply1fie, že by žena bydlila v bytě mužově, nýbrž
jen to, že oba bydlí v,e sv,ém bytě, čili právně vyjádřeno, jsou
spoludržiteli bytu « (Svoboda, R. p~ str. 21). Takové vědomí nemůže nahraditi ženě právní stav, jímž se dtí omezena proto, že
vol'b a a změna bydliště (bytu) na její vůli a náio,r ech nezáleží
a také na venek (,při uzavírání a rušení náj-emní smlouvy) jest
pravidelně rozhodující poulje vůle manželova a to i když je manželka spolunájemkyní (V áž. 1643). Toto omezení pociťuj.e žena
nejhlouběji při rozvodu, kdy musí opustiti byt, který do té doby
společně s mužem obývala, za j·e diného ,nájemce (ihez zvláštní
jiné výsl.ovné úpravy) se pokládá manž'el; a ženě při tom nenál,eží ani nárok, aby jí manžel na náklady odchodu ze společné
domá'cnosti a opatření nového bytu přispěl (Rv II. 240/21). Pouze
dle práva platného v oblasti slovenské určuje s,o ud při odloučení
manželů zároveň o vydání potřebných předmětů pro manželku
(Krčmář,
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(§ 102 m. z.). Jinak té_ž dl'e tohoto práva rozhodující slovo ve
věcech

manželského života náleží mužovi. ,
Dalekosáhlé a pro ženu zvláště citelné jsou dusledky přednost
ního postavení mužova v rodině vzhledem k poměrum k dětem,
o čemž je po}ednáno v právu rodinné,m.
Také osnova občanského zákona za,c hovává předno s ~ní právo
mužov.o v manželství a rodině. § 49 stanoví t že »manžel je před
nosta domácnosti «. V duvodové zprávě na str. 49. se k lomu dodává: » hlav:ně některé ženské organisa,ce se Ženskou Národní
Radou v čeI.e odsoudily náv,r h jako příliš nemoderní. Komise je
ochotna připustiti, že označení muže jako »hlavy rodiny « je
archaismus, jenž se zbytečně dotýká citlivosti určitých kruhů.
Považovala však za nutné, aby př' ece jen ale s p o II oll a ven e k
ponechána hyla muži rep:pes,entace r.odiny. Snadno jest říci, že
muž a žena mají míti v rodině zcela stej,né postavení, t j. stejné
povinnosti a stejná práva. Ale pak by bylo nutné, aby v každém
případě rozporu se strany obTacely n.a soud, ať na soud obecný,
ať ,na nějaký zvláštní soud manželský. P,r.oto, ač nechc'e za ručo
vati mužům nějaké neodůvodněné nadpráví, navrhuje komise,
aby muž byl uznán za přednostu domácnosti. «
Že neponechává osnova toto pře dno s t 'll í postavení mužovo (Svoboda, R. p. str. 21) jen z důvodů vnějších a formálních,
nýbrž ke skutečnému vyjádř'ení př,evažující vůle Inužovy na ú kor
společného , souhlasného rozhodování se ženou, j.e patrno z dalších zákonných ustanovení, omezujících i nadále ženu téměř
stejně, jako v právu platném (§§ 23, 24, 50, 51, 53, 54, 105, 106, .
112 osnovy).
Ani, tvůrcové zákonné osnovy v letech do 1930 neodvážili s'e
}eště uplatniti důsled·p.ě pohlavní . rovnost obou manželů, jejíž základní zásady vytý,čil v § 90 již zák,onodáree z r. 1811: patřjme-li
na rozvoj života, zejména vývoj postavení ženy od té doby, tím
víc,e se musíme obdivovati pokrokovosti a prozíravosti tvurců
platného dosud občanského záko.na.
Nepnchyhujem,e o tom, že ani současný zák,onodárce nezů
stane pozadu za tímto důležitým kulturně historickým činem
svého dávného předchůdce; jeho postavení je o to snazší, že se
zatím ženám dostalo plné politkké rovnoprávnosti a ž·e se staly
důležit)'rm činitelem svou pracovní úča.stí na poli života národního a kulturního vůbec.
6.

Manželčina

povinnost práce pro domácnost a

výdělek.

Když stanovil zákon muže hlavou rodiny a' výslovně mu dal
právo říditi, domácnost (§ 91), ukládá k dosažení ,p lného účiruku
tohoto přednostního postavení mužova ž·eně povinnost pomáhati
podle sil (s·eč }est) v domáonosti a ve výdělku (§ 92).
Touto pomoCÍ rozumí se každá pusobnost, tedy osobní práce, .
jejíž míra j,est stanovena zákonem přímo, totiž stanovením, že
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se tak má státi podle sil (orig. text »nach Kraften«). Rozuměti jest
podle sil, podl'e možností ženiný,ch, jak tomu oosvědčuje překlad
textu slovy »seč jest«. Sedláček (\Kom. str. 491) vykládá toto vymezeni ta'k, ž,e manželka má pomáhati svému mu~ovi podle
hospodářských a sociálních pomérů obou manželů.
Ze manželčina pracovní povinnost Jest vymezena v tomto
právě uvedeném, směru, vyplývá z ustanov'ení, dle něhož manželka
sdílí práva stavu manželova, tudíž }eho sociální a hospodářské
postaveThÍ, přís~ušnost .k urč!~é vrstvě občanstva (V áž. 11.563)
a dle. toho pak Jest povmna pnmo k práci nebo může míti nárok
na Zjednání pracovních sB pro vykonávání některý' ch zejména
'
hrubších prací v d'Omácnosti.
Povinnost manželčiny pomoci děliti jest podle znění zákona
na d~oF působnost: Pomoc (práci) v domácnosti a pomoc (práci)
v'e vyde1ku.
"i
, Pomoc v do~ácynost~' :klade zákon pa prvé místo, dle toho Jest
p'r:av'em usUZ?;a~l, ~e zakonvklade duraz na domácnost a o výdelku se. zmlm.~]ev Jen ?o,plnke~ (S.edl~ček tamže). Ustanovení
o pomOCI ve vyd elku predpokladalo a Jest uskutečnitelno co do
domác~osti z~~ědělskýc~, vřem~slnických a obchodnických, kde
s~?l~puso~em z,en~ v'e v~delku J'e~t vl~stně spolup~sobením ženy
pIl ,zlyotnlm spole~, enstvl; n~lz~ vsak Je. vztahovatI na spolupůso
bem zeny v takovych pov, ola~uch, kde Je provozovna manželova
odděl~na o~ domácnosti, nebo jeho činnost vázána l1Ja určité · výsa~y, ]ako.]e tomu u !ldvokátů, veř' ej. úředníků a pod. Tu nelze
poz~do.vaÍ1: aby I?avnz~l~a v,:edle vedení domácnosti pomáhala
muzo':l v Jeho vydelecne cmnosti (Sedláček, tamže). Výklad
tent~ Jest pro. posta~~en~ ženy, spravedlivý, avšak neplyne přímo
ze zakona, a Jest ne]lste spolehati na výklad a posouzení soudu
~~dyž by tato otázka měla býti v praxi Ť, ešena. Také nend zcel~
JIsto, zda by obstál tento výklad pro případy, kde manželka má
on~ zvláštní vlá,stnosti, potř' ebné pro pomoc v'e výdělku mallŽelo;e, v neboť po~mnost .sti~á manželku k pomoci dle ,sil, seč jest
Lekarova mal1!Zelka, Je-ll sama lékařkou nebo ošetřovat,elkou
a pod., ,b~la by. tudíž ~le . ~ákona schopnou pomocnicí manželo-y~u, rra,:e tak Jako I?ravmcka, nebo žena znalá výkonných prací
uredmckych pomocmd advokátovou atp.
Pon~v~dž. zákon uklyádá tuto pracovní povinnost jako osobní
0n;'ezem zevmno, a ~uzov~ právo na tuto pomoc jako osobní
v manželka nemá za
pravo manzelovo, ma se vseobecne za to, ze
~uto svoji' p~ác~ nároku na odměnu. Souhlasné rozhodováno byl,o
1 soudem, cItuJe se staré rozhodnutí již z r. 1850.
~~m,ěn,a, mZyd~ není však jediným plodem práce. Moderní
uspor~dar:,l pomeru ved.~ k tomu, že způsohem pro pracující i zam.estnaVaJl~l s~ranu povmThý~ ukládá se část pracovního výtěžku
pl o zao~atr,em na dobu st~n ~ pr~covní neschopnosti, případně
zamezeI:n . te~o n~sc~opnosÍl! vcasnou pomocí, pracující požívaj.í
stail'obIuho, mvalldmho a nemocenského pojištění.
v

U' pracují,cí manž'elky tomu tak není, za její práci neposkytuje
se .jí ,ani odměny ani, pensijního zajištění.
To zasahuje silně do lidských práv ženiných a Její osobní
svobody; činí ji závislou na manželovi, případně na trváni manželství za každou cenu (pense veř,ej. zamoěstnanců); také Její vdovská pense j-e snížena, když její manžel, státní zaměstnanec, měl
sníŽiené odpočivné disciplinárním nálezem (Boh. 6636), atd.
Leč i s jiného stanpviska Jest žena tímto zákonným ustanovením v nevýhodě proti postavení manželovu. Zákon nestanoví
jako podmínku splnění žádné povinnosti se strany manžela. Jest
t,edy otázkou, zda jest žena povinna k práci pro muže (vař.ení,
praní prádla, čištění šatů, bot atd;, k činnosti v obchodu nebo
živnosti manželov,ě atd.), když manž'el se své strany neplní zákonných povinností, zejména 'slušného zacházení (na př. na manželku nemluví, úsečně a stručně, nikoli však nadávkami, jí j.ejí
povinnost přikazu}e), aneho výslovně ,se proti ní proviňuJe (nadávkami, známostmi s cizími ženami, nezřízeným životem atp.).
Protože zákon nestanoví závislost ženiny pracovní povinno-sti
přímo na plnění ostatních povinností se strany manžela, soudní
praxe při posuzování skutečností mezi manžely zběhlých klade
ženě ohyčejně za vinu neplnění t.ěchto pra-covních povil1Jilostí,
třebaže muž sám se pr'oti povinnostem v manželství mu náležejídm provinil. Nevýhodnost manlŽelčina postavení je tu patrna.
Manželství trvá také za SpOTU o rozvod a rozluku manželství, až
do pravoplatného vyslovení rozvodu, případně rozluky, pokud
je na nii přímo žalováno. Ani v tomto případě není skončení nebo
zastavení pracovní povinnosti ženiny pro muže a domácnost stanoveno; proto s určitostí lze o skončení nebo ustání pracovní
povinnosti ž,eniny v dmllácnosti a ve výdělku mluviti jen tehdy,
když je manželka zhav'e na povinnosti spoluži tí s manželem, t. j.
když bylo povoleno oddělené bydliště, když bylo pravoplatně
uznáno na rozvod manželství nebo manželství skončeno rozlukou
či prohlášením ·za neplatné.
Dále jest posouditi otázku, zda maI1lž'elčinu povinnost pomoci
ve výdělku lze vykládati tak, že jest povinna k výdělečné činnosti
mimo domácnost a tak ve výdělku (y.e vydělávání peněz) pomáhati manželovi, a dále jaký jest poměr manželčiny pracovní povinThOsti pro domácnost a muže k j'ejímu samostatnému zaměst
nání, které vedle manželstv: zastává.
Poněvadž zákon manželčinu pomoc ukládá jako její zvláštní,
výjimečnou o.sobní povinnost, nelze povirn1ost tuto ;rozšiřovati
a vztahovati na širší ,okruh činnosti, než jak jest v zákonu uveden,
a na širší okruh povinností, než jak jej zákon určuJe.
Podle ustanovení § 44 jsou manželé povinni poskytovati si
vzájemně pomoc.
Závazek tento není však takového dosahu, aby z něho mohla
býti vyvozována manželčina alimenta,6ní povinnost vůči manželovi, jak bylo též souhlasně vícekráte soudem rozhodnuto (V áž.
1
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2?35, 95~2, 9937, 99~0, 10.425, 11.120, 12.019) a také výslavně
za.kanad~rc,em z.amys1~no, a, P!.ata d?y.mariž:lčiných povinností
ahmentac~lI. povmr:~sh, ma,r:lZelcmy VU~1 ma?zelavi uvedeny ne~yly. Nen~-l~ teydy, p:-!me vyzIV?Va'CI ,pavmnash, nemůže býti vdaná

zena k vydelecne clllnastI m-rma damácnast nucena.
~anžel m.á o~š' em. nárok na as~bní paI?ac a přispění manz~lky, ale to yJ'edn~ s-e J~n a manzelcmu pavmnast čistě osabníha
razu, a manzelka Je pavmna k pomacl jen z prastředků kter-é má
pa ruce (Sedláček, Kam. str. 492).
'
V~aná ~ena máo ~~akv za u~čitých př- edpokladů zákonnau vyživaV~yCOI pavmnost VUCI nekterym osabám, tak svým dětem a svým
rodlrCum. ,V tomto. př~adě, t8.k~é jí se datýká povinnast pracavní,
stana,,:,ena v, § ~ a. ?~sl. zak. c. 4/1931. Poměr pavinnastí těchto.
a povm~,?sh, stIhajlcICh manželku v j.ejí domácnasti, pasuzaval
s?ud (yaz. 1~.157 z 7" 19~5)v t~kta: ~yživova-~í pov1nnast (podl'e
zak.. ahmerutac.) uklada vydelecnau cmnast Jen padle m-ažno.sti.
J e-l~ manželk31 čin~~ ve výdělečném padniku manželově, plní
pavmnast ulazenau Jl v § 92 o. z. a nemůže za ta žád.ati odměnu.
Z ,d.ůvodů Jest z~jn:é~a ~v,és,ti .náZiory: m,a.nželka zpravidla nemůže
by tI nucena k vydelecne pracI k tamu cIb, aby mahla splniti vyživa~ací pavir:nast .vůči, :o~ičům S§ 154 a. ~.) ,a nemůže nikdy žádatI ~a manzelavI zvlastm admenu za prac-e, které kaná V' jeho
pOdmk;l, a z taha důvodu nemůže se ani § 2 alimentač. zákana
(dam~enka smluvení :rnndy za práce, kanané asabé blízké) vztahova.h ,na manželku, padpaU'ující manžela v jeho. povalání.
Jmy názor ,nach~zíme u ~edláčka (Kam. str. 491): Jestliže
~~nnost v dama~nosti by manzelku úplně vyčerpávala, nelze j-ejí
Clnn?st v podmku manželavě pavažovati za s,polupůsobení ve
smy~lu § ~2 a. ~..... a m,a nželkay po. př!padě má nárok na plat
~~l:h ,mezI manzely smluven, se vsemI dusledky pro saciální pa]lstem.
Sa:n- ?st~tn,á výdéleč?á, činnost, . jak bylo již při pojednání
o ,zn;ene J~ena, p~a~daplm uvedena, nebyla zákanem předpa
klad~n~, pusobl zre]me na absah práv a pavinnastí, zákonem
manZielum stanovených, a vyžaduje zvláštní zákonné úpravy poměr~ manželů, resp. alespoň mažnasti platné smluvní úpravy
meZI manžely samatnými.
Za Řlatné~o _J?ráv~ího stavu bude se přihlížeti k tamu, zda
sam-o tna manzelóna cmnast se srovnává g povinnastmi zákonem
vdané ženě uloženými.
'
, yýslav?é~.a ,saul,llasu manželova, jako při ohchadním padnik~~l manyzelclI;e (VIZ p. obchadní) se sice nevyžaduje, a1e prati
~.uh manzelave pravozavané samastatné pavolání neha v- eřejná
cmr:ast mahla ~y b~t~,m~nž,~ke p~ičí~ána k tíži, když by ji nebyla
mazno, srav~ah s JeJI~l zaykannyml manželskými povinnostmi.
SvalenI manzelovo nem avsem neodvalatelné, takž,e námitkami
mužovými může býti žena poškaZiena v každém připadě: když se
zam-ěstnání nevzdá, může se její činnast přičítati k vině na razv
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vadu, když s-e povolání vzq.á, ale přes to dojde k razvodu nebo.
razluce, pazbyla zdr-aje výživy z vlastní pracavní činnasti, nehledíc
k tomu, že ztratila též pracavní souvislos.t, zhěhlast a lepší pracavní kvalifikaci, jakaž i případně sociálního. pajištění nemocenskéha a pensijního, které jí ani podle manžela pak nepřísluší.
Z thearie i soud ní praxe je patrna, že také na Slovensku ve
věce-ch manželskéha živata razhodující slavo patří mužavi jako
hlavě rodiny (Fajnor - Záturecký, Nástin, str. 432) a že tam ta1{é
platí obdabná práva a povirnnasti manželů, jako v zem,ích histarických (Rath, Práva medzi mužom a ženou v Uhórsku, Sbarník
rač. VL).
.
Osnova obC-:. zák. .:nepaskytuje v tómta směru vyhlídek na
reformu v duchu skutečné praktické potřeby, nehledíme-li ani na
zásady ústavní listiny a svabodě a rovnasti občanů, jimiž se mají
tvůrcavé právního. řádu českoslavenského při vydávání nových
zákanů říditi.

V § 50 asnavy se uvádí o ženiných povinnostech: »dále }est
pavinna pamáhati seč jest v damácnosti a ve výdělku « . Ačkaliv
Jest tato. věc tak slažitá, jak byla výš-e paukazy na různé sauvislé
skutečnasti alespaň co do. nejdůležitější'ch upazorn ěna, není
v osnavě jiného vym-ezení, kram další pavinnasti manželce, totiž
p adpůrné alimentační povinnasti manželčiny manželavi, o čemž
bude níže zmínka.
Také dúvadavá zpráva nepřináší k tomu žádné paznámky.
Vzhledem k dalekasáhlým zm,ěnám, j-ež se ad vydání všeohecného abč. zákona (za více než 125 let) udály zej.ména v pastavení
žen ve veřejném živa tě, a dále v ooenění a achraně pracovních
paměrůabčanstva vůhec, ačekáváme od navéha ohč. zákona
právem ustanavení, j-ež by adpovídala pom'ěrúm současným;
i kdyhy snad nebylo souhlaslného názaru v tom, že žena i muž
mají v poměru práv-ě prabíraném míti stejná práva a pavinnasti,
}ejich přirozené funkci v radině -adpavídající, není sparu o tam,
že pracavní povinnosti vdané ženy pro muže nesmí 'hýti těžší,
než jaké stíhají jiné občany: že její práce nesmí býti ani ca do.
času, ani ca d.o pracavních podmínek harší, než dle abdobné
práce nám-ezdní náleží, a že také opatření, }ehož se jí od manžela
má dastávati, musí dastaupiti nejméně mzdy neha honoráře, za
práce v služeb. paměru abvyklé, i: s důsledky samastatnéha saciálníha zajištění na podkladě adměny za práci. Dále že také pracavní povinnost nesmí míti fO'rmu asabn.í advislosti, zejména pak
tehdy, když manžel se proti ženě pravinil nesplněním svých zákonných pavinností.
7.

Manželčina

povinnost poslušnosti.

Osobní odvislost vdané ženy od manž-ela jest patrna také
z ustanovení, že žena Jest pavinna »pakud toho vyžaduj-e damácí
pořádek, sama plniti i dáti plniti apatření mužem učiněná « (§ 92
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o. z.); ustanovení toto pramení v ph~dnostnim postavení muže
v manže}ství, jeho stanov-eI1Ím hlavou rodiny (př-ednostou do:ná?no.st1). Osr:.ova .ob(:m~kého zá~ona 'formuluje tuto povinnost
z~nmu ve ?pO}:tostl ~ zemnou povmností ,pracovní: »dále je povmna pomahah, seč Jest v domácnosti a ve výdělku, jakož i v zachování domácího pořádku«.
Povinnost poslušnosti omezena jest ustanovením »,pokud toho
vyžaduj-e domácí pořádek«. Jeto předně tam, kde již podle zákom~ mají se poměry říditi podle manžela, na příklad co do
bydhště, kde (zejména v zemích historických) neponechává zákon
ženě spolurozhodování nebo námitky. Také v ostatním, zejména
.p,okud se týká gtanovení ' domácího řádu a pořádku, stanovení
zlVotní míry a opatření, týkajících s-e dětí, není vůli ženy vyhraženo přímo spolurozhodování. Manželka jest podřízena Inanželovi jen . potud, že }est povinna dbáti jeho vůle v okruhu dOlnácí~o řádu, jinak. však platí mezi nimi úplná rovnost (V áž. 7803).
Zakon nezavazuje manželku k naprosté, její důstojnost urážejíd,
.
poslušnosti (V áž. 6614).
Muž jakožto hlava ro-cLiny rozhoduje také, zda zletilé dítě smi
zůstati ve společné domácnosti či nikolriv (Gl. U. 5369). Jako
hlava rodiny může manžel také věci, jež se nalézají . voe společné
držbě obou manželů, odnésti (GI. U. 1725). ManŽiellm, žijící ve
společné domácnosti, nemůže muže žalovati pro rušenou držbu
proto, že dal odnésti společné svršky (GI. U. 5491). Povinnost
poslušnO'sti přes uvedené stanovení míry j-est povinností rázu osobníh~ a o jeií praktické a theoretické neprospě,šnosti pro ženy
plah obdohne, co bylo uvedeno u předchozího po}ednání o ženině
pracovní povinnosti v domácnosti.
~ tomu jest výslovně poznamenati, že přes tyto os·obní povinnosil ženiny kárné právo .manželovi _p roti manželce nepřísluší
(GI. U. 61.43), a každý jeho zásah v tomto směru bylo hy m-ožno
pC?suzovatI podle případu event. jako urážky nebo zlé nakládání
s manželkou.
\
8. Zastupování manželky manželem.
, V:yjádřeno jest jako povinnost manželova v §91 ohč. zák. Jest
dale formulováno (§ 1238 obč. zák.) tak, že pokud manželka neodporovala, platí právní domněnka, že svěřila mužovi jako svému
zákonnému zástupci správu svéhO' volného jmění.
Se zřetelem k ustanovení § 10340hč. zák. nesluší míti< za to,
ze, by man~el ~bdrže~ správu přivolením manželčiným mlčky danym. Manzd Je spravcem podle ustanovení zákonného a tedy
~ez ~ůle manželčiny a hez jejího vědomí, ale správa jeho mIne,
JakmIle manželka odporuje (Krčmář, P. r. str. 31).
"
.
, Pouze ta~, kd~ zákon výslovně předpisuje (§ 1008, 1034 ohč.
zak), musí JednatI ma~elka osobně nebo k případnému zastoupem (manzelem, nebo JlilOU osobou) vydati zvláštní plnou moc.
v
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J sou to zejména právní j.ednání, při nichž se jedná o zatížení
nebo převzetí věcí movitých i nemovitý·ch, o sjednání vý,půjčky
nebo zápůJčky, vyzdvižení peněz nebo peněžitých hodnot, vznesení rozepř,e na soud, sjednání narovnání, bezplatné vzdání se
práv, darování a j.
Naproti tomu jednáni, která jsou věcí správy manželčina
jméní, zvláštní plné moci nevyžadují. Manželka může pouze,
nechce-li, aby }ejí jmění manžel spravoval, tomuto sděhti své
rozhodnutí (§§ 1237, 1238 obč. zák.). Jinak manželovy disposice,
učiněné za ni, manž-elku zavazují také tehdy, i kd.yž jsou jí ke
ško dě; manžel může jako její zástupce sjednávati a měniti ná}e!flTIí a pachtovní smlouvy, slevovati nájemné, ;prodávati bez
j-e}ího svolení předměty z manželčina hospodářství, přijímati
trhovou cenu za ně , nájemné i pachtovné vlastním jm, éneľl1 pře
jímati i vymáhati, pojišťovací smlouvy uzavkati a j. (Váž. 10.732,
10.848). V případě, kdy manž,el, k1:erý spravoval dům ohěma manželům společný, přijal úplatu za poskytnutí 'b ytu (proti ustanovení zákona na ochr. ná}emců), zavázal tímto jednáním též manželku k vrác,ení přijatého obnosu (Váž. 12.133). Manžel, který
spravoval dům manželčin a dal do soukromého nájmu byt, zabraný pro státní zaměstnanc- e, zavázal tím manželku, za ni-ž jednal jako její zákonitý zástupce, k náhradě škody, při černž výslovně uvedeno, že na manželovi vlastnioe domu nelze se náhrady
škody domáhati, třebas př'i pronaj.mutí bytu s,e zúčastnil; v důvo
dech příslušného .rozhodnutí je uvedeno zejména, že tímto jednáním manžel nepřekročil své zástupčí moci (V áž. Č. 4960).
Manžel není povinen vyúčtovati výtěžek jmění manželčina.
Opak musil by býti od manželky výslovně vymíněn. Zákon obsahuj.e právní domněnku spořádaného hospodaření až do zrušení
správy. Když si manželka správy manž-elovy nepře}e, musí učiniti
o tom výslovné prohlášení. To může učiniti též prostřednictvím
soudu, který v~Tpověď správy doručí, jinak o véci nejedná. Odpor
co do správy může hýti učiněn ovšem i jinak, mimosoudně.
M~.~~el -~e.r;í b~z ~a~šího povin~-r;. vydati manželce, oč př- evyšoval
yytezek JeJIho Jmelll hodnotu vyZlVy; manžel ručí jen za kmenové
Jmění nebo jistinu. Když sám učinil na jmění manželky náklad,
může jeho náhradu, ba i úroky z tohoto nákladu, na manželce
požadovati, musí však žádaný schodek řádně úóetně doložiti; (V áž.
283, 3974, 4547).
, Ma~,elka. mohla by se domáhati toho, aby manžel splnil svou
zastupcl povmnost, a když by jejím neplněním jí vznikla škoda,
mohla by proti manže~ovi ji vymáhati žalobou (Sedláček, K. 468).
Podle slovenských předpisů k zastupování před soudem se
vy~ad~je vždy zvláštního zmocnění manželova od manželky,
stejně Jako zmocnění manželky, když má zastu,povati před soudem
manžela. Manžel není zákonným zástupcem manželky.
Osnova občanského zákona ponechává resp. zavádí pro celé
státní území zástupčí moc manželovu, ji-ž formuluj.e tak, že, jak

•

49

uvádí důvodová zpráva, nemá jíti jen o zastoupení v technick,ém
slova smyslu, nýbrž muž j.e povinen vždy a všude se ženy ujmouti,
ať vůči třetím osobám, ať před úřady.
Je-li zamýšlena zástupčí moc manželova takto jako zvláštní
právo manželky, pak mělo býti zákonné ustanovení formulováno
v tom směru, že jednání manželovo nezavazuje manželku, když
bylo učiněno k její škodě, ž,e ji nezavazuj.e ani tehdy, když manželka zástupčí funkce manžela si nepřála a mnc tuto odvolala,
případně i když druhé straně nebyla tato okolnost známa (takže
by spadalo ke škodě druhé strany, když při jednání manžela jako
zastupce manželky nepřesvědčí se u této, zda manžel jako zástupce její vskutku jedná); konečně chybí pfesné určení o skončení zákonné zástupčí moci manžela: když by končila až pravoplatným rozsudk,em, kterým se manželství rozvádí nebo rozluču}e
či prohlašuje neplatným, mnhla by manželka v nejchoulostivější
době projednávání sporu manželského býti poškozová'na zástupčí
mocí manžela, na příklad výpovědí ze společ:néhn bytu (V áž.
1643, 5015) a pod. V rozhodnutích nejvyššího soudu nacházíme
vyslovený názor, že zástup čí moc manžela, 1"esp. jeho právo spravovati společné jmění manželů, zani,k á již za sporu o rozvod
manželství. Přesné ustanovení o tom v zákoně však chybí, právě
tak jako určení způsobu, jakým třetí osoby o stavu manželského
poměru manželů, t. j. zda spor o rozvod se započal, zda rozvod
byl prohláš'en, nebo spolužitím odčiněn, mohou se dověděti a pře
svědčiti, obzvlášt'ě když manželské řízení podle osnovy c. ř. s. má
býti n e v e ř e j,fl é, i rozsudek v neveřejném Učení se má vyhlašovati.
Otázka zákonného zastoupení manželky manželem potřebuje
pro novou úpravu tedy pečlivého uvážení s ohledem též na nynější postavení ženino a její případné alimentační povinnosti
k rodině a manželovi, zejména v tom směru, zda není prakticky
vhodněj:ší a lidsky důstojnějM zastupováni m,anž'elů navzájem
jen podle plné moci za platnosti všeo,beCJlě pl'a tný,ch ustanovení
o zmocnění.
9. Poskytování

výživného~

Stanoveno jest jako osobní povinnost man~elova a osobní
právo manželčino, jichž vzájemnou sm,louvou nebo jednostranným projevem nemohou býti zbaveni ani zproštěni.
V manželském právu není výživa blíže stanovena. Odkazuje
se na analogii § 672 z práva dědického, kde zaopatřením Jest
rozuměti výživu, ošaoení, byt a ,ostatní potřeby. K nim jest čítati
také veškerou zdravotní péči, útraty porodu, š,estinedělí a lékař
ského ošetřenÍ. Do j.aké míry náleží sem též kulturní potřeby
(náklad na pěstování vzdělání, návštěva divade} a pod., provozování sportu, letní zotavená a jiné reillreační potřeby), bylo by
pravděpodobně posouditi podle toho, k jakému stavu (k jaké třídě

obyvatelstva) manžel sám náleží, právě jako rozsah a způsob poskytování výživy v nejširším smyslu vůbec.
Výše tohoto zaopatření má býti přiměřená jmění nebo pří
jmům manžela. Alimentačním zákonem (č. 4 z r. 1931) byla
určena povinnost, že manžel, stejně jako každý, kdo jest právně
zavázán někoho vyživovati, vychovávati nebo zaopatřiti, nemá-li
jmění nebo stálých příjmů, aby z nich mohl hradi.ti potřebný
náklad" je povinen vykonávati podle možnosti a podle svých
schopností takovou činnost, aby z jejího výtěžku mohl řádně dostáti svému alimenta'čnímu závazku. Toto ustanovení, jímž byla
vy,plněna mez,era v zák. ustanoveních výsloVlIlým stanov,e ním pracovní povinnosti, zmírněno jest značně podmíkou »podle možnosti« (Váž. 14.157) a pracovní neschopnost, případně nezaměst
na:nost manžela této povinnosti dočasně, případně zcela tbavují
(V áž. 13.527). Výživné přísluší manželce hez ohledu na j,ejí jmění
podle' výd,ěle6né s.chopnosti mužovy (Váž. 10.026).
Dobrou pomůckou pro určení rozsahu zaopatření pro .manž'elku jest životní míra manžela samotného. Zásadou jest, že oba
manželé musí žíti v,e stejné životn.í míře, že nemůže manžel od
manželky žádati, aby žila v nižší životní míře, než žije sám (Sedláček, Kom. str. 466; obdohně Váž. 8727). K tomu Jest poznamenati, že m,anžel jako ředitel a přednosta domáetnosti jest sám
oprávněn stanovi,ti životní míru, je tedy manželka fakticky podrohena jeho vůli 1 co do způsobu a rozsahu výživného, a stěží
by se jí podařilo soudně uplatniti nároky na př. na kulturní po, tř,eby tam, kde manžel nemá sám pro. tyto potřeby smyslu; takováto osobní závislost jest pro ženu ponižující, ba může se státi
během doby i nesnesitellIlým břemenem, protože vrozená povaha
(touha po vzdělání, veselá povaha, toužící po zábavě a družnosti
a pod.) nedá se dzí vůlí potlačovati bez škodlivý,c h následků,
a ~ena jest nucena žíti v trpkém vědomí, že kdyby pra,covala výdělečně , ne pro muže a domácnost, dovedla by si získati prostředky k vedení života' podle vlastních povahových sklonů. Zde
tkví za,časté koř,en neshod mezi manžely, který se projeví mnohdy
až později, když pro ,neústupnost a nepochopení nastřádané
vnitřní na ětí propuká navenek seznate,l nými projevy neshody
.
mezi manžely.
Zaopatření má se dostati manželce v domácnosti manž'elově
v naturaliích, jak plyne z ustanovení o spolužití manželů a jak
praxe soudní zastává (V áž. 4618 a j.) a povinnost placení výživného v penězích nastává :teprve t,ehdy, když se výživa n~poskytuje
in natura (V áž. 12.44'6).
Alim'entační povinnost manžela j.est rázu primarního a vš'echny
ostatní osoby jsou zavázány pouze v druhé řadě, podpůrně. Pře
sahují-li potřeby manželčiny výši, při'měřenou jmění a příjmům
manžela, musí .si je manželka platiti ze svého, když má majetek,
připadně může býti žádáno na doplnění od: rodičů manželčiných
(Sedláček, Kom. str. 4-66).
'
4*
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Otázkou by bylo, zda manžel, který nemůže manžeke poskytnouti zaopatření podle jejich potřeb, zejm·é na též potřeb kulturních (vzdělávacích, r-ekreačních, léčebných) smí manželce zaka~
zovati její zaměstnání, jímž si na tyto své potí'eby vyděl'ává, když
nemá jmění, z něhož hy je hradila; čili zda se musí svou životní
ú~ovní manželka podrobiti vůli nebo stavu manž'elově, když pro
Dl znaIl1ená osobní obmezení. Při posuzování konkretních pří
padů vždy bud-ou brány ovšem v úvahu manželčiny povinnosti
pro manžela a domácnost a zachování domácího pořádku.
. Z~ trvání manželstvÍ může se manželka domáhati prostřed
mctvlm soudu žalobou splnění al imentační povinnosti proti manž·elovi, když jí manžel neposkytuje výživného v dostatečné n1íře
nebo vůbec (Váž. 3488) a to i když žije s manželem ve společné
domácnosti.
Když žijí manželé proti zákazu soudu (§ 93 obč. zák.) fakticky '
odděleně, posuzuje soudní praxe nárok manželky na výživné obdobně jako při rozvodu manželství. Manžeke přiznává nárok na
výživné t·ehdy, když ji manž·el opustil a nepřipustil její návrat
(v'áž .. 2455,6614), když manžel dal podnět k tomu, aby manželka
opustIla společnou domácnost, do.šlo-li ke zrušení manželského
společenstvÍ manželovým zaviněním nebo žije-li m'anželka z podstatné příčiny mimo manželovu domácnost (Váž. 2119,4583, 6614,
10.143), ph čemž v·e sporu takovém l!ze jednati ,o za·vinění na
rozchodu (V áž. 3904, 4426).
Když se rozešli manželé za vzájemného souhlasu, manžel jest
bezvýjimečně povinen manželku živiti (Váž. 5670). Manž·el }e vů
bec zásadně povinen poskytovati manželce slušnou výživu, dokud
nebyl této povinnosti soudcovským výrokem pravoplatně zprošlěn
nebo dokud tento závazek nepominul faktickým úplným zrušením
manželského svazku. Závaz·ek nezaniká dobrovolným rozvodem
manželství (V áž. 10.026).
Praxe soudní nepřiznává manžeJc.e výživné' při faktickém zrušen~ ~polužit~. s, ma~želem, v?bd?b~.ě jako při ~:ozYodu, když znemozDlla souzlh svym nepnstoJnym chováním, není-li ochotna
následovati manžela do jeho bydliště, -opustila-li svémocně do1!1ácno,st ne?o lze-li jív přičítati. ~a vinu, ž·e bylo manželské spole- ,
censtvl zruseno, kdyz nese vmu na rozvratu manželství (V áž.
4163, 5331, 5670, 10.143, 13.421 a j.). K potírání alimentačního
nároku :11anželky, fakticky odl-oučeně žijící, může manžel uvésti
okolnostI, které by s j-eho strany odůvodnily žalobu na rozvod
nebo rozluku a j-emu činí nem-ožným obnoveni manželského
spolužití (V. 12.033).
. N~proti tomu však nárok manželky na placení výživného
nezamká tím, že manželka po soudním vyzvání, aby se vrátila do
společné domácnosti, tak n"eučinila (V áž. 14.227).
Při rozvodu manželství ur· čuje se výživné pro manželku podle
ustanovení § 1264, který stanoví: »je-li jedna strana bez viny, má
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táž na vůli žádati pokračování nebo zrušení svatebních smluv,
nebo podle okolnosti přiměí'enou výživu. «
Manžel.ce, bez Její viny rozvedené, náleží výživné bez ohledu
na její majetkové a v)rděl kové poměry, takt,éž, když má vlastní
jmění (V áž. 10.026) a .také v' phpadě, když nebyla vyřčena vina
na straně manžela (Váž. 9759). Když byl vysloven rozvod z viny
obou stran, nenál·eží manželce výživné ze zákona (V áž. 10.4(0).
Soud však může na základě ustanovení dvor. d·ekretu č. 531 z r.
1841 po uvážení poměrů a důvodů slušnosti, které mluví ve prospěch m'a nželky, výJimečně přidržeti manžela k plnéní slušné výživy pro manželku. Žalovala-li manželka na výžiyné (nikoli po
rozluce), je v Jejím žalobním žádání ohsaž·en též návrh na určení
výživného dle dvor. dekretu č. 531 z r. 1841, i když to výsloyně
neuvedla. Když však žaloval manžel na určení, že nárok j-eho
manželky zanikl rozvodem manž·elství z viny obou manželů, n·ebylo povinností soudu, aby, vyhověv žalobě manžela, uznal ho
povinným k placení výživného podle dvor. dekretu č. 531 z roku
1841, když o to manželka výslovně ani mlčky nežádala (V áž.
10.400).
Výživné rozvedené manželky určuj.e s·e zvláštním sporem,
pokud manželé je nestanovili platnou úmluvou. Ve sporu rozvedené manž·elky o placení výživného nelze znovu řešiti otázku
viny na rozvodu, pravoplatně již rozhodnutou v rozvodov,ém
sporu (Váž. 12.891). Ustanovením § 1264 obč. zák. přiznává se
nárok na výživu jen nevinné manželoe, nikoli i manželovi (V áž.
12.019).
Manželka, kte.rá se domáhá placení výživného za trvání manž·elství, zároveň se žalobou o rozvod manželství, taktéž manželka
již rozvedená má nárok na stanoveni prozatímního výživného
podle ustanovení § 117 ohč. zák. a § 382 č. 8 ex,ekuč. řádu. Zatímní výživné bývá stanoveno s povolením odděleného bydliště
a povoluje se obvykle až do pravoplatného ukončení sporu o rozvod manželství (Váž. 9476). Zatímní výživu nelze povoliti manž·e ke, když nemá v úmyslu domáhati se rozvodu ne'bo rozluky,
protože prozatímní opatření má sloužiti k zajištění manželčina
práva .před zahájením nebo za trvání rozepře (Váž. 11.946 Opačně 6247).
Prozatímní výživné lze povoliti i opuštěné manželce do pravoplatného rozhodnutí sporu o její žalobě za přijetí do společné
domácnosti, třebas tu nebylo sporu a rozvod nebo rozluku (V áž.
5845). Platnost určení zatímního výživného jest závislá na výsledku sporu o rozvod nebo rozluku, který }est současně nebo
později veden. Když bylo manželství rozloučeno, třebaž·e nebyl
skončen spor o výživné, náleží prozatímní výživné v témže sporu
určené manželoe až do pravomoci rozhodnutí o rozluoe manželství, nikoli na dobu pozdější (Váž. 6815). Nárok manželky na
zatímní výživné není vyloučen tím, že soud povolil manželovi
k jeho žádosti oddělené bydliště, nebylo-li osvědóeno, že jen man-
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želka sama svým nepří'Stojným chováním znemožnila manželské
soužití (V áž. 13.358).
Také zatímní výživné má býti výživným slušným podle jmění
a příjmů manželových. Při změně poměrů možno žádati také
změnu, snížení nebo zvýš.ení zatímního výživného.
Nárok rozvedené manželky na výživné zaniká" když byl vysloven rozvod pouze z její viny.
Nárok rozvedené manželky na výživné, přisouzený jí podle'
§ 1264 o. z. zaniká napotomní rozlukou manželství, i když byla
rozluka vyslovena z výhradné viny manželovy (Váž. 13.807,
10.026). Rozlukou manželský svazek úplně zaniká a tím zaniká
také zákonný nárok ženy jakožto manželky na výživné, ať jí nárok trento příslušel podle § 91 o. z. (trvání manželství) nebo podle
§ 1264 o. z. (jako rozvedené manželce).
Tato okolnost zabraňuje též tomu, aby při žalobě o výživné
po rozluce manželství bylo povoleno žalující m,anželce zatímní .
opatř'ení podle § 382 č. 8 ,ex. ř. totiž zatímním výživným. Rozlukou přestala býti rozloučená žena manželkou sv,ého bývalého
manžela, uvredené zákonné ustanovení jest dáno ke prospěchu
manž.elky. Za sporu lze povoliti prozatímní opatř-ení jenom podle
všeobecných předpisů ex. ř., niko-liv podle § 382 č. 8 ex. ř. (V áž.
2896, 9110).
Po rozluce náleží manželce, která jres.t nevinná, plné zadostiučiněnÍ. Kromě toho má takový výrok o rozluce vliv na smlouvy
svatební, jak bude uv.edeno níže. Úplným zad·ostiučiněním nelze
v tomto případě uznati na nárok stejného rozsahu, jako jest určen
v § 1323 ob. z. o náhradě škody, nýbrž má býti hleděno k zvláštnim pom, ěrům manželství a také k poměrům manželovým, zejména k ostatním povinnostem manželovým, též k dalšímu j:eho
manželství a jeho rodině, když zákon dopouští rozluku manželství
a vstup do manželství nového (V áž . .2896, 13.375). Manželka nevinná :na Tozluc·e má nárok, aby j-í byla nahražena škoda, kterou
utrpěla rozlukou. Při tom jest lhostejno, zdali rozluka 'b yla vyslovena rozsudkem nebo usnesením. Bylo-li manželství rozloučeno
z viny manžela, jest otázka manželovy viny rpravoplatně rozře
š,ena i pro spor o odškodnění podle § 1266 o. z. (V áž. 12.122).
Když bylo manželství rozloučeno z výhradné viny manž·elčiny,
nemá tato žádných nároků proti manželovi. Také tehdy, bylo-li
manželství rozloučeno bez viny obou stran, nepřísluší manželce
nárok na výživné (Váž. 9037, 9759). Bylo-li manželství rozloučeno
z viny obou manželů, nemá manželka nárok ' na výživné a nelze
v její prospěch použíti ustanovení dvore dekr. Č. 531 z roku 1841
(Váž. 9037, 9759, 10.036, 9661, 11.222).
Také výživné rozloučené manželky podléhá změně a lze jre
snížiti, když se podstatně zhoršily příjmy rozloučeného manžela
nebo vzrostly jeho jiné zákonné povinnosti, ,případně dalším novým manželstvím (V áž. 13.375, 13.838).
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Jest také možno, aby manželé se dohodli smírem na soudě,
nebo úmluvou mimosoudní ·ohledně výživného. Dohoda taková
nesmí však býti závislá na poruš,ení práv nebo povinností, vyplývajících ze zákonný.c h ustanov,ení o manželství, na příklad. na
podmínce, že se manželka vystěhuj:e z manželovy domácnostI, že
manželka podá žalobu na rozvod z viny manželovy, a že manžel
dá vynésti v Mto věci rozsudek kontumační, že výživné bud~ plaoeno jen tehdy, dá-li manž.elka souhlas k rozluce a podobne. Za
těchto předpokladů byla by dohoda neplatná. Také prohlášení
manželky, že se vzdává nároku na výživné, souvisí-li těsně s úmlu~
vou o úplatě za slib, dáti souhlas k rozluce manželství, jest n.eplatno (V áž. 10.241, 11.780, 13.233). Naproti tomu však přípustna
jest úprava majetkových poměrů manželů, když tito zamýšlí do~
máhati se rozvodu, také je platný závazek manžela, poskytovatI
manželce určité výživné, když by byla nucena ·opustiti srpolečnou
domácnost pro zlé nakládání manželovo (V áž. 12.091, 13.339).
Také jest přípus-tno, aby se manželé dohodli pro případ sporu
o rozvod neho rozluku o prozatímním výživném, které má býti
.
manželce za sporu placeno (13.371).
Bylo-li výživné mezi manžely sjednáno smírem, Jest pro
změnu, zvýšení nebo snížení, a pro zánik závazku výživného rozhodující znění úmluvy (smíru) a jest věcí jeho výkladu, zda výživné bylo určeno nezměnitelně pro vš.echnu budoucnost neho
zda bylo stanoveno hledk k poměrům obou manželů a k všeohecným poměTům doby, kdy byl smír uzavĎen (Váž. 13.371).
Smír, jímž se manžel při rozvodu zavázal platiti manželce výživné,
pozbývá platnosti opětným spoj-ením manželů, ledaže strany při
uzavření smíru vyjádřily jiný úmy.sl {V áž. 9651). Napotomní ifOZsudek, vyslovující rozluku manrelství z viny obou stran, n e p ů
s ob í zánik smíru, jejž manželé uzavřeli při rozvodu manželství,
leč že by to vyplývalo ze smíru samého a ze souhlasné vůle stran,
jež došla při smíru výrazu. Změna smíru pro změnu okolností
není možná, uplatňován-li při rozvodu důvod, jsoucí též důvo
dem rozluky (V áž. 10.286). SmÍrf.em zm·ěněn hyl nárok na výživm.é
v nárok smluvní, a tento nebyl časově omezen, se změněnými
poměry, zejména s rozlukou, mohl manžel počítati. Manželčin
nárok na výživné ze smínL nezaniká pozdějším nepořádným životem manž,elčiným.
Manželka mllŽ·e se také pro 'případ rozvodu a rozluky man'"
želství výživného vzdáti.' Bezpl3.tné vzdání se nároků nevyžaduj,e
f.o·rmy notáí'ského spisu (Váž. 5151). Vzdala-li se manž.elka bezpodmínečně nároku na výživné, nelze jí povoliti ani pro:z:atímnim
opatřením placení výživného za spOrru o rozvod manželství' (V áž.
9957). Opačně: při povolení prozatímního opatření nelze se zabývati otázkou, která jest předmětem sporu o výživné, zda nárok
manželky na výživné zanikl tím, že s.e ho vzdala (Váž. 10744).
K ustanovením 9 výživném manželky j.est ještě uvésti, že
manžel není oprávněn započítati si na výživné manželky svoji
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vzájemnou pohledávku a zabaviti alimentační nárok manželky
z téhož důvodu (Váž. 9691, 11.154).
Manželka může se domáhati zaji'štění výživného podle ustanovení zákona alimentačního podle § 5, případně podle § 6, není
třeba, aby osvědčila ohrožení sv,é'ho nároku.
V souvislosti $ vyživovací povinností manželky a dětí ručí
manžel za nákupy, které manželka učinila pro domácnost. Jeho
~učení omezeno }est co do výše obnosem, který odpovídá jeho
Jmění, příjmům a stavu.. Je povinen zapracviti dluh, vzniklý ode~~ánjm předmětů do společné domácnosti a za poti',eby manželcmy, pokud to odpovídá jeho jmění, za vy,šší náklad ručí vždy
manželka osobně svým jm, ě.ním. To týká se zejména léóebného,
které může b)rti na manželovi požadováno jen v míře pÍ'Íměi'ené
a nikoli tehdy, když bylo po.skytnuto. výslovně proti vůli manželově, ledaž,e by šlo o nutnou pomoc (V áž. 36, 2838, 8683 a j.).
Z p!ípadů nejvyš,š ím soudem rozhodo.vaných lze vyvoditi, že manželKa, která opati'uje potřeby pro domácnost v rámci zásad, stanovených ľnanželem, zavazuje manžela samotného, aniž je vždy
zavázána oso.bně (Sedláček, Kom. str. 467). Třetí osoby, kt.eré
poskytly předm,ěty pro společnou domácnost nebo pro manželku,
~oho~ se tedy domáhati zaplacení pl'ímo pro.ti manž'eJo.vi, který
Je povmen k náhradě, ovšem s omezením pÍ'Íměřenosti 'nákladů
Jeho majetkovým poměrům.
Na Slovensku snášení manželský,ch břem' en spočívá na manželovi jakožto hlavě rodiny. Manželskými ,bř, emeny rozumí se
vš'ecky pOtÍ'eby manželů a jejich dětí, ovšeľl1 jen v té míře, v jaké
to vyžaduje jejich hospodářské a společenské postavení.
V důsledku toho je manžel povinen vydržovati svoji manželku. Za trvání manželství má manželka právo žádati vydržování zpravidla in natura u svého manžela. Když manžel zapudil
manželku nebo přerušil manželské spolužití svým vlastním proviněním nebo když zavdal manželce podstatný důvod, aby manželsk,é společenství porušila, miHe soud' na žádost manželky při
drž.eti manžela, aby ženě platil výživné. Toto jest tak zvané dočasné výživné manželky, které musí manžel plniti měsíčně pře
dem v penězích. Manželce nepřísluší výživné, když s'e stala nehodnou vydržování manželem v ·důsledku svého chování, a to
i když manŽelka teprve po rozvodu takovým způsobem s'e chová,
třebaže se stal rozchod jedině z viny manželovy. Po rozluce man-,
želství, vyslovené z viny manželovy, je povinen platiti manžel
manželce tak zvané definitivní alim'enty. Povinnost trvá, pokud
manž,elka neuzayře nové manželství. Povinnost tato nevznikne,
když , manželka ve sporu o rozluku pravoplatně skonóeném nevznesla nárok na výživu ani si nevyhradila právo požadovati dodatečně konečné výživné.
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Také na Slov,ensku není manželka povinna vydržovati manžela. Manžel jest povinen zaplatiti též vše~hny obje~návky, kte:r~.
učiní manž,e lka v oboru vedení domácnostI, pokud JSo~ postaveI~.l
a majetkovým pOľněrům manželů přivr~?:ěře~é. vIY-Ia~~ell~a z~va
zána jest teprve v druhé řadě a za VySSI nez pnmer,ene obJedy ..
y
návky.
Mužovi rodióe :.s ou povinni vydržovati snachu, .kdyz Jl l~anzel
přivedl s jejich přivol.ením do jejich domácno~h a n~ma m~
jetku ani příjmů, z nichž by ji vydržoval (FaJiilor - Zaturecky,
st~ 43~ 434).
'
Podle ustanovení uhe.r. manž. zák. jest manžel za vinného
uznaný povinen vyživovati svou nevinnou man~~~ku podl~ s!~vu
svého j'm'ění a společen~l~~~o p~'s~av~ní.' pokud pn3ymy m~nzelcmy
nedostačují k takov,é vyzIve. PreJe-ll Sl t?ho manz,elk~, .Jest, :-nanžel povinen výživné zajistiti. Určené yýžlvné může ~yh zv~se?-o~
když ani :nutné výživné nemo~lo býhy p~? st~v I?a~~~lo~a Jmem
přiznáno a tento se zatím zlepsl~; l~~yz pp uyrcem ~:ypvnehobyl~
zapnčteny takové příjmy manZlelcmy, ]lchz poz~e]l bez vla~tm
. viny pozbyla. O výživě mohou .se manže1év. V?ln~ doho~:n~uÍl ~
manž,elka může se jí i zříci. Povmnost k VýZl~~ P r. ech a z ,1 }ak~
na dě di c e manželovy. Tito však mohou za~ah, aby vyzlvne
bylo sníženo na výši čistého výnosu pozůstalostI (§§ 90, 91, 92).
Osnova , občanského zákona obsahuje ustanovení, že manželovi náleží povinnost, aby manžel~u podle svých ~~žno~tí slušně
vydržoval (§ 49). Důvodová zpr.ava k tomu u-yadl: Vyra~ »vydržovati « má naznačiti, že jde neJ1en o poskytnutI potravy, s.a tstva
a bydlení, nýbrž i jiných prostředk~, jmenov~tě pro~~ředk~ k u~{o
jování kulturních potřeb. ~oz~od sam o sobe. neru~l manze~kych
povinností vyživovacích, Je-ll rozvodem vl~~a Jer: manzelka,
ztrácí právo, které jí přísluší podle § 49. Nem-ll manzel s to, ~by
s,e sám uživil, náleží manželce, aby mu poskytovala pod~e s~' ch
možností slušnou výživu (§ 50, odst. 2.). J e-li rozvo~,e~ vmen Jen
manžel, ztrácí právo na výživu. Jsou-li r~zvodem vm~l, oba. manželé může soud, uváživ zvláštní okolnosh případu, k zadosh toho
z m~nželů, který není s to živiti s,e sám, uložiti druhé ,straně, aby
mu poskytovala slušnou v)Tživu (§ 65).
Ve všech případech, kdy bylo manžels~~í prohlá~len? za l:,eplatné nebo rozvedeno nebo rozloučeno, muze se nevmny manzel
na manželu vinném domáhati náhrady škody (§ 74). Jak patrno,
v ustanovení § 65 zachován' byl předpis dvor. dekre.tu čís. 53,1
z roku 1841 s tím rozdílem, že alim,entační příspěvek Jest podmlněn skutečností že žadatel není s to sám s,e živiti. Při tom se
nečiní rozdílu ~ezi mužem a ž,e nou. Naproti tomu při rozluce
zaniká povinn?st i právo ali~,entačn! a př!I?a<;lný n~,ro~ resp. z~
vazek podobneho ohsahu da se oduvodnlÍl: Jen :pre~p~sy o nahradě škody, podle okolností rozděl'ením náhrady, Je-ll vma oboustranná (Dův. zpráva str. 58).
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Osnova stanoví výslovně, že v péči o běžné potřeby v domácnosti zastupuje manželka manžela. Její j.ednání manžela zavazují.
Jestliže však překročují přiměřené hranice, zavazují jej jen tehdy,
když druhé straně to nebyl.o ani nemuselo býti známo. Manžel
může odníti manželce zcela nebo z části právo, aby ho v péči
o domácnost zastupovala, zneužívá-li tohoto práva, nebo ukáže-li
s,e nezpůs.obilou je vykonávati. Proti jiné osobě, s kterou manželka vstupuje v }ednání, jest odnětí zástupčího práva účinné
potud, pokud této osobě v dohě, kdy jednání bylo uzavřeno, bylo
známo, nebo známo býti musilo (§ 51). V důvodové zprávě nacházíme poukaz, že ustanov'ení toto převzato bylo po vzoru švýcarského obč. zákona. ·K posouzení tohoto omezení manželova, totiž j.eho povinnosti,
poskytovati manžeke slušnou výživu, jest při.pom,enouti ZJejména
okolnosti, které zmírňují tuto jeho povinnost případně částečně
neb.o úplně této povinnosti manžela zbavují: manžel má právo
na bezplatnou práci a pomoc Inanželky v domácnosti a ve výdělku; je oprávn.ěn k požívání věna a všeho, co k němu přibude,
případně náleží mu úplné vlastnictví věna na úlevu nákladů, spojených s manželským společenstvím. Manželovi náleží též užitky
z manželčina volného jmění, neboť j-e zákonným zástupcem manželčiným co do správy jejího jmění, a pouze výslovný odpotf
manželčin může jej zbaviti této funkce. Při správě jmění není
povinen účtováním o užitcích, nebylo-li t.o výslovně vymíněno.
Není ,p ovinen vydati, oč převyšoval výtěžek z věna nebo jmění
manželčina v)'živu manželce poskytnutou. Konečně, nikoliv však
v poslední řadě, jest připomenouti, že přebírá stát a veřejno
právní korporace povinnost výživného poskytováním příspěvků
na manželku (na dítky), poskytováním léčebného a jiných ,potř,eb
pro manželku jako příslušnici manž,ela, jakož i poskytováním
různých výhod, který{~h se svobodným zaměstnancům nedostává.
Celý systém pensi'jní'ho, nemocensk,ého a částečně i platového
uspořádání veřejných i jiných zaměstnanců spočívá na zásadách
al~menta,čních, vyslovených v právu občanském, takže o úplné
ahmentační povinnosti vůči manželce lze mluvi~i jen u mužů,
u nichž podobné výhody nepřicházejí v úvahu (Svobodná povo':'
lání a pod.). Ač nejtíživější povinnosti muže, totiž povinnosti alimentační, na které se poukazuje při určení výsadního postavení
muže v rodině, spo·čívají podle toho. větší měrou na kolektivu
společnosti, pokud se týče na jmění manželčině, práva z jejich
trvání vyvozovaná jsou až doposud mužům v rodině i vůči manže~~e zachovávána. V tom se jeví jistá neúměrnost a ženy jsou
zapsté v právu, žádají-li za zrušení výsadního postavení muže,
které neodpovídá za současné d.oby nejen postavení ženy, nýbrž
dokonce ani postavení a mohoucnosti mužově v rodině i v životě
veřejném, jakou zákon při stanovení mužova přednostního postavení nutně předpokládal (viz znění § 91 o. z., »náleží mu v š a k
také závazek ... «).
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o

řízení v,e veCl stanovení a vymáhání výživného viz oddíl

o · civilním

řízení

soudním.
.C.Skončení

manželství.

a) Manželství zaniká smrtí jednoho z manželů nebo soudním
prohlášením za rozloučené. Rozvod není zrušením manželství,
toto zůstává v platnosti, pouze jeho účinky co do spolužití manželů jsou modifikovány.
Smrt jednoho z manželů působí skončení manželství pozůsta
lého manžela. ' Při novém sňatku musí ovdovělý manžel předlo
žiti důkaz o skončení prvého manželství výpisem z úmrtní matriky, (úmrtním listem). Po smrti j:dno~o z I?anžel~. ynelyz,e pyro~
hlásiti již rozluku nebo rozvod manzelstvl; kdyz bylo ]IZ pnslusne
soudní řízení zahájeno, výjim,ečně z důvodu dědických nároků
může hýti rozhodnuto o vině; zákonné dědické právo a zákonný
přednostní odkaz mohou býti odepřeny pozůstalému manželovi
(manželce), když zůstavitel podal již žalobu na rozluku nebo
rozvod manželství z viny druhého manžela a když se žalobě vyhoví (§ 759 obč. zák; V. 13.293, 13.579).
Prohlášení za mrtva soudním výrokem po předepsaném řízení
nesporném tvoří důkaz o úmrtí nezvěstného pokud se týče majetkoprávních poměrů. Nezrušuje se jím však manželství pozů
stalého manžela a zákon vyžaduje zvláštního soudního prohlášení
o tOln, že manželství nepřítomného se pokládá na základě jeho
prohlášení za mrtva za rozloučené. K žádosti je legitimován pozůstalý manžel a může za prohlášení manželství za rozloučené
žádati současně již se žádostí za prohláš,ení nezvěstného ~a m~tva:
Soud provádí l'izenÍ zejména v tom sn1ěru., zda okolnostI, spo]ene
s nepřítomností nezv' ěstného, j,sou takového rázu, že nepone·chávají důvodu k pochybnosti, že nepřítomný zemřel; řízení má se
konati II krajského soudu, v jehož obvodě měl nepřítomný své
poslední bydliště nebo alespoň pobyt a nepřítomnéJ:1U. se. ustan.ovuje opatrovník k jeho vypátrání. Zákon předpISUJe Jednoroční lhůtu k vyhlášce, dle níž se má nezvěstný přihlásiti; vyhláška se má uveřejniti po třikráte též v novinách (§ 112 až 114
obč. zák.; § 9 zák. č. 20 z r. 1883; zák. č. 252 z r. 1921).
Na Slovensku a Podkarp. Rusi jsou v platnosti ustanovení obdobná. Manželství zaniká sm;rtí; ohledně prohláš,ení za mrtva }e
řízení upraveno v obč. soud. ,pořádku z. čl. I. z r. 1911 a zák. čís.
252 z r. 1921.
Manželství zaniká také tím, že jeden z manželů po tom, když
druhý byl prohlášen za mrtva, uzavře manželství; to však neplatí
,p ro případ, když j-edna ze stran druhé manželství uzavírajících
věděla v době uzavření manželství, ž,e nezvěstný žij.e n.ebo že
nové manželství je neplatným z jiného důvodu (74 manž. zák.) .
b) Prohlášením manželstVÍ za neplatné, j-ež se Inusí státi soudním výrokem, končí manželství; pokud manželství nebylo takto
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p~ohláš;no ,nep~atným, platí pro oba manžele a j-eji.ch poměry
zakon~e predpIsy pro plat~é manželství. Vůbec vždy platí
domnenka pro platnost manzelství. Udávaná překážka manžel-

ství musí tedy býti úplně dokázána · a ani soul1lasné doznání obou

man!,elů n~má moci ,důl~azu, av~i ,nelze dopustiti, aby manželé na
to, pn~ahalI (§ 99 obc. zak.), pn dzení se uplatňuje zásada vyhle-

davam.
.
Podle toho, jaká překážka vadí platnosti manže'lství řídí se
!,a~{, é, opráv~ění ~{ zaháj:~ní sporu~ Jsou-li, na závadu přek~žky ver eJneho prava (unos, bIgamIe, pt'lbuzenství, vražda manžela, ne~osta~ek forn~y, ~zav~ení ma,nželství), v;yšetř~Je s'e neplatnost man::~lstVI. z :nOCI urednl. Ve vs ech ostatmch pnpadech .sluŠí vyčkati
zadosh, (zalo~y) těch, kteří byli ve svých právech zkráceni (§ 28
rozl. zak.). zalobu je podati u krajského soudu dle ,p osledního
společr:ého bydliš~ě ..Manž,el, který věděl o sběhnu vším se omylu
v osobe nebo o bazl1l, ve kterou byla druhá strana uved·ena i ten
~{do ~amlčel p!eká~ku, pro k~. eroL: nemůže uzavříti platné' man~
zelst,vl, ne~o pr~dshral s~olem k. snatku, nemůž·e odporovati plat~ostJ ,manzelstvl. Vúbec Jen nevmný má právo žádati, aby n1anzelsk~ smlouva byla prohlášena za neplatnou; toho práva však
:p~)Zb~Tvá" l{dyž, zvě,~ěv o. pl'ekážce, pokračoval v manželstvf. Při
nzem ma sO,ud, sme,r~vat~ k tomu., .aby př,ekážka byla odstraněna,
a to dodatecnym uredmm prommutím, dodatečným svolením
n~bo do~odou, stran. Při překážce předešlé tělesné nemohoucnosh l~onahv manzel~kou P?,:~nnost ž~dá ~ák.on důkaz znalci a pokud
nem mozn.o dosahnouh JIstoty, predpIsuJe manž.elům ještě další
rok. sp.olužItí k tomu ú~elu, a,hy n~moh.oucnost byla prokázána.
!~-~l Vlna, ~a nepl~t~osh l~an~elstvI na Jednom z manželů (zata,Jen} p:.ek~z~{y).' muz~ Inev:mna s~r~.na žádati odškodnění (§ 1265
obc. ,zak.) , Je-ll ~an~e~stvl prohlas~no za neplatné, pominou svatebm.srr;louvy ~,Jmem: 12ok,ud ,t:1 Je, se ,navrátí v předešlý stav.
Vm~!ky: kten zamlceh prekazky manzelství, stíhají také tresty
dle zvlastnlch trestních ustanovení. .
, Když z ~anž· elství vze~ly děti, musí býti o ně postaráno podle
zasad ,o p~ylTlnostech rodIčů. Podle § 160 je pravidlem pokládati
takove deh za manželské, když překážka platnosti později odpadla, nebo když alespoň jeden z rodičů bez viny o překážce
nevěděl.

~a Sl?ve,nsku obsahuje o neplatnosti manždství ustanovení
manzelsk ž zakon v oddíle čtvrMri1. Rozlišovati jest: .
o ~~~tecn?~t manželst,vÍ;
manželství je samo o sohě neplatné.
~~ze ym, ?ytJ pr.o fOl:malní vady (§ 41, 42, 43), nebo pro vyluču
]lCI prekazl~y . (bIgamIe, pokrevní příbuznost, úklady o život atd.
~§ 44',45). Učmky soudního prohláš.ení jsou takóvé, jako by manze:sh~I _~ubec neby,lo, .~~a vřen,o. K, žalobě j ~st oprávněn zejména
sta}~~ zastup-ce,. d~lVe]SI ma~zel pred skoncením manželství, pozdeJsI manzel, Je-ll platnost Jeho vlastního manželství závislá na
neplatnosti manželství dříYějšího; dále ten, kdo má právní zájem
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. na platnosti pozdějšího manželství, jehož právní zájem závisí od
prohláš,e ní neplatnosti manželství. žaloba o neplatnost manželství může býti podána jen, pokud manželství nezaniklo, pravoplatný rozsudek působr-vůči každému (§§ 48-50 cit. zák).
Odporovatelné manželství jest jen podmínečně neplatné a skutečně neplatným se stane jen v tom případě, jestliže je osoba
k tomu oprávněná úspěšně napadla před soudem v náležit), čas
a v náležité formě (Fajnor - Záturecký, str. 412 a násl.). Podle
§§ 51 až 55 lze odporovati platnosti manželství: p.ro nezralý věk
(do 18 let u muže, do 16 let u ženy, § 7 cit. zák.). Pro nedostatek
svolení zákonného zástupce osoby mladŠÍ 20 let (§ 8), pro donuoení následkem odúvodněné ibázně vyvolané hrozbou; n1anželství
lze odporovati pro omyl: a) jestli jeden z manželů vůhec nechtěl
uzavÍ'Íti manž,elstvÍ a nevěděl, že svým prohlášením úzavÍ'rá lT).anželství; b) uzavřel-li manžel manželství s jinou osobou, nežli
se kterou chtěl, a nevěděl-li, že tato osoba je jinou; c) byl-li
jeden z manželů již v době uzavření manželství neschopen plniti
manž·elské povinnosti a druhý manžel to nevěděl, ani to nemohl
z okolností poznati; dl) byl-li manžel odsouzen k některému z tpestů
v § 79 nebo § 80, lit. d) uv'e dených a druhý manžel to nevěděl
a lze-li v tomto případě důvodně míti za to, že dr,uhý manžel
nebyl by manželství uzavl' el, kdyby mu to bylo známo; e) byla-li
ž,e na v době uzavření manželství s jjným nemanželsky těhotna
a manžel to v době uzavření manželství nevěděl; f) hlásí-li se
manžel za mrtva prohláš,ený po tom, kdy nové manželství bylo
uzavřeno a noví manželé v době jeho uzavřepí nevěděli, že za
mrtva prohlášený jest na živu.
Manželství lz.e odporovati pro oklamání, týká-li se podstatnj'Tch
osobních vlastností druhého manžela a bylo-li druh)lm manželem
samým vědomě vy-\'oláno neho věděl-li tento o oklamání, pocházejícím od tÍ'etí osoby. Manždství nelze odporovati, lze-li důvodně
míti za to, že oklamaná strana byla by uzavřela manželství,
i kdyby nebyla ok1amána.
Odporovati je oprávněn za osobu nezralého věku státní zástupce, za nezletilce po.ručenský úřad nebo zákonný zástupce,
jehož svolení chybí, a to po dobu nezralosti a nezletilosti, jinak
manžel sám, nikoli však pro důvod § 8 tehdy, když po dosažení
zralosti věkové manželství schválil. Při důvodu donucení, omylu
a oklamání manž·el, který hyl donucen, v omylu nebo oklamán.
Lhůta k odporování jest jeden rok (§ 57) a to od vědomosti úřadu
(stát. zástupce, poručenského soudu, zákon. ,zástupce) případně
'od dosažení zralého věku a od·e dne uzavření manželství; v dalších
případech se čítá lhůta ode dne, kdy byl oprávněn)T manž·el zproštěn účinku donucení, seznal omyl nebo oklamání. Překážka
vyšší moci nebo nezpůsobilosti k jednání roční lhůtu k odporování po dobu svého trvání staví.
Odporovati manželství není. lTIOŽnO, když bylo manželství zrušeno rozlukou nebo sňatkem po prohlášení za mrtva (§ 74). Dále

61

když zemřel manžel v nezralém věku, donucený, jsoucí v omylu
neb oklamaný. Když zemřel manžel prohlášený za mrtva (§ 54,
lit. f), nebo zaniklo-li nové manželství.
Souhlas a schválení je možno též dáti dodatečně, ale nikoli
po zániku nebo prohláš,ení manželství neplatným. Schválení manželství je jen tehdy účinným, když je dal manžel, pro něhož počala lhůta k odporu; zda pokračování v manželském spolužití má
se pokládati za schválení, má býti posouzeno dle okolností toho
kterého případu.
Po prohlášení manželství neplatným hledí se na ně jakoby
nebylo bývalo uzavřeno. Děti z takového manželstvl jsou nemanželské. Nevěděla-li však jedna strana o důvodu nepmtnosti, platí
p,ro ni právní výhoda manželství putativního; může uplatňovati
nároky proti druhému manželu tak, jakoby tu byla rozluka manželství z jeho viny; případně i zák. právo dědické se jí zachovává,
a to tehdy, když nezůstal na živu jiný manžel (manželka) z jiného
(platného) manželství (FajnoT - Záturecký, str. 503.).
Podle osnovy občanského zákona j-e otáika neplatnosti manželství upravena v §§ 56' až 59 celkem ohdobně jako v zemích
historických, zejména legitimace k domáhání . se neplatnosti je
vyslovena pravidlem bezvinnosti. Ze slovenského práva přijata
lhůta j-ednoročního promlčení žaloby; stanoveno dále, že po pěti
letech po uzavÍ'ení manželství se žaloba nepřipouští.
V důvodové zprávě jest pouk,az na to, že lhůty převzaty a formulovány v souhlase s § 14 rozl. zákona (o promlčení žaloby ohl.
dův. k rozluce); pětiletá lhůta neplatí pro prohlášení !ll:eplatnosti
z důvodu překážek veřejnopTávních. Právo odporovati platnosti
manželství nezJ.etilých nebo částečně zhavených svéprávnosti při
znáno je (se svolením poručenského soudu) osobám, jejichž svolení chybělo.
c) Rozlukou soudem prohlášenou manželství končí. Důvody
rozluky uvedeny jsou výslovně v § 13 rozlukového zákona č. 320
z r. 1919, který platí v zemích českých.
§ 13 (rozl. zákon): O rozluku každého manželství žalovati lze:
a) dopustil-li se druhý manžel 'cizoložství;
b) byl-li pravoplatně odsouzen do žaláře na tři léta nebo na
dobu kratší, avšak pro trestný čin vyšlý z pohnutek, nebo
spáchaný za okolností, svědčících o zvrhlé povaz.e;
c) opustil-li svého manžela zlomyslně a n e v r á t i I-I i se na
soudní vyzvání do šesti měsíců. ·Není-li jeho pobyt. znám
budiž soudní vyzvání učiněno veřejně;
d) ukládal-li. druhý .manžel o manželův život nebo zdraví;
e) nakládal-li jÍln vkekráte zle, ubližoval-li mu těžce, neb opě
tovně ho na cti urážel;
f) vede-li zhýralý život;
g) pro trvale nebo periodicky probíhaj'ící chorobu duševní,
která trvá tři léta; pro těžkou duševní degeneraci vroz.e62

nou neb získanou, čítaje v ní těžkou hysterii, pijáctví nebo
navyklé nadužívání nru-vových jedů, jež trvá dvě léta; pro
padoucí nemoc, trvající aspoň rok s nejméně šesti záchvaty
v roc,e nebo s přidruženou duševní poruchou;
h) nastal-li tak hluboký rozvrat manželský, že na manželích
nelze spravedlivě požadovati, aby setrvali v manželském
společenství. Rozluku nelze vysloviti k žalobě manžela,
který rozvratem j.e př,evážně vinen;
i) pro nepřekonatelný odpOtr. Žalobě lze vyhověti j.en tehdy,
připojí-li se k žádosti za rozluku třebas i dodatečně. ta'k é
druhý manžel. V tomto případě netřeba však rozluky ihned
povolovati, nýbrž lze napřed uznati na rozvod od stolu
a lož,e a to třebas i vícekráte.
O cizoložství (lit. a) bylo poj,e dnáno v souvislosti s povinností
věrnosti (§ 90) jako o kvaLifikovaném případu porušení této manželské povinnosti.
Zlomyslné opuštění manžela (lit. c), úklady o život nebo
zdraví (lit. d) a opětovné zlé nakládání, těžké ubližování a opě
tovné urážky na cti (lit. e) probTány byly jako zvláště }á~onem
vyznačená p.rovinění proti vzájemným pOVInnostem slusneho zacházení (§ 44) a vzájemné pomoci (§ 90).
Zbývá poj,e dnati o ostatníc,h d~vol~ech,} nichž. důvody o~sou:
zení do žaláře (lit. b), vedeIliI zhyraleho Zlvota (ht. f) a d'usevnl
choroba a obdob. stavy (lit. g) je možno. zahrnouti k omylu
v osobě manžela v širším smyslu; projevení se takových vlastností, ať již duševnkh (spáchání ~restního činu) vne~o těl~n,ých
(degenerace, duševní' choroba) 'li J,ediIloho z mal~~elu p~klada se
za tak závažné, že zákon pokládá za nutné zprostItI druhehO' manžela manželského svazku, který by jej poru.žoval anebo ohrožoval.
1. Trestní odsouzení. Zákon nepokládá za slušné, aby k plnění
manželských povinností, věrnosti a vzájemné pomoci ~yl nu~,e~
i manžel (manželka) člov ěka trest!Ilě odsouzeného. Ne vsak kazd~
odsouzení dává možnost k rozluce manželství. Pouze pravo.platne
odsouzeni do žaláře, a to nejméně tříletého; kratšího jen, l\dyž
pohnutky trestného činu, nebo okolnosti při spáchání ·činu svědčí
o zVThlé povaze. Nestačí však pouze spáchání trestn~ho činu; usí
tu býti prav,o platné odsouzení za trestný čin, třeba 1 soud,~m CIZOzemským. Naproti tomu stačí pravoplatné odsouzení:, 1, kdyby
snad trestný čin spáchán nebyl, a pravoplatnost OdSllZUJIoClho rozsudku trestního v době rozloučení manželství jest pro důvod rozluky manželství rozhodující. Nevadí také, že k výkonu trestu nedošlo (V áž. 1468). Neva~í též, ž,e ~restný čin ~;~l spáchán již ~.řed
sňatkem, odsouzení mU8.Ilo nastati nebo nabytI pravoplatnostt za
manželství (Horák, PtI'ávník 1920).
Posouzení zvrhlosti povahy při odsouzení do žaláře na dobu
kratší než tři léta bude náležeti soud.ci, rozhoduj.ícímu o rozluce
manželství. Poj:em »zvrhlosti povahy« je dalekosáhlejší než ozna-
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čení jednání za nízké a nečestné; znamená mravní vadu, nedostatek smyslu pro stěžejní zásady kulturního společenství (Mandl,
Rozluka, str. 14.), jež se projevují právě hruhým porušováním
právních i mravních pravidel spolužití občanů. Jak již podotčeno,
je to vlastně dodatečné proj-evení osobnosti v takovém směru, že
druhá strana spatřuje teprve z něho omyl v , osobě druhého manžela, .resp. nesplnění zásadních př,edpokladů spolužití, jak se jí
jevily nebo musily jeviti při uzavírání sňatku. Je-li druhý manžel
sám též obdobně trestně odsoue;en, aneb věděl-li při uzavírání
sňatku o dřívějších trestech neb o spácháni trestného činu, za
který byl za manželství druhý manžel odsouzen, při tomto rozhlkové111 důvodu nepřichází v úvahu. Dův,od lze uplatňovati j,e n
do 1 roku ode dne, kdy se oprávněný manžel dozvědělo odsouzení druhého manžela, patrně o odsouzení pravoplatném, a zaniká též odpuštěním. Další lhůtou uplatňování důvodu om,ezeno
není, může tedy, kdykoli později se jed,e n z manželů o trestním
odsouzení druhého manžela dle § 13, lit. b) dozví, do 1 roku žaloyati na rozluku manželství.
2. Zhýralý život }est důvodem k rozluce manželství. Zhýralým
ve smyslu § 13, lit. f) jest život, který od pravidla, odpovídajícího
běžným názorům, se odlišuje, ať v příčině hospodárnosti, ať ve
pi"íčině m,ravnosti tak příkře, ž,e, objektivně posunován, musí platiti za zavržitelný (V áž. 6458, 4509). Jeto život, který je nebezpečný majetku, cti nebo i zdraví rodiny (Svoboda, R. p. str. 44.).
Dle dův. zprávy k rozlukovému zákonu zhýralým životem rozumí
se horší způsob života než způsob nezřízený, který již podle § 109
občansk,ého zákona byl uznán důvodem k rozvodu.
Srovnáme-li tento důvod s předchozím, podle § 13, lit. b),
vidíme u obou příbuznost v tom, ž,e se předpokládá projev povahy
a smýšlení, který svými asociálními sklony vylučuj.e možnost
plnění povinností manželského svazku; při důvodu podle § 13,
lit. b) za důkaz těchto skutečností platí trestní odsouzení, jak je
v zákoně uvedeno.
Jiná trestní odsouzení mohou přijíti v úvahu p.í'i důvodu k rozluce podle § 13, lit. f), který sice trestní odsouzení nevyžaduje, ale
předpokládá jednání, z obj.ektivního hlediska šk.odlivé majetku,
cti nebo zdraví druhého manžela nebo, celé rodiny. Spadalo by
sem tedy trestné j-ednání podle § 414, t. j. zlé nakládání rodičů
s dětmi; § 525, různé hrubší nemravnosti v rodině a j.
3. Duševní choroba a obdobné stavy, jak jsou uvedeny v § 13,
lit. g) tvoří důvod k rozluce za splnění zákonných předpokladů,
zej.ména }est nutno, aby v době prohlášení rozluky stav podle
§ 13, lit. g) trval (V áž. 2628).
Důvody lit. b), f), g) jsou ve vzá}emném vztahu a mají spolu
mnoho vnitřně společného. úchylka v sociálním cítění, proj.evujíds,e zvrhlostí povahy, asociálními činy, jež spadají do ohoru
trestného stíhání nebo jsou z hlediska objektivního posouzení
pi"ekážkou manželského společenství, pramení začasté ve stavech,
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jaké zahrnuje důvod lit. g) a bývají předchozími známkami, pří
padně průvodními zJevy při , různých duš,e vních stav'ech, přivodé
n:)Tch nadužíváním nervových jedů, ,event. ostatních duševních
poruch tamže uvedených.
U du~evní choroby vyžaduje zákon co do průběhu stav trvající v době rozsudku prvé instance, nebo periodický průběh,
v obou případech celkové trvání choroby nejméně tfíleté. Tříletá
lhůta nemusí uplynouti před podáním žaloby, stačí, když uplynula
do doby rozsudku prvé instance. NevyžaduJe se trvalost, nevyléčitelnost duševní choroby (V. 6212). Důkaz bude ved,e n zpravidla
lékařem soudním znalcem. Postačí však též zpráva ústavu pro
choromyslné (V. 383). Za duševní chorobu pokládá se stav, který
odůvodňuJe úplné nebo část.ečné zbavení svéprávnosti; zbaveni.
svéprávnosti není však ani podmínkou, ani důkazem pro zjištění
duševní choroby. ' Žalovaná strana může žádati př-ezkoumání
svého prohlášení nesvéprávným a vésti důkaz o tom, že duševní
choroba ne:rvá.
. Jako druhý případ dftvodu podle lit. g) je těžká duševní degene~ace vrozená neho získaná, a ze skupiny chorob, jež sem spadaJí, uvádí zákon jmenovitě těžkou hysterii, pijáctví nebo navyklé
, nadužÍvání nervov:)Tch jedů. Poslední dva případy (pijáctví jako
alkoholová otra va) jsou příbuzné.
. Podmínkou chorob, v této druhé skupině zahrnutých, j,est proJev těžké duševní degenerace, . to jest poruš'e ní osobnosti podlomením činnosti volní (Sedláček, K. 637). Jde-li tedy o pijáctví
(kouření tabáku, opia a pod.), které j-e provázeno zničením duševních sil (V. 6458) .. Další podmínkou je trvání nejméně dvouleté,
stačí ~lplyl~~ltí této lhůty až do vynesení rozsudku (V. 3056).
Hystene, pIjáctví nebo nadužívání nervových j-edů, které nejsou
provázeny projevy těžké duševní degenerace, nejsou důvodem
k rozluce, a pokud trvaly hez takových projevů, nemohou býti
do dvouleté lhůty započítávány (V. 2366, 6458, 5943).
Jako třetí skupina chorob, jež ,odůvodňují rozluku manželství,
uvádí § 13, lit. g) onemocnění centrálního nervstva, nazývané ·
p~doucí nem()icÍ. Jiné .onemocnění nervstva (neurosy, neurasteme atd.) sem nespadají. Také ne každá forma padoucí nemod.
Pouze takový stav choroby, v němž se během jednoho roku vyskytlo šest záchvatů. Co rozumí zákon záchvaty, zda vyžaduje
formu typických křečovitých záchvatů, aneb zda také sta,čí k zákonné kvalifikaci menší záchvaty, proJevující s,e omdlením, dočasnou krátkodobou ztrátou paměti a pod., psychkké záchvaty
(zákal vědomí, ztrnulost, zuřivost, halucinace zrakové, proJev
úchylných cítění pohlavních apod.) není blíže určeno. Také
k úchyl~{ám povahovým, které se u těchto nemocných projevují
(popudhvost, vznětlivost, tíhnutí k výstřednostem apod.) se nepřihlíŽÍ, pokud je nelze posuzovati jako přidruženou duševní chorobu. I ten, kdo věděl o křečovitých záchvatech druhého man5
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žela před sňatkem, může se domáhati pro tuto chorobu rozluky,
když se choroba zhoršila na stupeň zákonem uvedený (V. 5943).
Ve všech těchto případech není tř, eha, aby oelá dvou resp.
tříletá lhůta trvala za manželství. Vina na straně žalovaného bude
uznána při rozluc,e pro důvod § 13, lit. g) jen tehdy, když bude
možno přičísti mu subjektivní zavinění cho,roby. Nestačí, že dů
vod k rozluce nastal v osobě žalovaného. Naproti tomu bu~e
možno prokazovati vinu na straně žalobce, když tento svým chováním (ilýrl1 nakládánim, opom,e nutím potřebné péče nebo pomoci) chorobný stav zavinil. Nelze-li dávati chorému manželu
za vinu chorobu, nelze mu přičítati za vinu také následky této
choroby, j,ež se projevily poruš,ováním povinností v manželství
(V áž. 1321).
Důvody hlubokého rozvratu (lit. h) a nepřekonatelného ' odporu (lit. i) mají zvláštní postavení opr?ti ost~tní~ ~ův.??~rr:
k rozluc,e manželství. Podkladem u obou techto duvodu Je zJIstenl
urč. stavu, který mezi manžely trvá, a který · znemožňuj.e účel
manž.elského svazku jakožto svazku předně mravního. Stav tento
může býti zaviněn některými okolnostmi, jež zákon uznává již
samostatně za důvody rozluky, ale též jiným porušováním povinností manželského spolužití nebo jinými skutečnostmi, které se
vztahují na pomě,ry manželů a jež zákon za samostatné důvody
rozluky nepřipouští.
,.
o
.
,
••
4. Hluboký rozvrat manželstvl Jest duvod k rozluce, ktery JIZ
samým zákonem jest formulován tak, že rozluku manželství nelze
povoliti na žalobu toho z manželů, který j-est rozvratem převážně
vinen. Zjištění viny jest zde tudíž podstatnou náležitostí povolení
rozluky manželství. Otázka viny na rozvratu .manželství, t. zv.
převážná vina, náleží k rozInkovému důvodu, Jest ji líšiti od '
. obvykle zjišťované viny na rozluce a platí pu:-o j,ejí zjištění zásada
vyšetřovací (Váž. 4686, 11.731), při čemž jest přihlíž.eti jak
k subjektivnímu, tak i obj-ektivnímu zavinění toho i onoho z manželů (V áž. 3347). Je možna rozluka i z důvodu, který se vyskytl
v osobě jednoho z manželů hez jeho zavinění (V. 95(0).
Může býti vm,en jeden z manželů, mohou hýti vinn~ oba, al~
v tomto případě musí býti převážná vina na tom z mch, protI
komu rozsudek rozlukový směřuj-e, protože by se v opačném pří
padě musil spor skončiti odepřením rozluky (Svoboda, R. p.
str. 44., souhlasně Váž. 9258). Praxe Y1ložila toto zákonné ustanovení dále tak, že rozluka pro hluboký u:-ozvrat může hfti povolena i tehdy, když nemá žádný manžel viny na rozvratu (V. 7248)
a proto že nelze d,ovozovati zamítnutí žaloby, když se žalovanému
neprokázala žádná vina. Nestačí, že žalovaný manžel nemá vinu
na rozvratu, zkoumati jest také vinu žalobcovu, a kdyby ani on
vinu neměl, bylo by žalobě vyhověti (V. 11.101).
Hlubokým rozvratem jest rozuměti jen takový stav, ~dy~ př~
trvalé společenství životní nelze dále v něm pokračovati a ]sou-lI
si manželé vážnosti této situace vědomi (Sedláček, K. str. 638.).
v
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Nejde o hluboký rozvrat manželství, lze-li vzhledem k mladému věku a ke krátkému spolužití manželů míti za to, že jde
spíše o nedostatek životní zkušenosti a o nedostatečné vzájemné
porozumění pro práva a povinnosti manželské a pro manželské
soužití (V áž. 10.793).
Nelze souhlasiti s praxí, která v daném. případě ro-zhodla, že
domáhají-li se oba manželé rozluky pro rozvrat, netřeba zkoumati, kdo z nich převážně rozvratem vinen (Váž. 800). V tomto
případě zaměnil soud zřejmě důvod ro-zluky podle Ut. h) (hluboký rozvrat) za důvod lit. i) (nepI-.ekonatelný odpor), jak
ostatně z rozhodnutí Rv 1. 797/20 č. P. 1921, str. 77. }e patrno.
Vina se zjišťuje jako »pfevážná « z toho důvodu, aby zř,ejmě
byl chráněn ten z manželů, který byl jednáním druhého vyprovokován nebo dohnán k jednání, které by samo o sobě mohlo
býti také jako spoluvina na rozluce posuzováno, neboť dle zákona
právo žádati za rozluku manžel převážně vinný nemá.
Hluboký rozvrat manželství mohou způsobiti i taková j-ednání
nebo skutečnosti, které zákon samy o sobě stanoví za důvody
rozluky, také však skutečnosti a jednání, j.ež sama o sobě by jako
důvod rozluky manželství nestačila. Tak nevěra bez důkazu -cizoložství, pÍ'Ípadně cizOtožství odpuštěné (V áž. 2365, 8225, Č. A. 1923
č. 84); opětovné ur*žky na cti, když vyjadřují opovržlivé a nenávistné smýšlení (Váž. 8231), onemocnění pohlavní nakažlivou
chorobou, když vědomím hrozícího nebezpečí znenwžní další
spolužití (V áž. 2845), zhýralý život (Váž. 565-3), případně odepření
v manž·elském sledování, když druhá strana své povinnosti splnila
(Váž. 6312, 8243).
Jednotlivé skutky, které spoluzpůsohily rozvrat, mohou býti
odpuštěny, důvod sám však jako stav není předmětem odpuštění
a také k odpuštěným skutečnostem (na příkl. cizoložství) lze při
jeho posuzování přihlédnouti (V áž. 5653).
Hluboký· rozvrat manželství Je nejčastěji užívaný důvod žaloby
na rozvod a rozluku manželství. Manželé, nemají-li jiné postranní
životní plány, setrvávaj-í zpravidla, zejména jsou-li z manželství
dítky, v manželství tak dlouho, pokud jen mohou, a teprve při
úplné nemožnosti spolužití, při rozvratu manželství, se odhodlávají k žalobě. Proto se v našem právním řádě vyjímá tak cize
myšlenka, že by i vinný manžel měl dosáhnouti podle § 17 roz~ukového zákona proti vůli nevinného rozluky, kdyžtě Jeho vina
Je vlastně vinou na rozvratu manželství, pro kterýžto případ zákon
výslovně v § 13, lit. h) odpírá povolení rozluky manželovi, který
je převážně vinen.
.
5. Nepřekonatelný odpor je důvodem pro povolení rozluky
cestou sporu (§ 13, lit. i) nebo cestou nespornou po předchozím
ro~vodu manželství (§ 15 rozl. z.). V .obou těchto případech matenelní podmínkou tohoto důvodu jest souhlas druhého manžela
(V áž. 1787). Musí tO' býti souhlas v době povolení rozluky (V áž.
4994), nestačí souhlas při předchozím rozvodu. Souhlas nena5*
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hražuje ani dél€trvajicí předchozí rozvod ma!lželů ,C~ ~~. 4087);
Souhlas může býti -dán také dodatečn ě, nemUSI tu byh JIZ v dob e
žádosti nebo žaloby (V áž. 13.145). Nepřekonatelný odpor nemusí
býti u obou manželů, stačí, je-li na s~raně, je~?-ol~? z ~:anželů
a druhý se pouze svým souhlasem k zalobe pnpoJI (Vaz. 4087,
4782).
Souhlas může býti dán žalovaným manželem (manž€lk~u) ,
také pouze s podmínkou, že bude rozluka P?volena pouze z VI?-Y
dr uhého manžela. V tomto, případě bude mozno rozluku VySlOVItI,
když bude shledána vina jen na žalobci samém, nikoli na žádném,
obou manželích nebo u žalovaného (V áž. 7710).
Souhlas se žalobou musí býti projeven určitě a svohodně
a byl-li takto projeven, j-e neodvolatelný ,(V áž; 4782, 7710). Mu?,í
to býti souhlas v samotném sporu resl]? nzem o rozluku prohlaš-ený. Závazek, př€dem u~avřen~, že budoe dán ,~o';l~l~as k roz~
luce, je jako jednání protI dobrym mravum smeruJlCl neplatny
(V áž. 1033).
Důvod nepřeknnatelného o~por~ jest vlastr: ě ,zvláštním pt~p~
dem hlubokého rozvratu manzelstvI a v praXl casto se smesu}e
(CD do podmínek i účinků souhlasu, převážné viny, V áž. 7249,
800, č. p. 1921, str. 77.).
Zvláštní ustanovení jest phpojeno k tomuto rozluko,vému d?~
"odu v tom směru, že soudce žalob ě na rozluku nenlUSI vyhovetI
a může uznati př- edem na rozvod, aby měli manželé příležitost
k návratu do spolužití, a to třeba i vícekráte. Vzhledem k s ou~lasu
obou manželů, který jest nezbytnou podmínkou pro povol~m r?z~
luky podle § 13, lit. i) stanoví zákon jako úlevu pro, proJednanI
sporu zákonný předpoklad nepřekon~telné~o odporu; § 18 r ozl:
zákona: Ve sporech o rozluku manzelstvl pro. neprekon,atelny
odpor odpadá předchozí rozvod po~le § 13, ods~. 1) tO~10tO za~{ona,
jsou-li už manželé soudně rozvedel1l a uplynul-ll od te. d??y,Jeden
rok aruž obnovili manželské spoleóenství; uplynula-ll tn leta od
PQ'o~edeného soudního rozvodu, }e ~okládat~ tv~'zený nepř~kona
telný odpor za prokázaný, pokud vysledky ustmho Jednam tomu
neodporují.
6. Rozvodem manželství nekončí, pouze povinnosti a práva,
plynoucí z,e spolužití, zanikají po tu dobu, pokud manželé nezrvuší
olpě tn)/ lTI zahájením sp~olužit,í soudn.í prohlášení rozvod~ manze,lství, nebo pokud manzelstvl nezal1lkne (rozlukou, smrtI, prohlašením za neplatné).
,
Důvodem' k rozvodu mohou býti všechny důvo dy ro.zlukoye,
jak jsou uvedeny v § 13, lit. ataž i) .rozluk zá!{Q.r:a a tal~~ ,důvody
neplatnosti manželství, nastavsI po Jeho uzavrenI~ na, pnl. . lad po:
zdější pohlavní nemohoucnost (§ 10? a 10; o~c. ~a~~.)., Krorr:e
toho jako důvod rozvodu mohou bÝ,Íl u'plat~ovany 1 ]lne ,skutec~
nosti, jež phkladmo uvádí v~ 109 o~c: zak. ~ JSou, tO" takov:, k~~r~
znemožňují pí'oopoklad dalsIho trva~l manzelstvI, pnpadne Opl a\68,
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jednoho z manželů žádati na druhém plnění povinností manželských.
Jako důvod k rozvodu uvedeno je předem cizoložství, dále
odsouzení pro zločin; zlomyslné opuštění, při oemž stačí pouhé
faktum trvalého (nepřechodného) opuštění, výzvy k návratu jako
při stejnojmenném důvodu k rozluce manželství není třeba. Rozsudek pro opuštění takto zjištěné není pak ovšem způsobilým podkladem pro vyslov,ení rozluky podle § 17 rozl. zák; dodatečné
vyzvání k návratu důvod nemůže doplniti, poněvadž po rozvodu
j,ednou již provedeném není povinnosti spolužití mezi manžely,
a tudíž v té době učin ěná výzva k návratu (po povolení rozvodu
manželství) j.est bezúčinná a neuposlechnutí n emůže míti násle\lky důvodu § 13, lit. c). Nepořádný život je dů v odem k rozvodu, když značná část jmění žijícího manžela nebo dobré mravy
rodiny byly vystav'eny v nebeZ'p,ečí. Úklady životu nebo zjdraví
nebezpečné, kruté nakládání nebo podle postavení osob velmi
citelné, opětované ubliž·o vání jsou též důvody k rozvodu. Musí
tu býti jednání buď přímo p,roti žalujícímu manželu směřující
(rány, pohlavky) nebo jiné jednání jej ponižující, na příkl., ž,e
manž,el zřejmě dává na jevo svoji ne věru, aniž by se mu mohlo
dokázati cizoložství nebo ponižování manželky před služebnictvem a pod. (Sedláček, Kom. str. 556). Dále uvádí zákon trvalou,
s nebezpečenst vím nákazy spojenou tělesnou vadu (jako na pří
klad t.uberkulosa, přijice a pod.). Nespadají sem však choroby,
tř ebas by vzbuzovaly odpoT, U ' nichž není trvalost a nebezpečí
nákazy.
Při rozlukových dův odech hlubokého rozvratu nepovoluje se
ani rozvod k žádosti manžela převážně rozvrat zavinivšího, a při
důvodu nepřekonatelného odporu také pro rozvod jest 'zapotřebí
souhlasu druhého manžela.
Na Slovensku a Podkarpatské RUlsi upravuje otázku ukončení
manželství manželský zák. čl. XXXI. z r. 1894, v oddíle, jednajícím o zániku manželství. Kromě případu smrti a soudního prohlášení manželství za rozloučené z důvodu prohlášení za mrtva,
o němž byla výše zmínka, padá v úvahu rozluka m,anželství, j.ež
může býti prohlášena j,en soudcovským rozsudkem z některého
z důvodů §§ 76 až 80 (§ 75 cit. zák).
_
, Rozeznávati nutno rozIukové důvody ahsolutní, t. j. takové,
na základě kterých soudce je povinen prohlásiti manželství za
rozloučené, a dále relativní, t. j. soud prohlásí rozluku jen na základě př.esvědčení, že manželství je tak ,r ozrušeno, že pokračo vání
v něm stalo se nesnesitelným pro toho, kdo o rozluku žádá.
Absolutními důvody rozluky jsou: cizoložství, smilstvo proti
přírodě nebo vědomé uzavření nového manželství za trvání manželství dosavadního (§ 76). Manželovi, uznanému vinným pro
cizoložství, má býti v rozsudku o rozluce zakázáno uzavříti manželství s tím, kdo se s ním dopustil cizoložství (§ 85).
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Opuštění bez právního důvodu. Musí tu uplynouti zákonem
stanovná doba (6 měsiců, u manžela s neznámým pobytem 1 rok)
a nevrácení se v době soudního vyzvání, jež jest opět 6 měsíců,
při neznámém pobytu jedno.roční. Tento důvod platí i při odepření přijetí do společné domácnosti; může ho použíti i provinilá
strana, když se pokusila upřímně o sblížení a obnovení spolužití.
V žádosti za vyzvání k návratu je obsažno odpuštění tohoto nevěrného opuštění, i všech rozlukových důvodů, vzniklých do podání žádosti, o nichž vyzývající strana do té doby zvěděla (Fajnor - Záturecký, Nástin str. 421. a násl.).
Úklady o život nebo úmyslné těžké poškození způsobem, ohrožujícím tělesnou bezpečnost nebo zdraví stanoví jako důvod rozluky § 78.
Trestní odsouzení j.est též důvodem k rozluce manželství,
avšak ve mnohem omezenějším měřítku než dle rozlukového zákona. Rozluka není oprávněna, spáchal-li manžel zločin již před
uzavřením manželství a bylo-li to druhému manželu v době uzavření manž·elství známo. Musí jíti o odsouzení k smrti nebo alespoň k pětiletému trestu káznice nebo žaláře.
Trestní odsouzení vyskytuje se také mezi důvody rozluky relativními. Tam je vytčeno odsouzení po uzavření manželství k trestu
káznice nebo žalář·e na dobu kratší pěti let, nebo i odsouzení
k trestu vězení pro přečin, spáchaný ze ziskuchtivosti.
Další relativní důvody (I§ 80) jsou, }estliže dtruhý manžel:
a) těžce porušuje manžels~é povinnosti: úmyslným chováním
kromě případů §§ 76 až 78; b) svádí nebo pokouší se svésti dítě,
patřící k manželově rodině, k trestnému činu nebo k nemravnému životu; c) nepolepšitelně vede nemravný život. Ohledně
všech rozlukových důvodů, kromě opuštění, platí promlčecí lhůta
6 měsíců, po jejím uplynutí lze důvody uplatňovati jen velmi
omezeně, a to pouze k podepření žádosti za rozluku z jiného dů
vodu, anebo při obraně proti žalobě, když žalovaný nepodává
žaloby navzájem a žádá uznání žalobce vinným, jestliže namítaný
důvod .rozluky povstal v čase, kdy důvod žalobou uplatňovaný.
Jen znemožnění vyšší mocí nebo nastavší nezpůsobilostí k činům
uvedenou šestiměsíční lhůtu staví, pokud překážka trvá. Po 10
letech žalobu o rozluku již podati nelze. Kdo svolil nebo se zúčast
nil na činu žalovaného manžela, nemůže za rozluku platně žádati;
ta~é prominutím důvod rozluky zaniká. Právo žádati za rozluku
trvá i když oba manželé jsou na rozluce vinni.
Vinný manžel je povinen navrátiti dary nebo obohacení, jež
se mu z nich dostalo. Vinná manželka nesmí po rozluce podržeti
jméno manželovo; nevinná jen tehdy, když o to v·e sporu požádala. Nevinná manželka musí také buď hned výživné žádati, nebo
pozdější požadování výživného si vyhraditi.
Na Slovensku existuje také rozvod od stolu a lože, totiž pře
chodné oddělení manželů co do spolužití. V případech žalob na
rozluku z důvodu § 76 cizoložství, § 78 ubližování a § 79, odsou-

zení alespoň k 5letému žaláři nebo káznici, může soud, v případě
relativních důvodů § 80 musí vždy pted prohlášením rozluky
naříditi rozvod od stolu a lože a to ne na kratší dobu než 6 mě
síců, a ne na delší jednoho roku; nařízením dočasného rozvodu
má býti umožněno smíření manželů, rozvod nemá býti opakován.
Když manželé v této době neobnovili spolužití nebo nežá.dá-li žalobce, v případě žaloby navzájem žalovaný do 3 měsíců po uplynutí lhůty určené pro rozvod za rozluku .manželství, nemůže již
býti žádáno o rozluku později z důvodu uplatňovaného v tomto
sporu.
Důvody rozvodu a rozluky jsou tytéž. Z každého důvodu, pro
rozluku uvedeného, může býti žádáno také za. rozvod manželství.
Již za řízení může manžel žádati ve své žalobě nebo v žalobě
navzájem na místě rozluky rozvod od stolu a lože. P,okud soudoe
prvé stolice nevynesl ve sporu rozsudek, může býti žádost domáhající se rozvodu změněna v žádDst za rozluku (§ 104).
Qbnovením spolužití ~ jež bylo oznámeno procesnímu soudu,
přestávají následky rozvodu. Vzhledem k tomu, že zde rozvDd
manželství má funkci přechodného stavu, umožňujícího snadný
návrat manž·elů do spolužití, platí pro případ, že delší čas, t. j.
nejméně dva roky rozvod trval, přeměna rozvodu v rozluku podle ustanovení § 107m.anžels.kého zákona (viz procesní právo).
Osnova občanského zákona stanoví jednotné důvody pro rozvod a rozluku manželství. Zákonným předpokladem všech dů
vodů .rozlukových je vyvinutí takových poměrů m·ezi manžely,
že na nich nelze spravedlivě požadovati, ahy setrvali v manželském společenství (rozvrat manželství). Rozluku nelze vysloviti
k návrhu manžela, který j-e rozvratem převážně vinen. Takový
rozvrat znamenají skutečnosti samy o sobě, Jež jsou uvedeny dále
pod odstavci a) až f).
Lit. a) stanoví jako důvod cizoložství, ač-li druhý manžel při
něm · nespolupůsobil nebo s ním nesouhlasil; lit. b) zahrnuje
trestní odsouzení, svědčíd o zv.rhlé povaze, ale vylučuje tento
důvod, když druhý manžel spolupůs1obil, souhlasil nebo uzavřel
manželství, věda o činu. Lit. c) stanoví zlomyslné opuštění obdobně dle práva českého, ale formulací um·ožňuje zahrnouti sem
případy nejen opuštění, nýbrž i odmítání přijetí do společné domácnosti; lit. d) uvádí úklady o život nebo zdraví druhéhoma,nžela. Lit. e) důvod zní: »nakládal-li s ním několikrát zle neb opě
tovně mu velmi citelně na cti ublíŽil «. Jak patrno, vynecháno bylo
» těž..ké u~1ižo v ání « a urážky na .cti připuštěny s vymezením »velmi
citelných «, jak'navrhoval Nejvyš'ší soud (4ův. zpr. str. 61.).
Důvod vedení zhýralého života byl vypuštěn pro nejasnost.
Na jeho místo nastoupil důvod dříve lit. g), kde duš·evní choroby,
za důvod rozluky uznané, formulovány byly doslovně jako v rozl.
zákonu § 13, lit. g). V důvodové zprávě je poukaz na platnost
druhé věty odst. 1., totiž, že i pro tento důvod platí zásada, že
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nelze povoliti rozluku na žiídost osoby, která je na rozvratu manželství převážně vinna.
. Dále zachovává osnova možnost žádosti za rozluku pro nepře
konatelný odpor, vyžaduje t-éž srovnalou vůli manželů a dává
možnost vysl.ov,ení dočasného rozvodu na místo rozluky, třeba
i několikráte.
Kromě toho připojuje se zvláštní důvod pro rozluku, který by
umožnil změniti stav manželů tehdy, když dřívější muž nebo žena
(prohlášení za· mrtva) žije a prohlášení za mrtva bylo zrušeno.
Rozlukou má býti umožněno opětné uzavř· ení manželství s dří
vějším manželem (omylern za mrtva prohlášeným) nebo odchod
~ manželství druhého manžela, když se vyskytne prvý manžel,
Js.oucí proti předpokladu na živu. Jestliže však v době vynesení
rozsudku tento omyleln za mrtva prohlášený manžel uzavřel nové
manž,elství, nebo zemřel, rozluka z tohoto důvodu nesmí hýti
vyslovena. lTaké po uplynutí 1 r,oku od pravoplatného zrušení
za mrtva nelze tento důvod uplatňovati.
Úprava žalobního práva je stejná jako v § 14 zák. 320/1919.
Jako význačnou dobrou reformu lze uvítati zavedení promlčecí Jednoroční lhůty pro důvod lit. e), totiž zlé nakládání
a opětovná velmi citelná ubližování na cti. V tomto smě, ru jest
plal'né právo ke škodě občanů neúplné, neboť zatím co uplatňo
vání i úkladů o život, tak těžkého provinění, bylo omezeno · lhů
tou jednoroční, mohlo býti a v praxi i by to používáno důkazů
o různých nadávkách a pod. za celou dlouhou řadu let.
.. Uplatňování rozlukového důvodu je na závadu i jeho zřeknutí
1 Jeho odpuštění. Nové závadné jednání dává však možnost dovolávati se i skutečností dřívěj, Šíc'h.
'
.
Osnova zachovává možnost rozvodu, a to jak rozvodu dobrovolného (který pro slovenskou oblast nově zavádí), tak i rozvodu
cestou sporu z důvodů uvedených v § 67 pro rozluku.
Osnova občanského zákona ztěžuj.e d.osažení rozvodu manželství, stanovÍC pro rozvod i r,ozluku manželství stejné důvody. Také
osnova civilního řádu s,o udního ztěžuje dosažení rozvodu manželství stanovením stejných zásad projednání rozvodu jako rozluky
manželství. Osnova ohčanského zákona převzala také zákonná
pravidla, že rozluku nelze povoliti k žádosti manžela, který je
rozvratem manž,elství převážně vinen. Přes to však usnadňuje rozlučitelnost manželství ustanovením § 70, kde je stanoveno, že po
dvou letech od ' rozvodu, když manželé neobnovili manželského
společenství, může vinný i nevinný (tak v osnově) žádati za rozluku hez j,akéhokoli z dův,odů uvedených v § 67.
Toto zákonné ustanovení je dáno na místě § 17 rozl. zákona,
je převzato ze slovenského manžel. práva, § 107 zák. čl. XXXI.
z roku 1894. Dle dův,odové zprávy jest uvésti, že povolení rozluky
dle tohoto zákonného ustanovení má pouze tyto podlnínky: pra- ·
voplatný rozsudek, kterýn'l bylo manž,elství rozvedeno, tedy nikoli
soudní výrok, kterým se povoluje rozvod dohrovolný. Uplynutí
72

doby od pravoplatného rozsudku. Povolení rozluky nevadí pi'echodnáobnova manželského společenství, nýbrž jen obnova
soudu oznám'ená, resp. myšlená jako trvalá. Jest to jediný způS.ob
přeměny rozvodu v rozluku cestou nespornou. Manželé však mohou, po dobrovolné'm rozvodu musí se domáhati rozluky cestou
sporu. Přeměna rozvodu v rozluku pro důvod nepř.ekonat,el
ného odporu, která přijde v úvahu zejména po rozvodu dobrovolném, děje se sporem podle ustanovení § 69 osnovy; když po
rozvodu uplynula již jednoroční lhůta, nemá soud již uznávati
opětně na rozvod, ale může tak učiniti (dův. zpr. str. 64. dole).
Podmínkou je, že manželé neobnovili manželského spolužití, ale
rozumí se tu obnova ne jakákoli (§§ 15, 16 rozl. zák.), nýbrž o.snovou v § 66 uvedená.

II. ŽENA V PRÁ Vll RODINNÉM.

,I ·

Mateřství nepokládá zákon za pochybné a za předmět zvláštního soudního zjišťování. Průkaz o mateřství není upraven. Podle
ustanovení dv. d. Č. 238 z r. 1814 a Č. 1185 z r. 1815 nemusí matka
udati úřadům (do matriky) prav'é jméno, toto se zapíše s dodatkem »dle udání «'. Když matka sama nežádala za zjištění jména,
nepodává matrika důkazů o tom, kdo je nemanželskou matkou,
, a ani dodatečně nemá se zaváděti šetření o tom (Krčmář, P. r.
1925, str. 54). V tom směru zachovalo naše právo zbytek staršího
názoru, že nemanželské dítě nemá rodičů (Sedláč,ek, Koment.
str. 791). Spor o určení původu dítěte vzhledem k nemanželskému
mateřství pokládá Krčmář za m,ožný, Sedláček jej v důsledku
platnosti výše uveden~Tch zásad o nedostatku určení nemanželského mateřství vylučuje (cit. tamže).
Na Slovensku a Podkarpatské Rusi není průkaz mateřství ·
taktéž nikde stanoven a je možno žalobou domáhati se určení
mateřství. Matrikář není .oprávněn 'rozhodovati o původu dítěte
a zápis do mat,riky sám o sobě nezakládá žádné právní skutečnosti.
'
Plod jest pokládati právně za součást těla těhotné ženy. Podle
ohecně platných zákonných ustanovení náležela by tedy v?lná
disposice plodem těhotné ženě, zejm,é na také proto, že mkde
v právním řádě 's,e .nevyskytuje výslovné ustanov,ení o toro, že
právo na život u plodu (nascitura) j.e předmětem právní ochrany.
Odstranění (usmrcení) plodu nebylo 'b y tudíž podle základních
zásad právních jako sebepoškození těhotné ženy trestné, neboť
zákon pravidelně sehepoškození nestihá.
Pohnutky mravní a státní zájem populační byly podnětem
k tomu, že v trestním právu se zakazuje vyhnání (usmrcení) plodu
a jednání proti tomuto zákazu směřující se trestá jako zločin.
Vedle uvedeného v,eřeiného zájmu uvádí se jako další pohnutka trestní ochrany plodu též ohled na ženino zdrav], jež umě-
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lými zákroky trpí; právníci i lékaři se shoduj.í v tom, že trestní
ochrana plodu je zároveň ochranou ženina zdraví a j,ejího nároku
na mateÍ'ství, jež jako přirozené právo každé ženě náleží (viz
publikaci pátého sjezdu čsl. právníků v Brně 1925).
V právu soukromém náleží ženino právo na mateřství mezi
přirozená lidská práva, v manželství zůstává ženě nárok na mateřství zachován a nemůže se ho žádnou smlouvou nebo jiným
jednáním platně vzdáti (§ 44 o. z.). Odpírání matel'ství ž€ně nebo
vyvozování nepříznivých pro ženu důsledků z důvodu jejího početí, těhotenství a mateřství bylo by těžkým proviněním proti
manželským povinn9stem.
Pokud se přiznávají soukromoprávní nároky vzhledem k těho
tenství a mateřství, stanovisko občanského zákona i právní praxe
shodují S€ .zde v celku s názorem lékařským, že těhotenství a porod jes~ fysiologický stav, nikoli nemoc. Normální soulož a těho
tenství nepokládá se za tělesné poškození (Váž. 9184) a náhrada
ohledně porodu, na niž zákon výslovně nárok ž·eně přiznává
(§ 167, 168 o. z.), týká se jen skutečného vydání. Náhrada za
ztrátu pohlavní cti se nepřiznává (V áž. 9443) stejně tak nikoli
bolestné za porod a útrapy s ním spojené.
Náhrada za pohlavní zn€užití, pokud ji zákon přiznává (§ 1328
o. z.) a při zrušení zasnouhení (§ 46 o. z.) není spojena pojmově
se vznikem těhotenství a porodem; je-li těhotenství, porod a mateÍ'ství v souvislosti se skutečnostmi právě uvedenými, má to vliv
na nárok na náhradu potud, že ušlý zisk se čítá též za dobu těho
tenství. Na dobu delší bylo by j€j přiznati jen, pokud by takové
následky vyplývaly ze svedení; opatrování děcka a starání se
o ně neuznal soud za dostatečný důvod nemožnosti výdělečného
zaměstnání matčina (Váž. 12.131).
Těhotenství ženy v době sňatku, o němž manžel nevěděl a j.ež
pochází od jiného muŽ€, j.est zvláštním případem omylu v osobě
manželky, s nímž spojuj.e zákon na žádost manželovu prohlášení
neplatnosti manželství s těhotnou ženou (§ 58 o. z.). Nezáleží na
tom, zda žena sama o těhotenství věděla. V takovém případě
zbaví manžel dítko, které se ženě narodí, právního postaveni. manželského dítět€ podáním pouhého odporu (§ 156 o. z.).
Žena jest omezena šestiměsíční lhůtou vyčkávací co do uzavření no:vého manželství, když její prvé manželství bylo prohlášeno
neplatným, rozloučeno nebo zrušeno smrtí manželovou. Je-li tě
hotnou, musí vyčkati slehnutí. J€n při průkazu ' znalci, že těhoten
ství není pravděpodobné, může býti vyčkávací lhůta šestiměsíční
zkrácena. prominutím úředním (zemský, krajský úřad) na dobu
tří měsíců. Když uzavře manželství dříve, je sice druhé manželství platné, ale žena ztrácí výhody, které jí ,prvý manžel sj€dnal
svatebními smlouvami i poslední vůlí a dohodou při rozluce
(§ 121 o. z.) a muž, ~terý v tak,ov-ém případě vejde do manželství,
nemá práva žádati Jeho prohlášení za neplatné v případě ženina
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těhotenství. Kll'omě toho stíhá oba manžele trest, o němž občanský zákon blíže nic nestanoví.
,.
Ustanovení tato jsou dána zřejmě k tomu clh, ab:y n~~yl ,zmatek a nejistota co do původu dítěte. Proto ustan?vu}e, tez z~kon,
že dítěti, o němž je pochybno, z které~o ;na?z~l.stvl ,~a ~echto
poměrů pochází, má se k hájení jeho záJmu zndlÍl zvlastnl opatrovník.
.
o I dk
. ' 'h
Omezení ženy co do nového sňatku, ]:est ~usve em ]~P o
těžšího postavení v rodičstvÍ. Mělo by by tl z~rllrneno. h~z uJl?~
zájmu na u:čení pv~vod,u dítět~ ve prospěch zen, u mchz trvam
těhotenství ]e s urclt0'sÍl vylouceno.
"
'
V právu soukromém i děti o ner:aro~ené mall ?~ d?by ' sv.~ho
početí nárok na ochranu zákonu, ackohosoba vznlk~ ~~ porode~
dítěte, úplného př.erušení s matčinýn1 těl~m (p~p~čm sn~ry) nen~
tteba (Tilsch, Obč. pro str. 94.); pokud Jde o ~e!lch pr~'.'~.' hledl
se k nim jako by byly narozeny. Podmmkou Jest pozdeJsl naro,zení dítěte živého; živé na,rození zá~~on. předpo~~ád~á (§§ 22, ~3
o. z.). K hájení práv nenarozených znzuJe ~. ~ zyla~!m o opatrovmk.
Opatrovník taknvý může býti zříz€n i k haJem zajmu potomstva
ještě nezplozeného (§ 274 O. z , ) , .
v, y'
Těhotenství, porod a šestinedělí JSou důvodnou p;lCl!l0U ?epřítomnosti ve službě nebo v práci (mateřská d~:ole?a, v:~ pravo
pracovní a o stát. a veř. zaměstnancích). Jsou po!~stnYrr: v~npadem
z důvodu sociálního pojištění na případ nem,ocly a ~tan ~ Pvrot ?
účastny zvláštních dávek nemnc€nských a lek~!skeho v ?se~rem:
V pensijním pojištění zrození dítěte nebo pe~e o ~~tl puysob!
přiznání pensijních požitků i v případech, kdyz by ]mak zenye
nenáležely (§ 114 zák. Č. 22 z r. 1924, zák. Č. 2 z r. 1920, vl. nar.
Č. 113 z r. 192&).
.
h'
ženy těhotné a ty, u nichž neuplyn~l~ od sle ~~h tn meSlce
a ž€ny, které se starají o nedospělé děyÍl, JSou zprosteny, od osobních úkonů k obraně státu (§ 68 zák. c. 131/1936). !~ke och:va~a
v pracovním právu co do těžkých a, n?čvních pr: acI zen s~er~te
.k ochraně matek budoucích generaCI, Jez s~ z z~n nar~dl. Talo
zvláštní ustanovení nejsou výsadou žen;, JSou .J~?- sp~~!~ou vila
dluh, kterým je společnost povinována ženam za ]e!~ch tezsl ~IUJzb~
zachování rodu; snaha po skutečné rov~oprá,:nostl pohlavl ,m~s~
pamatovati na sp!~vedliv~ ' vyváže~í ~ř;rozenych n.e rovnosh, Jez
zavedla příroda pn plozem a rozenI deh.,
,
,
Těhotenství a mateřství jest dle platnych zak,o~nych t;star:,ovení mnohdy pří-činou horšího právního vpo~t~,:enl.zeny, nez muze:
Tak v někt€rých povoláních (dozorkyne veznu, v~.pTavov.~re~tm
a j.) musí žena z důvodu těhotenství místoy ?pusti,t:, l~ pn!eh z~
ošetřovatelku musí míti žena, která má deti, zvlastnl povolem,
k přijetí dO' babick~ školy je ~řeb~ vysvědčení uchazečky o tom,
že není těhotna (VIZ zdravotmctvl).
,
Ž€na která má děti, není zproštěna placení branneho pnspěvku, 'musí jej platiti naopak z celého příjmu domácnostního,
v·

V
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tedy i z alimentačních příspěvků na děti, a jen výjimečně při více
dětech a nižšíc příjmech je této povinnosti zbavena.
V předpisech o mateřství nenacházíme nikde v právním řádě
výslovně uv,edený veřejný státní zájem populační na rození dítek,
který je podkladem mnohých zákonných ustanovení ohledně
těhotenství a mateřství; z ustanovení takového mohly by ženy
čerpati přímo práva na veřejnou pomoc, podporu a právní ocenění své mateřské funkce ve společnosti. Ochrana, zákony v platném právu poskytovaná, pramení ze základní zásady, vyslovené
v § 128 ústavní listiny, že mateřství jest pod zvláštní ochranou

o

zákonů.

' Mateřství v

manželství.

. 1. Občanský zákon považuje manželské zroze~í za případ pravIdelný, kdežto zrození nemanželské považuje za případ nepravidelného původu dítěte (Kom. str. 720). Stejnou zásadu uvádí též
osnova (Dův. zpráva stl'. 83.).
Zrozením dítěte v manželství zakládají se práva a povinnosti
mezi manželskými rodiči a dětmi (§ 137 o. z.). Manželský původ
~ítěte. vyža,duje zrození dítěte v manželství, t. j. za trvání manzelstvI meZI otcem a matkou dítět,e, zplození v době trvání manželství se nevyžaduje.
, Zákon stanoví domněnku manželského zrození: děti, které
manželka porodí po uplynutí 180 dní po uzavřeném manželství
a před uplynutím 300. dne buď po mužově smrti nebo po úplném
zruš,ení manželského svazku pokládají se za manželské. Jestliže
se však prokáže, že manžel v kritické lhůtě tělesně obcoval se
svou manželkou, třebas před sňatkem, ditě pokládá se za manželské. Také jest mOŽlný' důkaz předčasného porodu, a to znalci
lékaři. Také dítě, které se narodí rozved,ené manželce do 300 dnů
po soudním rozvodu pokládá se za manželské, a to i tehdy, když
bylo manželům povoleno zatímní oddělené bydliště. Lhůta počíná
se dnem pravoplatnosti soudního ,r ozhodnutí o rozvodu. Při dobrovolném rozvodu počíná lhůta ode dne jeho povolení. (Now.
1660, Váž. 8203, 8743 aj.) Ohl·edně dětí, kter-é se narodily po
uvedené lhůtě 300 dnů, jest nutno proti matčinu manželovi provésti důkaz otcovství. Případ 'faktického zrušení spolužití manželů
při mimosoudní 'obnově a dále případ počitání lhůt při prohlášení
manželství za neplatné není v zákoně upraven.
Domn~nka manželského zrození dítěte, případně domněnka
zrození mImomanželského může býti vyv,rácena zejména důka
zem znaleů o předčasnosti nebo opožděnosti porodu. Při tom jest
nutno postupovati tak, že se především vyvrátí domněnka původu
manželského a teprve potom jest možno žalovati na otcovství nemanželské.
.
Při počítání lhůt potřebných k vyznačení manželského či nemanželského zrození ditěte stávají se začasté při zápisu do matriky
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narozených chyby nebo omyly. !de~li o to: aby by! opraven zápi~
v matrice vzhledem k platnosh zakonne dorr:~enl~y o zroz~nl
dítěte, jest povolán poručenský soud, aby v vnzem ,n~spo.rr;em
rozhodl, zda z důyodu existence zákonné domne,~ky zapIs v k~est.
matrice jest nesprávný a potř~~uje. opr~vy, (Vaz. 11.832). Jmak
jest nutno postupovati cestou nzem spravnIho.
.
,' . '
Otcovství ve smyslu právn~~ a ,ve sl~yslu fySlO~Og ~1:el:1 nespadá v jedno. Soud nestanovl,)akym zpus?bem ma, b,y tl roz,hodováno, když nastane případ neJIstoty, zda dltko pochazl z prveho
nebo z druhého manželství.
" ,
v
Manželskému původu dítěte, zrozeneho v :ak~nne ~h~te" mu~e ,
odpí.rati muž nejdéle do 3 , měsíců po obdrz~~'e zpra~~ t~m, ze
dokáže proti opatrovníku, který se má ~svtanovltl k o~haJem manželského zrození, že není rl1ožno, aby dlte bylo ,od n~ho zplo:;:e?-o.
Musí tak učiniti žalobou naoduznání manželske~o puvod~ dltete,
které se narodilo z manželky po 180. dnu po ~natku ~ pred 300.
dnem po ukončení manž-e!stvÍ. Za 'C}lO'l~om'rslneho mu~e ne~o .ta:
kového, který pí'ed uplynutím pomerne J~uty by! uzna~ d}_L.e\,ne
chorým může popěrné právo vykonatI Jeho zakonny zastup0~
, a t~ do' doby 3 měsíců po obdržené zprávě, vě~ěl-l!. Ov ,nar?z~m
dítěte již dříve, do 3 měsíců po svém ustan~ver;l. Pn castec?-en~
zbavení svéprávnost~, dál; op~~rovn~k. nezvestne~o a prozahmm
podpůrce nejsou k zalobe legltlmovam (Kom .. str: ?99). v
J.e nutno žalovati vždy opatrovníka k obhaJovam manzelsl\. e,h~
původu nikoli dítě Inebo. opatr,o vníka ustanoveného k zas~~poYal1l
dítěte. Opatro:vníku nelze ulo.žiti náhradu útrat sporu (Vaz. 7677,
v .
vll '
b
8706).
Jestliže matka dít ěte tvrdí, že díte Jest ~emanze s {e, ne, ~
bylo-li prokázáno cizoložství matčino, okolno.stI ,tyto samy o .soDe
nemohou zbavit dítě práv manželského zro zenI. a nebrlo-h od113nán o žalobo u, zůstává manželské zrození p,ravoplatny?-:. Uvedené však ohledně rnatky neznam,ená" ž~ hy 1~.1atk~ dlte~e nemohla býti slyšena ve ' sporu o o~uzr:an~. n:a~zel~keho pUVO~l~
dítěte, naopak její svě?-,ect;rí vevSPO]~:ll s Jmyml dukazy lze VZIÍl
2 )'0.
za podklad rozhodnutI o zalobe, (Vaz ~
v
Jestliže manžel před uplynubm poperne lhuty z:I?rel, ~ne?~
je-li od narození dítěte trvale neznáméh~. pobyt~, 1~1uze, take dlte
se souhlasem matky, jestliže tato ješ~ě ,ŽIJe, odpl~~ah. svemu manželskému původu. Žalobní právo za~.lka uplyn~tm: )~~vno~ov rok~
po dosažení zletilosti. Souhlas mat CIn nemnsl byh JIZ," zalobe
prokázán, stačí jeho tvrzení a prokázání ve sportl. Tak,: v ,tomto
případě zř'izuje se k obhájení manželského původu zvlastm opatrovník.
.
v h
h
. Dědicové matčina manžela mohou podatI ye trec mes~c!c
po mužově smrti žalobll' na oduznání m~nž:lsk~ho původ,u dlte~e,
jestliže muž zemřel před uplynu~ím pop~r~~ lhuty. Podmmkou Je:
Že by těmto dědicům se stala úJma na JeJIch, prav,ech, kdyby vdlte
platilo za manželské. Popěrné právo zákonneho zastupce muzova
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nebo dítěte samého zaniká, uzná-li před soudem manžel k jednání
způsobilý manželské zrození dítěte dříve, n~ž rozsudek nabude
právní moci (§ 159 o. z.).
Jest možna též žalo.ba o uznání manželského původu dítěte,
na příklad když se dítko na,ro.dí mimo lhůty zákonem uvedené,
ale pochází ze spolužití manželky s manželským otcem. K žalobě
té je legitimováno předně dítě, také matka, případně i manžel
matky. Zaloba tato se nepro.mlčuje, poněvadž jde o právo osobní.
Žal?ván může býti otec na uznání manželského otcovství, oba
~odIče dítěte, anebo mohou rodiče opačně žalovati dítě na uznání
Jeho manželského původu (Sedláček, Kom. str. 725).
. 2. K manželským dětem mají oba rodiče společná práva a povmnosti, které lze označiti jako rodičovskou moc nad dítětem.
Rodiče mají předně povinnost své manželské děti: vychovávati, t. j. pečovati o jejich život, o jejich zdraví, opatřiti jim sluš~?.u výživu, vyvíjeti jejich tělesné a duš,evní síly a položiti základ
JeJIch, budoucímu blahobytu, vyučování náboženství a užitečným
znalostem (§ 139 o. z.). Rodiče mají právo souhlasně říditi jed?ání svých dětí, děti jsou po.vinny jim úctou a poslušností. Rodiče ,
JSou oprávněni vyhledati pohřešované děti, žádati nazpět uprchlé
I s vrchnostenskou pomocÍ. Jsou oprávněni trestati děti nemravné,
neposlušné, anebo rušící domácí řád a klid, avšak jen způsobem
přiměřeným a zdraví dětí neškodným (§§ 144 a 145 o. z.).
Z~kon stanoví zvláštní povinnosti otcovy a zvláštní povinnosti
matčmy. Na matce jest zvláště pečovati o tělesnou výchovu
a zdraví dětí (§ 141 o. z.). Otci náleží především povinnost, aby
pečo~al tak dlouho o výživu dětí, dokud nemohou samy se vyživovatI. Teprve tehdy, je-li otec nemajetný, musí matka pečovati
o výživu dětí, taktéž, když otec z·emř, el, musí se vůbec sama
o .děti starati. Když je matka nemajetná (nebo když zemřela),
přlpadá 1?éče ro.dičů~ m,anželského otce a kdyby těchto nebylo
nebo bylI nemaJetní, JSou zavázáni k vyživování a výchově dětí
rodiče se strany matčiny (§§ 141, 143 o. z.).
Ohledně nákladů na výchovu dítěte stanoví zákon, že tyto
náklady mají býti zapravovány předně z příjmů ze jmění dítěte,
p~okud dítko jmění vlastní a pokud příjmy z tohoto jm, ění na výŽl,v~ dostačují. Případné přebytky příjmů ze jmění dítěte musí
byh uloženy a ročně vyúčtovány, pouze když je přebytek nepatrný, muže býti otci přenechán k volnému nakládání. Otci může
býti povoleno požívání j,mění dítěte, avšak pro dluhy otcovy
není možno příjmy z tohoto jmění zabaviti na újmu dítěte. Dávky
na výživu dítěte náleží k výdajům, které musí správce ze správ. ních výtěžků zapravovati, při čemž částku, která má býti vydána
na výživu dítěte, ustanoví napřed poručenský soud ke správcovu
zakročení (§ 150 o. z., 336 ex. ř.).
3. ,?tcovská moc upravena jest výslovně v §§ 147 a 148 a dalš.
ohc. zak. Otcovskou mocí nazývá zákon práva, která přísluš,ejí
v
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zvláště otci jako hlavě rodin~. Otec "může, vych~.vá~~ti ~vé ještě
nedospělé dítě ke stavu, ~der~, p~? ne u,zna, za pnm~re~~. Nezletilí nebo nesvéprávní potrebuJl ~r~volem sveh,o ma~zelskeho otce
k platnému uzavření sňat~u. ~eh v ,otco~~ke ~OCI n~mohou s~
platně zavazovati bez otcova pnvo~' em d~neho vyslo~ne ne~ a~po;~
mlčky. Otec je povinen své nezletilé dě~I .zastuI;0v~tl: ~tCI na~eZl
správa jmění jeho manželských dětí. DetI nabyvap J~ena sv~ho
otce a všech ostatních, nikoliv jen osobních prav Jeho rodln~
a jehG stavu. Děti následují svého manž.els~{ého ?tce v, soudm
příslušnosti, v právu domovském a vve ~tátmm oh~anstvl ..
Naskýtá se otázka, v jak.é m pomeru Jest ot~ovska n:?'~ Jedn~k
vzhledem k moci rodičovské, která náleží ~b,ema rodlc~m, dale
pak vzhledem k projevu vůl.e dětí, které S~ CIb rozhodnubm otcod'" o
"1
vým postiženy.
.
Všude tam, kde zákon předepisuje sh?du obou. ,r? ICU,,, me o
by také společné mínění obou rodičů ,býtI roz~o~upCI a melo by
státi pod soudnín1 dozorem rozhodnutI ohledne, d~tetev' pokud, ~1l
nění obou rodičů nejsou shodná. 1.'ak vykla~a vec ,,~edlacek
(Kom. str. 729 a násl.). Týž poukazuJ~ na ~o, z~ n~ pnpad nesouhlasu obou rodičů není v občanském zakone nIC ~tano~e?o~
a dle tohoto výkladu' musíme míti za to, že rozhodUje ~In~lll
otcovo všade tam, kde jde o otázku vých~vy pro. bU~OU~1 povo:
lání dle soudní prakse též co do ,otázky Jazyka, v nem~ s"e m~
výchova díti. Jde-li však o otázku" t~kaj}cí s;e yb~zpečn~sh tel~n:
a zdraví dítěte, rozhoduje v prv'e rade mIn~nl mat~~no. JI?a~
může se každý z rodičů proti opatřen~" druhe~o ~odlce, s nl,mz
nesouhlasí dovolati mínění soudu, kteryzto v ramCI dozor~ sveho
nad rodin~mi (§ 178) může ro.zh,?dnouti, zd~ I?ínět,lí toho Čl Ol~oho
rodiče je účelnější. Obvykle vsak zodp?Yldana Jest, tato otazka
ve prospěch otcovské moci. Tak Krčmar (Rod. :prav~'v.str.50.)
výslovně: vzejdou-li v těchto vě~ech neshody m·eZI r<?d:cI, rozhoduje vůle otcova jako hlavy rodIny arg. §§ 91, 9~. Ste]~~ Sv?boda
(Rod. právo, str. 59.): v případě n;shody meZI rodlcl ma otec
jako přednosta domácnostI podle prava prednost (§o ~1). , ,
Pokud jde o projev otcovské v~le vihledem k yul~ nesvep~av
ného dítěte tu stanoví zákon, že Jak co do od·eprenl .svolenl ke
sňatku, tak 'i co. do volby povolání může se, dítě ob:átIt ~ s?ud,
který přezkoumá rozhodnutí otcovo po. vys~echu ..Je,ho namJtek:
a může případně přes nesouhlas otců~, ?-"ebo ,le.ho ]lr:-e ~o~hodnu!l
pro dospělé dítko rozhodnouti z m<?cI u~ednl I ~rotI vuh, ot~ove.
Také co do majetkoprávní ZáVISlostI na otCI sta~ovI za,kon:
že děti po dosažení dospělosti (~~ let) .~ohou yvolvne na:kla:dah
předně tím, co jim bylo od r<?~lcu" ~ Je]Ich potreb~ od~vzdan"o!
dále tím, čeho svou pílí nezletile , deh nab~~?u, kdyz ~eJs?u ~ey
v zaopatření u rodičů. Dítě, jež není u rodlcuyv, zaopatr:?l, muze
se zavazovati smlouvou samostatně ke ~l"uzba~ a, muze voln~
nakládati penězi, které vydělá, mll.sí ,:šak ~ez pln:Íl ~a~a~ky, ktere
ohledně takto vydělaných peněz uzavre. Detem zustava Jako vlast79

nictví vše, čeho jakýmkoliv způsobem zákonným nabudou. Otci
přísluší správa jejich jmění, pokud jsou pod mocí otcovskou. Jen

kdyby otec ke správě byl neschopen anebo ze správy vyloučen
těmi, kdo jeho d ě terl1 dali jmění, jmenuj'e' soud jiného správce.
Disposice jměním dítěte podléhají vrchnoopatrovnickému schválení poručenského soudu.
4. Povinnost a právo výchovy dítěte končí se jeho zletilostí,
zletilostí přestává rodičovská moc. Ohledně výživy nekončí však
povinnost zletilostí, nýbrž zaopatřením dítěte, které buď zletilosti
předchází, anebo nastává pOljd ěji po dosažení zleWosti. Tak jest
tom u zejména- ph vysokoškolském studiu.
. , Občans~cý zákon upravuje vlastně pouze výživu dítěte nezletIleho. ZletIlost nastávala dřív e dvacátým čtvrtým Tokem. Podle
zákona č. 447 z r. 1919 nabývá se zletilosti již ve 21. roce. Dvacátýčtvrtý rok zahrnoval v sohě pravidelně i případy vysokoškolské průpravy pro zaměstnání, dvacátý prvý rok však pro takovou průpravu nedostačuje. Kromě toho rozmnožením rozvodů
a rozluk došlo ve vehni mnohých případech k rozdělení rodin,
v)Tměře výživného na děti peněžitou částkou, a k uv oln ění zejména otcovského vztahu k d ětem. Z toho lze vysvětliti častost
soudních zásahů v otázce, zda také vysokoškolské studium a vy_
držování ditěte za studia · vysoko.školského patří k povinnostem
o~co yým. V této otázce rozhodnu to bylo kladně s připoj, ením
podmínky, že ve studiu je řádně a úspěšně pokračováno (GI. U.
~. F. 4325). Pokud dítě studuje, není se zájmem jeho zdraví
~. studijního prosp ěchu slučitelné, aby provozo valo výděl ečnou
Clll110st (Váž. 11.804). Manže~ské dítě nemúže požadovati na otci
výživné z dúvodu, že dále studuje na vysoké škole, odepře-li otec
pro své neutěšené hmotné poměry dů vodně souhlas s tím, aby
dítě s tudovalo na yysoké škole (Váž. 12.173).
Otec je povinen poskytovati výživné zpravidla ve sv'é do~ácnosti in natura, a není pravid,elně povinen přispívati na výŽlYU dítěte, které bez jeho svolení i řádného dúvodu mešká
mimo jeho domácnost (Váž. 1441, 9572). Naproti tomu však se
otec své vyžiyoyací povinnosti nezpro šťuj.e tím, že se k n ěm u dítě
chová urážlivě a neslušně, nebo že by při dítěti byly takové okolnosti, které by zakládaly jeho dědickou nehodnost (V áž. 2772
a j.). Povinnost otce (matky) ohledně výživy dítěte není omezena. zvláštní lhů ou', t-éž nikoli zletilostí dítěte (Váž. 13.143). Vyž.aduJe s·e, aby dítko nabylo způsobilosti k samostatné výživě
a aby jeho snaha, najíti zaměstnání, se mohla setkati s úspěchem,
a}Jy nabytých vědomostí a znalostí skutečně mohlo použíti, aby
Sl opatřilo prostředky k výživě (Váž. 11.809, 12.173, 13.866).
Alimentační povinnost otcova (matčina) oživne, když dítě nadále
(později) nemůže se uživiti a když příjmy ze jmění dítěte nestačí
~{ úhradě jeho výživy. Vdaná dcera múže žádati výživu na otci
Jen pokud nepobírá slušnou výživu od manžela nebo z jeho pozůstalosti (Váž. 962 a j.). Léčebné a Výlohy za pohřeb náleží též
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k výživě dítěte. Ačkoli rr:at~~ , náleží jal~~ přednostn! péče ? těl?
a zdraví dítěte, uznal NeJvyssl soud (Vaz. 10.154), ze I?anzelska
matka není oprávněna, aby pi'i onemocnění dítěte ur,ČIla, lco.~TIU
jest léčení svěř~ti" av,učir;.ila-li tak~ ner;nůže zapl~'c:m takoveho
lékařského ošetrem zadatl od manzelskeho otce dltete. Toto rozhodnutí je dokladem, že i výslovné záko~n~ z!lě?í ,:~hled~rr:
k veřejnému mínění .o prá,vn} rr:~n~c~nnosh vze.nme ?1UZe v~st;
v praxi k rozhodnutím mene pnzmvym, nez Jak vec vyklada
Sedláček (viz výše).
.
v . '
, v.,
.,
Výživné nezletilých dětí urcu]e se v ne~por~'em nze~ll. Zlehle
dě ti musí se domáhati výživného, pokud Jest ]lm ,:r:~prav,em vO~
píráno, ve sporném řízení (žalobou, Váž. ~676). Vyzlva se u~cuJ~
vždy ode dne návrhu, nikoli za dob~ mmul?u. I\do v l11;nule
dohě vynaložil za otce nebo osoJ:?u ahmentacl povlllnou naklad
na dítko múže se domáhati náhrady sporem (§ 1042 o. z.).
O náboženské výchově dětí obsahuje ustanovení zákon č. 96
z roku 1925, který platí také na Slovenskv~. a ~?~ka~pat?rusku.
Rodiče mohou do 14 dnů po narození urc!Íl dlteh ,na~oz~nskou
příslušnost, mohou je přihlásiti ke kte:ékoh~ y~ane ,c:rkvl neb?
ponechati je bez vyznání. Musí zde vsak byh vyslovne .srovn~l~
vůle obou rodičů. Když se rodiče nedohodnou: r.oz~odu:Je o ve~l
soud, při čemž se řídí podpůrný~i ustanov,e~lm: CIt; z~kona" ze
děti následují oba rodiče, kdyz JSou oba teho~ naboze~skeho
'vyznání, a v manželstvích ~míšený'c? ~ásl~duJí synove v, ot~e
a dcery matku. Po 16. roce veku urcuJe Sl nabozenskou pnslusnost dítě samo.
Povinnost otce dítko vyživovati netrvá, jestliže j,evst o.t,ec ;r;e:
majetný. Tím jest nutno rozuměti, nemá-li otec ,?ce ~e~ eX.ls~encm
minimum. Při exekucích na výživné platí za eXlstencnl mlmn::uI?
250 Kč měsičně při platech, při pensícl~ se čítá Kč 2000.- rocne.
Dle této míry řídí s'e patrně též nemaJetnost o~c?va podle § ~43
občansk,ého zákona. Toto zákonné ustanovenI Jest nutno ,vsak
doplniti ustanovením alimentačního zákona Č. 4 z v~' 193~. Zakon
tento stanoví, že každý, kdo je právně. zavázán vyzlv,o~ah, ~~~h~
vávati nebo zaopatřiti jiného a nemá ]měn~ nebo. stalych pnJ.mu~
aby z nich mohl uhraditi potřebný náklad" Je povmer:.vykonavah
podle možnosti a podle svých sc~?pn~sh tal~ovou cm~ost, aby
z Jeiího výtěžku mohl řádně d?stat?: s,vemu :av~zk~ (§ 1). ,
Kdvž osoba taková koná prace .]me osobe bhzke, ,tu plah pro
stanovení a pro vymáhání alimer:tačn~~o, závazk~, , ž~ byl2: srr;luvena mzda nebo odměna podle predbezneh? vzdel~m I;>0v,mneh~
a ' podle jeho schopností (§ 2). Osoby, ldere k~oI?e sv~~.zakonne
povinnosti podporuji ~edb.alého o~ce ,P'~skyt?v~rrnm ~y~nry neb;o
jiných prostředků,takze Sl nehledl vy,delecne cl~osh, JS~u · ~ava
zány s ním rukou společnou a nerozdIlnou za ahm~?tacm v~av~{y;
příslušející za dohu poskytování podpory. (§ 3). P~l vymer0,vanl
výživného má se hleděti také ke zřeknutí JakýchkolI prav a vyhod
do 3 let před dobou vyměření.
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Když J~ otec nemajetný nebo zemřel, musí předně živiti děti
matka. Pn tom make moc otcovská nepřísluší a dětem po smrti
otce se zřizuje poručník. Poručnicí může býti nyní stanovena
také matka sama.
. Vyživov~cí povinnost matčina jest podpůrná, stejně jako povmnost rodIčů otce manželského a dále rodičů manželské matky.
Jestliže jest uznána povinnou k výživě dítěte osoba j.iná než otec
n~bo matka, neznamená to ještě, že by osoba tato měla také
naro~ na vY~!lOvávání dítěte. Tak může dítko býti ve vychování
u svych rodICŮ nebo u své .:natky, ale přispívati na jeho výživu
bU~~L: s~t?-dem uzn~mv r<?dlce v .ok~ neb? ma~tk~:. K'i y~omu ,jest
~vlas,te pnpomepoutl,. zey,Jak P:l vychove, tak pn vyzlVě dítěte
Jedna ~e.o povmnostI pnbuznych pouze pokrevníeh. Zákon nestan~VI, ze by také nevlastní rodiče, t. j. druhý manžel nebo
manzelka oke nebo matky dítěte a obdobně nevlastní staří rodiče
měli povinnost výchovy a výživy.
Vš.e~hna u~tanovení, která občanský zákon obsahuje ohledně
. ?ezletIlyc~, zeJména také ohledně platnosti jejich závazků, k nimž
Jest prav~de~ně tř~ba schv;llení otce příp. poručníka a vrchnoopatr<?vlllcke schval,ení (§§ 151, 152, 246 a násl.) platí stejně pro
nezletIlce pohlaví mužského i ženského. Ženy nemaj.í žádného
odchylného a výslovně nikoli horšího postavení jako dcery nežli
synové. Pouze dovršení vyživovací povinnosti, které podle zákon- .
ných ustanovení připadá dceři jako nárok na zřízení věna (§ 1218
a n~sl.) a synovi jako nárok na výbavu (§ 1231) se v tomto bodě
:ozhšuJe. Rodiče mají také povinnost poskytnouti dětem, čeho
Je třeba k započetí obchodu, živnosti, úřadu a pod. Tato povinnost není sice výslovně v zákoně uvedena, vyplývá však z ustanovení o vyživovací povinnosti otcově (rodičů).
Náklad, který vynaložili rodiče na výchovu dětí, nedává rodičům žádného nároku na jmění, jehož děti později nabudou.
Právo na výživu a výchovu stanoví zákon jako nárok osobních
a lidských oprávnění, ~teré každému přísluší, a proto také závazky nebo smlouvy odchylné od zákonných ustanovení jsou
neplatny. Ani ;složením jednorázového odškodného, ani úmluvou
s m.atkou, že Jedině tato bude dítky vyživovati, otec není svý'ch
povmností vůči dítěti úplně zbaven.
. 5. Upadnou-li rodiče v nouzi, jsou jejich děti povinny slušně
Je opatřovati (§ 154). Rodiči rozumí se vlastní rodiče pokrevní,
otec i matka, případně staří rodiče. Jedná se zd·e taktéž o nárok
osobní, který zůstává rodičům vždy zachován. Předpokladem
pr? nárok rodičů jest nedostatek slušné výživy (V áž. 7635, 12.124
a J.). Nezáleží na tom, zda nouze byla zaviněna či nikoliv (Váž.
11.058) nebo zda rodiče jsou podpory hodni nebo zda snad sami
y. době předchozí výživu dítěte zanedbávali (Váž. 5865). Stav jeJIch potřebnosti předpokládá také neschopnost pracovní a nemožnost nalézti práci.
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Při více dětech mají k zaopatření přispívati vš·e chny podle
poměru svého jmění společně. Nej'edná se pouze o majetek dětí,
také zde jest nutno ve smyslu alimentačního zákona přihlížeti
k výdělečné schopnosti dítěte. Když rodiče později nabudou dostat.ečný'ch prostř'edků nebo když dítě samo nebo se svou rodinou
je v nouzi, nemohou ani rodiče výživného požadovati.
6. Zvláštní ustanovení obsahuje občanský zákon pro případ

rozvodu nebo rozluky manželství. § 142 stanoví: »Jestliže manželé
rozvodu nebo při rozluce manželství neshodli se za souhlasu
soudu o péči a výchově dětí, rozhodne soud, přihlížej-e ke zvláštním poměn}m případu se . zřetelem k ,zájmům dětí, k povolání~
osobnosti a '.vlastnostem manželů a k -'přičinám rozvodu nebo rozluky, ' mají-li všechny nebo .některé děU otci nebo matce býti ponechány. Druhý manžel ' je však př,eceoprávněn s dítětem se
osobně stýkati. Soud může tento styk blíže upraviti. Náklady na
výchovu nese otec.
Změní-li se poměry, může soud, nehledě ke svým dřívějším
nařízením nebo k dohodám manželů, vydati nová nařízení, nutná
v zájmu dětí. «
Předně jest poukázati k tomu, že tato zákonná úprava poměrů
dětí jest zamýšlena pouze pro případ rozvodu nebo rozluky manželství. Souhlasně Svoboda {Právník 1932, str. 297. a násl.). Praxe
soudní používá tohoto ustanovení , také na případy, kdy se manželé rozešli bez rozvodu, při faktickém zrušení manželství a dále
pro případy, když jsou manželé ve sporu o rozvod anebo rozluku
manželství a případně jednomu z nich bylo povoleno oddělené
bydliště (V áž. 6773, 9572, 11.982 a j. v.). Jest přisvědčiti stanovisku soudní praxe. Jedná se tu vlastně o případ, který není
zákonem upraven, a jest proto analogické použití § 142 b. z. na
místě. Nemohou-li manželé spolu dále žíti, ,n astává v d,omá'cnosti
manželů prostředí pro klidný ,vývoj dítěte nevhodné a rozvrácené manželství nezachrání se tím, že zákon neobsahuj,e ustanovení v zájmu dítěte pro případ mimosoudního rozchodu manželů,
který jako takový zakazuj~ (§ 93 p. z.). I úmluva ne~ozvedených,
nýbrž jen fakticky spolu nežijících manželů o výchově a výživě
dětí podléhá schválení opatrovnického soudu (Váž. 12.443).
Pravidlein pro toto zákonné ustanovení jest dohoda rodičů
při rozvodu a rozluce manželství. Jest možna též dohoda přímo
smírem ve sporném soudním řízení o rozvodu nebo rozluce manželství; takováto dohoda podléhá však s'chválení soudu vrchnoporučenského. 'Také dohoda v řízení nesporném, před soudem
rodiči v zájmu dětí uzavřená a vrchnoporučensky schválená, jest
soudním smírem (V áž. 10.791). O poměrech manželských dětí
co do jejich výchovy a výživy }est jednati v řízení nesporném
(Váž. 9572 a j.). Soud vyšetřuje okolnosti, důležité pro rozhodnutí o dalším zaopatření dítěte a rozhoduje pak nikoli se zřete
l.em na zájmy rodičů, nýbrž se zřetelem k zájmu dětí. Okolnosti,
kter-é při tom posuzuj-e, jsou uvedeny v zákoně. Rozhoduje hle-
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disko výchovné, avšak též hospodářská mohoucnost rodičů
(Kom. str. 747).
Příčiny rozvodu nebo rozluky manželství jsou jmenovány
také mezi okolnostmi, k nimž má soud přihlížeti, nepadají však
do. takové míry v úvahu, jak S€ ohyčejně za to má. Zejména
pokud se týče viny na rozvodu nemá manžel, který byl uznán
bez viny, již tím větší právo na ponechání dítek ve výchově.
K příčinám rozvodu přihlíží soud }edině s' hled-iska výchovy
dítěte. Do jaké míry má soud hleděti také k projevům dětí, o které
. se j~dná, zákon nestanoví. Obvykle syé rozhodnuti na přání nebo
projevech dětí nestaví. V praxi bylo rozhodnuto v to.m směru,
že nemělo býti dítko přiřčeno ,soudem do matčiny vý'chovy, když
dítě samo jevilo živelný odpor proti tomu, aby hylo odvedeno
k matce a tím učinilo otci nemožným splniti soudní usnes'ení
o odevzdání dítěte matce (Váž. 12.046). Jest nutno však míti na
zřeteli, že děti bývají nejtrapnějšími obětmi svých rodičů, kteří
~e.. v neshodě rozcházejí a že tedy projevy a přání dětí~ případně
JejIch odpor proti jednomu z rodičů bývají začasté jedním z rodičů proti druhému usměrněny nebo přímo navedeny. 'Také ta
okolnost, že ot€C musí v daném případě platiti výživné na dítko
v penězích, bývá důvodem k tomu, že se snaží, aby jemu ~amému
děti do výchovy byly svěřeny, ačkoliv se o ně starati nemůže
z důvodu: nedostatku času, případně i zájmů a schopností vychovatelských.
NeJen výchova a úprova výživného, nýbrž také styk s otcem
nebo matkou, u nichž dítě není nadále v€ výchově, jest předmě
tem soudní úpravy pro případ, když se rodiče nedohodnou.
Při ďohodě ohledně zaopatření dětí při rozchodu manželů jest
nu~no, aby především ženy - matky j.ednaly opatrně, . Zejména
neJsou vhodné dohody toho druhu, že manželka př€vezme na
místě manžela výživu dítěte a manžel že se zavazuje přispívati
manželce na tuto výživu nějaký peněžitý obnos. Takovouto
úmluvu jest nutno posuzo"\Tiati podle všeobecných pravid€!
o sm~ouvách. Dokud dítěti nehrozí škoda, nemá pravidelně opatrovmcký soud práva či povinnosti zasahovati do spnru rodičů
o. význ.am platnosti takovéto smlouvy. Také zvýšení a snížení výžIvného jest vymáhati pravidelně nikoli v řízení nesporném,
nýbrž .cestou sporu. Z takovéto smlquvy náleží práva jedině
matc~ Jak? smluvní straně, ta mohla by případně otd i placení
prommou-b, avšak nemůže na základě takovéto smlouvy domáh~ti se placení výživného jménem dítěte prostřeďnictvím opatrovrpckého soudu.' Matka nemůže ovšem vzdáti se jménem dítěte
práva na výživné, které dítěti jakožto osobní právo proti otci
náleží (V áž. 9077, 10.927).
P.oručenský soud zakročí pouze v případě, když se to jeví
v zájmu' dítěte a to novým vyšetřením a určením ' 'výživného.
S?~d ' jest ' oprávněn kdykoli později, když se zrněrií poměry, uči
mtI v zájmu dítěte nová ' opatření. Není však zákonným postup
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soudu, když rozhodl bez ph činy znovu ohledně dítěte, o němž již
rozhodnutí učinil (12.855), anebo. když po.ručenský soud určil
otci dítěte placení výživného, aniž by předem ustanovil, komu
z rodičů má býti dáno dítko do výchovy ' a do výživy (12.864).
Také v případě rozchodu rodičů vyživovaci povinnost otcova
trvá stejně dlouho, jako lzdyž dítko žije v jeho rodině. O návrhu
otce, ;aby hyl na další dobu zproštěn vyživovací povinnosti, když
jest dítko schopno samo se živiti, nebo otec neschopen placení
výživného, rozhoduje se též v hzení nesporném.
V zásadě zůstává sice moc rodičovská a moc otcovská nezměněna, a proto j€ hrubým porušením výchovy, když otec nebo
matka, kterým bylo svěřeno vychování dítěte, proti druhému
rodiči dítě štvou (Koment. str. 747.). Souhlasně soudí praxe.
Ve skutečnosti však opatřením výchovy la určením výživy
podte § 142 o. z. moc otcovská i moc rodičovská změněny jsou.
Péče o zdraví a vyvíjení tělesných i duševních sil dítěte bude
spočívati vždy převážně na tom z rodičů, u něhož jest dítě ve
vý'chově. Odstranění závad ve výchově bude moci druhý z ro~
dičů dosáhnouti zpravidla jen zakr,očením u soudu, který sám
o věci dále rozhodne po. vyšetření. Také vyhledání pohř,ešova
ného dítěte a vyžádání jeho od druhého manžela nebo od osob
třetích bud'e vždy omezeno pouze měrou, v jaké soud otce nebo
matku opatřením podle § 142 k tomu oprávniL
Matce ukládá zákon jako přednostní povinnost pečovati o tě
lesnou výchovu a zdraví dětí (§ 141). Toto právo k dítěti nedává
vŠlak matce zvláštních nároků na svěření dítěte do její výchovy
v případě rozchodu manželů (Váž. 8213). Soudní praxe uznává
však, že blaho zcela malého dítěte vyžaduje, aby zůstalo v mHtčin ě
výchově (Váž. 9941).
Žena v manželství i po jeho zrušení zůstává tedy v'e své moci
k vlastním s'v ým dětem omezena stále mocí otcovskou manželského
otce dítěte. Když otcovská moc netrvá, může se sice matka státi
poručnicí, avšak podléhá dozoru soudu :poručenského. Otcovská
moc nad dítětem končí, když dítko dosáhne, zletilosti, t. j. 21.
r,oku, pokud nebyla zvláště nad dítětem prodloužena. Důvody
prodloužení otcovSl.{:é moci (vlady tělesné, duševní~ zadlužení,
§ 173) jsou v zákoně uvedeny a podléhají soudnímu přezkou
mání. Děti mohou býti i dříve z otcovské moci propuštěny. Nezletilá dcera provdáním pokud se týče její osoby přestává podléhati moci otcovské. Zemřel-li muž za její nezletilosti, přichází
zase pod otcovskou moc.
Pozbude-li otec užívání rozumu, je-li prohlášen marnotratníkem, nebo je-li pro zločin odsouzen k trestu na svobodě na delší
dobu nežI,i rok; vystěhuje-li se svémocně nebo je-li přes rok nepřítomen, aniž podal o svém pobytu zprávu: přestává otcovská
moc a zřídí se poručník (§ 176 o'. z.). Jedná se o případy částeč
ného a úplného zbavení svéprávnosti, rozhodující jest však 'fak85

tický stav otcovy nemoci a nikoliv až teprve doba, kdy byl zbaven svéprávnosti.
Když odpadnou důvody v cit. zák. uvedené, nabude otec opět
svých práv. Jest zajím,avo, že zákon nežádá prozkoumání ani
omezení další způsobilosti k výkonu otcovských práv p takové
osoby, zatím co platné právo vlastní matku dítěte vždy podrobuje jakožto poručnici dozoru soudnímu.
Otcové, kte.ří výživu a výchovu svých dětí úplně zanedbávají,
pozbývají otcovské moci navždy (§ 177). Zneužívá-li otec své
moci nebo neplní-li povinností s ní spojených, nebo stane-li se
vinen nečestným nebo nemTavným chovánim, může nejen dítě
samo, nýbrž každý, kdo o tom ví, zvláště nejbližší příbuzní, dovolávati se pomoci soudu. Soud má vyšetřiti předmět s1ížnosti
a učiniti opatření okolnostem přiměřená; zvláště může naříditi,
že otec co do správy jmění nebo co do péče o osobu dítěte je
podřízen d,ozoru soudu a na roveň postaven poručníku (§ 178).
Zákon má zde zřejmě na mysli zlé nakládání rodičů s dětmi
a následky, které plynou z trestního řízení proti rodičům (§§ 414
až 416 tr. z.). Zneužitím moci otcovské jsou všechna jednání,
která zabraňuj.í řádné výchově a řádnému zaopatření dítěte
(viz Komentář str. 884). V tě'Chto případech zakročuje soud
na oznámení dítěte nebo blízkých příbuzných nebo kohokoliv,
kdo má o poměrech vědomost. Ustanovení toto jest důležité
zejm1éna pro matku dítěte, která tímto způsobem nepřímo může
ochrániti své dítě od případné újmy a uplatniti tak svůj vliv na
výchovu a zaopatření dítěte.
Tato zákonná ustanovení stanoví přímý dozor soudu poručenského nqd rodiči co do zaopatření dítěte. 'Také matka v obdobných případech může býti svých práv k dítěti zbavena
(Krčmář, str. 53, Svoboda, str. 63). Tento dozor soudu doplněn
jest opatřením jiných úřadů, které dbají o zachovávání předpisů,
týkajících se dětí, tak o případy podléhající nucené školní náyštěvě, ochrannému dozoru, přestoupení kárné moci a j. Poručen
skému soudu svěřeno bylo kromě toho právo trestního stíhání
v případě porušování alimentační povinnosti osobou alimentací
povinnou.
Na Slovensku přísluší rodičům právo kázně nad dítětem,
avšak nesmí hýti vykonáváno způsobem škodlivým pro nezletilce.
Nesouhlas s volbou povolání před soudem může pí'ednésti dítko
v 16 loetech. Děti podléhají otcovské moci, otec jest zákonn)lm
zástupcem svého nezletilého dítěte, může proň pro případ potřeby
jmenovati nebo vyloučiti osobu poručníka, je oprávněn spravovati jmění sv·ého nezletilého dítěte a může nakládat s výtěžkem
tohoto jmění. Tohoto práva ke jmění dítěte otec nemá v přípa
dech vlastníhO' opatrovnictví pro marnotratnost, při odsouzení
pro zločin, který ho činí důvěry nehodným, jestliže nedosáhne
dohody s poručenským soudem o splác~ní nezletilcových dluhů
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a když upadne do konkursu. Jest po'vinen zajistiti hotové peníze
svého dítěte. Když dítko po 14. roce svojí prací dosáhne výdělku,
může jím nakládati a nepodléhá v tom správě otcově. Otcovská
moc zaniká kromě případu smrti a zletilosti také adopcí bez výhrady otcovské m·oci a může býti zrušena rozhodnutím poruóenského soudu v případech, když otec dítě zanedbává nebo ohrožuje jeho duševní neb tělesné blaho anebo jeho majetek. V pří
padě zbavení svéprávnosti otcovy neb odsouzení na trest delší
jednoho roku nastává suspense otcovské moci. Ustanovení o trestním soudnictví nad mládeží podle zákona číslo 48 r. 1931 platí
i zde.
Dokud rodiče žijí spolu, je povinen v prvé řadě otec děti vyživovati. Teprve když tento není s to tak učiniti, přísluší tato
povinnost matce. Právě tak v případě, když otec zemře. Podpůrně jsou zavázáni k v}lživě dítěte staří rodiče. Když nemá dítě
příbuzného, který by byl povinen starat se o jeho výživu, prohlásí je poručenský soud za opuštěné a odkáž,e do státní dětské
útulny, která je má vychovati na veřejné útmty do 15 let. Vyživovací povinnost rodičů zaniká, když je dítě způsobilé samo se
uživit phměřen}l m zaměstnáním. Vyživovací povinnost však trvá
i po době zletilosti, když dítě není výdělku schopno. Když jsou
rodiče rozloučeni (rozvedeni), nesp.očívá povinnost vyživovací
pro dítě v prvé řadě na otci, ale oba rodiče jsou povinni přispív,ati
na náklady vydržování a vychovávání v poměru svých příjmů
za předpokladu, že příjem ze jmění dítěte nestačí. Zákon obsahuje pravidlo pro případ, když se rodiče o umístění , dítěte nedohodnou: až do 7. roku mají děti zůstati u matky. Když je jim
7 let, svěří se péči toho z rodičů, který není vinen, byli-li však
oba rodióe uzmáni vinnými na rozluce, svěří se synové péči
otcově a dcery péči matčině. Soudce však může, hledě k zavinění
rodičů a jiným osobním poměrům ve zřejmém zájmu dítěte nahditi také jinak, než jak se rodiče dohodli nebo i .odchylně od
právě uvedeného zákonného pravidla. Je-li nehezpečí ohledně
výživy, může soud i poručenský úřad naříditi, aby výživné pro
děti bylo zajištěno (§ 95 manž. zák). Zpravidla uzná již soudce,
povolující rozluku manž,elství, komu má výchova dětí býti svě
řena la jaké výživné má hýti na dítě placeno. Jenom v případě,
když by skutečnosti, které vyšly na jevo ve sporu, neuznal Boud
za dostatečné k rozhodnutí, postoupí věc k vyřízení příslušnému
poručep.skému úřadu po skončení manželského sporu (§ 96).
Poručenský úřad můž, e však učiniti také opatření v zájmu dětí,
jež se uchylují od původního rozhodnutí soudce sporného (Fajnor - ZátuTecký, str. 455 a násl.).
Matka je přirozenou a zákonnou poručnicí dítěte. Je oprávněna spravovat majetek svých nezletilých dětí bez účtovací povinnosti, pokud se nevdá. Tato ,práva jí náleží, když otec za výkonu své otcovské moci nejmenoval jiného poručníka nebo pro
jmění dítěte nebyla jiná osoba stanovena správcem. Matka může
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též prohlásiti, že jmění dětí spravovati nechce, avšak poručenství
jest povinna (Tamie str. 470.)
Osnova občanského zákona upravuje právní poměry m,ezi
rodiči a dětmi v hlavě třetí (§§ 96-144). Jak ze znění zákonných
ustanovení, tak i z výkladů důvodové zprávy seznáváme, že
osnova opírá se o základy občanského zákonika z roku 1811. Ve
dvou zásadních otázkách se však uchyluje. Pi"edně ostře podtrhuje exislenci moci rodičské, o)Jě,ma rodičům společné a zavádí
t. zv. moc mateřskou, a další důležitá změna týká se dětí z ženy
neprovdané.
.
.
Podle osnovy pokládá se za manželské dítko, které se narodí
v době od počátku uzavření manželství do uplynutí 300 dní po
tom, kdy manželovou smrtí, rozvodem nebo rozlukou manželské
společenství bylo zrušeno. Lhůta se počítá od právní moci rozvodu nebo rozluky. Při prohlášení manžela za mrtvého počítá
se lhůta ode dne, který byl prohláš.en za den smrti.
Jestliže žena, jejíž manželství bylo prohlášeno za neplatné
nebo zrušeno, se znovu provdá a porodí dítě, které by bylo možno
podle ustanov,ení př,edchozího pokládati za dHě prvého i druhého
manžela, pokládá se dítě za dítě manžela prvého, l~dyž se narodilo do 270 dní od smrti manželovy, od výroku o neplatnosti
nebo o rozluce manželství. Jinak se pokládá dítě za dítě druhého
manžela. Jestliže př'ed zrušením ,man~elství nebo před výrokem
o neplatnosti předcházel rozvod, poótá se lhůta 270 dní od rozvodu.
Manželské dítě dostane jako příjm,eni ;rodinné j.méno svého
otoe. Tvůrci osnovy netroufali si přijm,outi různé pozměňující
návrhy ohledně jména dítěte, uvádějíce, že se nezdá, že by sociální život si žádal změny dosavadního stavu právního a také
z hlediska evidence obyvatelstva by se daly čekati prý důvodné
námitky. Leč právě sociální život současný vykazuje praktickou
potřebu ,možnosti také jiné úpravy ohl,edně jména dítěte, než jak
ji platný zákon i znění osnovy bezvýjimečně stanoví. Naskytají
se často poměry takové, ž.e po rozvodu nebo rozluce manželství,
případně i bez této zákonné úpra'Vy mezi ma1nžely otec začasté
opouští svoji rodinu, om·ezuje se na plnění svých povinností
k dět,em pouze skládáním nějaké částky výživného, případně ani
příspěvkem na výživu o rodinu se nestará. Všechna hřemena jeho
starostí přejímá buď matka sama nebo jiný člen její rodiniJ, pří
padně druhý manžel matky dětí. V takovém případě, l~de z otcovství nezbývá dětem nic jiného než právě jen příjmení po otci,
bylo by zajisté vhodno, aby tento pozůstatek, který jest m,ožno
chápati jako vnější známku výsad mužského pohlaví a který jest
možnO' ospravedlniti jen značnými povinnostmi, které řádný otec
vůči dětem plní, byl odklizen a umožněna změna jména, když
by znamenala prospěch dítěte.
Moc rodičská upravena jest v §§ 99-104 osnovy, celkem souhlasně se zákonem občanským. Rodiče mají též v dohodě říditi
přijmouti
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}oonání svých dětí, které jsou jim povinpy poslušností; neshodnou-li 'se rodiče, rozhoduje soud. Rodiče rozhodují v dohodě také
o pobytu svých dětí, a mohou užíti ~{ výchově přiměfených
kárných prostředků. Nemá-li dítě některého z rodičů, nálež·ejí
práva a povinnosti, obsažené v moci rodičské, rodiči zbylému.
Toto ustanovení je nové oproti platnému právu.
K moci otcovské počítá Dsnova ur,čení povolání nedosllělému
dítěti, zastoupení dětí otcem, správu jmění dítěte otoem. V pří
padě volhy povolání pro dítě vedle dospělého dítěte také Il1atka
může odporovati tomu, co otec zařídil, a dovolati se pomoci na
soudě. V tom jest postavení matky zlepšeno. Otci přísluší právo
spravovati jmění dítěte, vše, čeho dítě nabude, zůstává však
jměním dítěte. Pouze v případě neschopnosti ke správě jmění
anebo v případě, kdy otec dítěte byl vyloučen ZJe správy jmění
od těch, kdo jmění dítěti poskytli, otec j,mění dítěte nespravuje,
soud má při takovém rozhodnutí vyslechnouti též matku. Osnova
koneoně též výslovně ustanovuje, že otec jako zástupoe dítěte
a správc€ jeho jmění musí s,e říditi ustanoveními o postavení
poručníka. Disposice otcovy tudíž, pokud se nejedná o běžnou
správu a přenechané požívání v)1ě?ku jmění dítěte, podléhají
vždy vrchnO'opatrovnickému schválení, což j.est důležito jak pro
právní poměry dětí, tak i pro práva a závazky osob třetích,
s nimiž otec jako zástupce nezletilých dětí jedná . . Zásada tato
byla sioe v platném právu zachovávána, avšak výslovného vyjádření dostává s'e jí teprve tímto ustanov,ením osnovy (§ 108).
V ostatním není podstatných změn.
O mateřské moci má ustanovení § 112: Zemř,el-li otec nebo
není-li dítě v moci otcovské, může soud propůjčiti moc. mateř
skou matce, když dojde k př,esvědčení o její úplné zdatnosti k samostatné péči o zájmy dítěte. Práva o povinnosti její řídí se tu
ustanoveními o moci otcovské.
Důvody k uvedeným zménám shledávají tvůrci osnovy zejména v tom, že postupující vývoj. právní rGvnosti mezi oběma
pohlavími jeví se již v novelách k občanskému zákonu a také na
jiných místech v osnově samé. Ženy prohlášeny byly za způso
bilé k poručenství, zřízení spoluporučníka bylo prohlášeno za
fakultativní. Sociální postavení ženy se v přítomné době rychle
mění, dosahujíc rovnoc,ennosti s postavením muže. Proto se vynasnažili o rovnoprávnost otce a matky v rodině a tedy v poměru rodičů k dětem, pokud to bylo možno bez zřízení nějaké
instauoe, která by fungovala jako rozhodčí mezi rodiči (Dův. zpr.
str. 73.).
.
K tomu poukazuji na názor Sedláčkův ohledně rozhodčí a
dozorčí funkce soudu poruoenského, takže zřízení nového rozhodovacího soudu by patrně ,nepadalo v úvahu (Kom· entář, str. 729.
a násl.).
Mateřská moc tak, jak jest osnovou navržena, daleko se nerovná moci otcovské. Její existence }e vázána dvěma podmín-
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kami: že otcovská moc neexistuje a že soud jest přesvědčen
o úplné zdatnosti matky v samostatné péči o zájmy dítěte. U moci
otcovské není žádný·c h podmínek. Zákon předpokládá, že každý
muž již svojí prostou exist,encí jest k Dbstarání výživy a zájmů
dítěte schopen. Neutěšené poměry dětí manželských i nemanželských, nutnost vydání zákona alimenta,čního', vyslovení trestní
~ankce na neplnění výživy a výsledky na základě alimentačního
zákona dosažené nepotvrzují tohoto předpokladu.
Srovnáme-li ustanovení něm,eckého zákona občan. (§ 1684)
a švýcarského Code civil (§ 274) shledám,e, že ustanovení platného práva těchto států jest pokrokovější, než ustanovení česko
slovenské osnovy občanského zákoníka.
Proto nelze souhlasiti s tím, že tvůrci osnovy pokládali za
nutné a poměrům dosud odpovídající, ba »za vyhovující ideám
a potřebám současné doby « , když stanovili i nadále převahu
moci otoovské a tak nedostatečný právní vztah matky k vlastnímu
dítěti, jak jej osnova uvádí. Tato ustanovení odůvodňují (důvo
dová zpráva str. 73 a 74) takto: ))Takové instance (rozuměj zří
zení rozhodčího mezi rodi6) by sotva prospěla zájmům dítěte
a málo by přispívala k rodinnému míru. Vedte toho sluší míti
na paměti, že velké většině obyvatelstva vyhovuje asi přece jen
jakási mírná převaha muže v rodině. «
Ženám zřejmě má náležeti plná mateřská moc nad dětmi,
které porodily a vychovávají, názor tento j-est sam.ozřejmý a při
mHený vzhledem k přirozenému vztahu matky a dítěte, čeká jen
na právní vyjádření, jež by odpovídalo potřebám dítěte a skutečnému postavení ženy ve společnosti.
Mateřství

nemanželské.

1. Jako nemanželské mateřství označu}e se poměr ž,e ny
k vlastním dětem, které platí za nemanželské. Za nemanželsk,é
pokládají se děti, kt.eré se narodí neprovdané ženě. Dále děti,
které s,e narodí po 300 dnech po skončení manž·elství, dále jsou
nemanželskými děti, narozené do 180 dnů po uzavření manželství, když manžel podal odpor proti jejich manželskému původu,
dále děti zrozené v manželství, když j-ejich nemanželský původ
byl ve sporu oduznán. Děti z neplatného manželství pokládají se
za nemanželské tehdy, když manželům překážka manželství byla
známa, avšak platí zásada, že jest jim zachován manželský původ,
když alespoň jed,en z rodičů nezaviněně o překážce nevěděl (putativní manželství) a když př,ekážka manž,elství odpadne (§ 160).
Děti narozené mimo manželství stávají se manželskými pozdějším sňatkem rodičů. Jeto legitim'aoe dodatečným sňatkem.
Legitimace nemanželských dětí jest mDŽna též zvláštní-m povolením vlády (§§ 161, 162).
. Zákon uvádí, ž·e nemanželské děti nepDžívají stejných práv
s manželskými (§ 155). Právní pDměry nemanželských dětí '
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určeny jsou zákonem a pravidlo § 155 neznamená, že by postav.ení dětí nemanželský·c h co do výchovy a výživy mělo býti horší
než postavení dětí manželských. Nemanž.eI,ské zrození nemůže
býti dítěti na újmu ani co do občanské vážnosti ani budoucího
zaopatření (§ 162).
2. Nemanželské mateřství, jak již uvedeno, nepokládá zákon
za sporné, ačkoliv nemanželské matce jest dovoleno udati své
vlastní jméno do matriky naro~ených bez průkazu o osobní totožnosti, její jméno se zapisuje s dodatkem )) dle udání « a po nemanželské matce nemá býti ohledně zjištění jejího jména, pří
padně i osobní totožnosti zvláště pátráno.
Právní poměr.y ženy co do j-ejího nemanželského mateřství
stanoví zákon jednotným způsohem bez ohledu na to, zda nemanž.elský otec dítěte jest znám nebo byl ijištěn neho otcovství
doznal.
Na matku nemá býti naléháno, aby udala manželského .otce
dítěte, nechce-li toho sama učiniti (Svoboda, R. p. str. 66.). JInak
j.est nemanželská matka ve sporu o uznání nemanželského otcovství a její svědecká výpověď pravidelně hlavní O'porou pro rozhodnutí o nemanželském otcovství.
3. Zákon stanoví domněnku, že nemanželským otcem dítěte
jest ten, o kom bude prokázánD, že s matkou dítěte obcoval
v době, od které neprošlo až do jejího slehnutí méně než 180
a více než 300 dní (§ 163). Kromě toho platí doznání Dtcovs~ví,
které se stalo i mimo soud. Zápis otcova jména do matriky Jest
jen tehdy důkazem otcovství, když se stal s přivolením otcovým?
j,ehož identita byla osvěd'čena podle zák. předp. (§ 164). Není-ll
nemanželské. otcovství zjištěno uznáníII.1, musí býti zjištěno soudním sporem, s nímž se obvykle spojuje žalobní prosba na stanovení placení vj'Tživného. Když muž, který · jest žalován, chce se
brániti proti uvedené právní domněnce, musí dokázati buď, ž·e
k souloži v uv,e dené době m,ezi ním a matkou dítěte vůbec nedošlo, anebo že nedošlo k oplodnění, ať již pro neplodnost mužovu anebo proto, že r11atka nemanž·e lského dítěte byla v době
tělesného obcování již těhotnou. Bylo-li dítě zroz.eno jako manželské a jeho původ manželský nebyl oduznán, aneb bylo-li nemanž,elské otcovství již určeno ohledně jinéhD muže, nemůže
býti současně jiný muž na uznání nemanželského otcovství žalován, pokud prvé stanovení otcovství jest v platnosti.
Novějším způsobem důkazu o otcovství k dítěti jest provádění
krevní zkoušky, ačkoli tatD může podati určitý důkaz jen v omezeném měřítku. Nejvyšším soudem bylo rozhodováno, že důkaz
zkouškou krve jest způsobilým prostředkem prov,edení protidů
kazu proti zákonné domněnc.e nemanželského otcovství také
tehdy_ když udánlivý otec dítěte s nemanželskou matkou v kritické době soúložil (V áž. 10.371, 14.518). Připuštění tohoto důkazu
pÍ'€dpokládá, že soud se předem ubezpečil souhlasem žalovaného,
matky dítěte a poručníka·, že svolí, aby množství krve, potřebné
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ke zkqušce bylo od·e bráno . z těla žalovaného, nemanželské matky
,
.
a dítěte (V áž. 8016).
4. Nemanželský otec, ať otCovství doznal nebo bylO' určeno
soudně, nemá otcovské moci nad nemanž,els,k ým dítětem. Nemanželskj'r otec má povinnosti otce manželského, ale nemá Jeho
práv (Svoboda, str. 68). K výživě jest zavázán především otec. Nemůže-li nemanželský otec opatřiti výživu, připadá tato povinnost
na matku a po ní na rodiče matčiny {§ 166). Jestliže nemanželský
otec dobrovolně a v plném rozsahu plní své povinnosti, nebo je-li
zřejmo, že to jest podle }eho poměrů naprosto vyloučeno, nepři
kročí soud k určení míry povinnosti vyživovací (Svoboda, R. p.
str. 67). Je-li otcovství doznáno, vymHuje .se vj'rživné pravidelně
cestou nespornou, jinak jest nutno určiti výživné cestou sporu.
Také změny, snížení nebo zvýš,ení výživného. jest pak nutno žádati cestou řízení sporného. Výživné dítěte má být přiměřené
jmění rodičů, také jeho vychování a zaopatření.
Nemanželské dítě není pod otc9vsko.u mocí svého zploditele,
nýbrž }est zastupováno poručníkem (§ 166). Poručnicí může býti
jmenována nemanželská matka.
5. Nemanželské matce náleží výchova jej.ího nemanželského
dítěte, pokud sama chce a může dítě vychovávati, nesmí jí otcem
býti odňato. Př,esto musí otec zapravO'vati náklady na ' výživu
(§ 169). V tom jeví se základní rozdíl mezi právem ženy k dítěti
manželskému a nemanželskému. Nemanželský otec nemůže uplatňovati žádný·c h práv, která by mu jinak z důvodu otcovské moci
náležela nad dítětem manželským. Nezastupuje nemanželské
dítě, nespravuje jeho jmění, není třeba přihlížeti k jehO' přání
ohledně v)rchovy a budoucího povolání dítěte.
.
6. Nemanželské matce náleží zaopatření dcery věnem (§ 1220
o. z.) a syna výbavou (K~čmář, R. p. str. 57.). Pro případ smrti
nemanž,elského otce obsahuje ustanovení § 171: »Povinnost nemanželské děti vyživovati a zaopatřovati přechází jako jiný dluh
na otcovy dědice. Bylo-li otcovství otcem uznáno nebo soudně
zjištěno, mohou nemanželské děti, které v čas otcova úmrtí v jeho
domě isou živeny a vychovávány, požadovati i nadále touž měrou
jako doposud výživu a výchovu až do doby, kdy Samy budou se
moci živiti, nikori však v,e větším rozsahu, než se toho může
dostati podle pozůstalého jmění manželským děteni.«
Ustanovení toto jest výjimkou ze zásad práva v historických
zemích platného, dle nichž výživné zpravidla zaruká smrtí povinné
osoby. Má býti náhradou pro dítě nemanželské za nedostatek
dědických nároků, které nemanželskému dítěti proti nemanželskému otci nepřísluší. Zvláště dobré postavení nemanželského
dítěte stanoví zákon pro dítě, které bylo v domě nemallŽels:illého
otce živeno a vychováváno. Nároky dítěte proti pozůstalosti vyřizují se v řízení sporném (Váž. 3(01). Výše výživného řídí se též
vý,ší pozůstalosti a vyživovací povinnost trvá po stejnou dobu,
jako kdyhy byl nemanželský otec na živu.
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Také nemanželští rodiče mohou m,ezi sebou učiniti narovnání
o výživě, výchově a zaopatření nemanželského .dítěte. Takové
narovnání však nemůž· e býti na újmu práva dítěte (§ 170). Podléhá schválení soudnímu a také pro případ dětí nemanželských
platí zde obdobně ustanovení, § 142~ yže totiž y~~)Ud ~ .t~l{Qvou ~o
hodu, kterou snad sám schvalll, muoe pozdeJl zrusIÍl a pomery
jinak upraviti, žádá-li toho zájem dítěte (Svobo.da, R: p. str: ,68.).
Při výživnérn nemanželského dítěte vyskytuJ,e se casto pnpad,
že otec hledí se zbaviti opakujícího se závazku jednorázovým odstupným. Složením takového obnosu k soudu nezbavuJe se však
zásadně svých povinností vyživovacích a v případě vyčerpání
odstupného může býti opět přidržen k placení výživného. Vyživovací nárok dítěte proti nemanž,elskému otci zůstává zachován.
Z dúvodu změny poměrů může hýti další plnění otcovských povinností vymáháno, i když odbytné ještě není vyčerpáno (Plen.
usn. č. pres. 299/24). Výáe vyživovacíc~ př.íspěvků .řídÍ se dle
jmění (výdělku) nemanželského .oloe, ~Ikoll p~d}e Jeho st,~vu;
Zvláštního zaopatření může žádatI dítko Jen, kdyz JSou tu zvlastm
poměry, na příklad l tělesná nebo, duše~r:í vada (~áž .. ~2.70~). ',!'al~é
vyživovací nároky nemanželskeho dItete podlehaJl zvlastnl zakonné ochraně při uróenÍ a vymáhání podle alimentačního zákona č. 4 z r. 1931.
O nárocích nemanželské matky proti nemanželskému otci na
výlohy slehnutí a výživy po dobu prvých šesti týdnů, případně
výlohy další (§§ 167, 168), jest jednáno v právu majetkovém.
Co do výchoyy nemanželského dítěte ustanovuje záko? .l~ro~ě
již uvedeného, že j,est otec povin'en dítě od matky oddelIh a Je
k sobě vzíti nebo na jiném bezpečném a slušném místě je chovati, když hrozí blahu dítět,e vychováním matčiným nebezpečí
(§ 169). Tímto způsobem určena j-est podpŮrně výchova nemanželského dítěte otcem nemanželským. Otci nenáleží však nad
dítětem moc, obdobná moci otcovské, nýbrž dítko podléhá nadále
dozoru soudu poručenského, případně zvláštnímu ochrannému
dozoru, zejména tehdy, j-e-li Vychováváno u pěstounů za plat. Podpůrná vý.c hova nemanželského otce jest zvláště důležita tehdy,
když nemanželská matka zemře. Nemanželský otec však nemá
práva na vydáni nemanželského dítěte, když jest dítko řádně
vychováno u příbuzných, zejména rodičů nemanželské matky.
Také při určení výchovy nemanž,elskéh~ dítěte rozhoduje předně
zájem dítěte (V áž. 10.559). HÍzení děje se' cestou nespornou.
7. Otázka, zdra také nemanželští rodiče mají nárok na zaopatření od nemanž,elských dětí, když ' upadnou v nouzi, není
zákoně rozřeš· ena. Nemanželská matka nepo.chybně vyživovací
nárok proti svým nemanželským dětem obdobně podle § 154 o. z.
má. Nemanželskému otci soud nepřiznal nároku na zaopatření
proti nemanž.elskému dítěti (V áž. 14.630).
'
8. Nemanželské děti náležÍ pouze 'k rodině nemanželské matky
a také j€jich osobní stav neřídí se podle nemanželského otce,

v
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nýbrž podle nemanželské matky. Nemanželské děti mají soudní
a {iomovskou příslušnost i státní občanství podle své nemanželské matky. Také rodinné jméno otcovo dětem nemG\nželským
nepi'ipadá. Obdrží vždy rodné jméno matčino, a to i tehdy, když
jest nebo byla jejich matka provdána a svého rodinného jm,éna
proto užívati nesmí. Tímto ustanovením znesnadňuje se postavení
ženy, již na prvý pohleď po~le jména její neman~elské mateřství
a postavení jejích dětí nemanželských jest patrno.
Pouze nemanželským matkám, které se později provdají, vychází zákon v tomto směru vstříc. Matčin manžel může dáti dítěti
své jméno se svolením matky a dítěte, je-li dítě nezletilé, se svolením zákonného zástupce dHěte a soudu. K účinnosti takového
prohlašení jest zapotřebí, aby _bylo předloženo ve veřejné nebo
soudně ~·eb notái'sky ověřené lishně (§ 165). Taková změna
jména jest přípustila pouze jednou. Tímto uděl,ením jm,éna nestává se dítě manželským, taktéž nikoli zápisem jména nemanželského otce do matriky.
Na Slovensku taktéž je povinen nemanželský otec vydržovati
nemanželské dítě až do doby, kdy joest schopno se vyživovati.
V případě, že je tělesně nebo duševně vadné, trvá vyživovací povimiost případně až do smrti dítěte (na příklad slepé nemanželské dítě). Do té doby však, dokud nerozhodl soud o vydržování
nemanželského dítěte, musí je vydržovati matka sama.
V tom Jest rozdíl od práva platného v české oblasti, kde může
nemanž·elská matka nebo jiná osoba žádati náhradu výživného
na nemanželském otci také za dobu do soudního určení povinnosti vyživovací, pokud ovšem nebyly u nemanželSKého otce v té
době takové poměry, jež by ho zbavovaly vyživovací povinnosti
(neschopnost výdělku, nemajetnost).
Výživné nelZie žádati pro takové nemanželské dítě, jehož matka
vedla v době poč-etí život pohlavně zpustlý (prostituce po živnostensku).
Ohledně změny nebo osvohoz,e ní od vydržování nemanželského dítěte platí, že otec může být od vydržování osvobozen,
pokud se dítě může živiti z vlastního jmění nebo příjmu. Nabude-li dítě majetku nebo jiného zaopatření, můž·e nemanželský
ot,ec žádati za snížení výživn~ho. Vydržování nemanželského
dítěte je pozůstalostním břemenem.
Zákonným zástupcem nemanželského dítěte je jeho matka
jako zákonná a přirozená poručnice. Je-li matka nezletilá, ustanoví se poručník pro neman~elské dítě. Nemanželský otec nemá
k dítěti žádného práva. Nemanželské dítě patří do rodiny matčiny,
v níž má postavení dítěte manželského. Také na Slovensku platí
alimentační zákon č. 4 z r. 1931 (Fajnor - Záturecký, str. 461.
a násl.).
Osnova občanského zákona zavádí značné změny v právním
postavení nemanželského příbuzenství. Oproti zásadám občan
ského zákoníka z r. 1811, o něž se osnova opírá, zavádí důležité
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změny zejména v tomto směru: na místo legitimace úředním
výrokem zavádí legitimaci nemanželského dítěte výrokem soudním. Děje se tak na žádost otcovu, když tento uznal dítko na
soudu za své. K prohlášení dítěte za manželské vyžaduje se j·eho
souhlas, jakož i souhlas matčin, a je-li otec_~enat, i souhlas manželky otcovy. Odepře-li matka nebo manželka otcova bez závažných důvodů dáti souhlas, může soud přesto prohlásiti dítě za
manželské, je-li to v zájmu dítěte. Prohlášení dítěte za manželské
jest možno i po smrti otcově, případně po smrti dítěte. Má-li dítě
býti prohlášeno takto za manželské, je potřebí, aby muž, o kterém
se tvrdí, že je otcem, dítě na soudu uznal za své a nad to na
soudu projevil;' že s .m atkou žil v životním . společ· enství. Když
chybí některá z podmínek prohlášení -dítěte manž,elským .podle
§§ 121 až 126 os. soud nerozhoduje cestou nespornou 'a odkáže
navrhovatele na pořad práva. Musí býti tudíž v takovém případě
žalováno na uznání určitého muže otcem, případně může býti
nastupováno žalobou proti jeho dědicům. Dítě Jest pak možno
prohlásiti man~elským, jen když rozsudkem bylo vysloveno, že
onen muž s matkou žil v životním společenství a že jest ho pokládati za otce dítěte. Že jest pokládati některého muže za otce
dítěte, může býti soud·em vysloveno jen tehdy, když onen muž
s matkou dítěte souložil v době rozhodné (180~300 dnů před
narozením), ač-li s ní v té době nesouložil někdo jiný (§ 126 os.).
K žádosti za prohlášení dítěte manželským jest oprávněna
i matka, případně i dítě samo.
V ustanoveních osnovy ohledně nemanželského zplození stanoví se lhůta k odporu neho k žalobě k oduznání manželského
pi'lvodu dítěte na 6 měsíců, podle platného práva jest lhůta pouze
tříměsíční.

Když nenáleží dítě k dětem, které jsou po zákonu manželské,
jest dítětem nemanželským. O dětech nemanželských obsahuje
ustanovení osnova v §§ 127-132. O nich platí, že nemají otce,
nýbrž jen přispívatele na výživu. Tato novota zavedena jest dle
vzorueizích pnivních poměrů (Dův. zpr. str. 83.) .
. . Poskytovati prostředky. k výživě, výchově a zaopatření pro
dítě nemanželské jest povinen ten, kdo v rozhodné dohě souložil
s nemanželskou matkou. Byla-li takto jednomu souložníku uložena povinnost vyživovací, může býti uložena jinému jen potud,
pokud první není s to, aby uloženou povinnost plnil. Není-li muž,
který jest poviIien nésti náklady na výživu, výchovu a zaopatř, ení
dítěte s to, aby nesl tyto náklady, nese je mla tka a po ní rodiče
se strany matčiny (§ 127).
Z uvedeného jest patrno, že osnova odmítla řešení vyživovacích nároků dítěte proti několika souložníkům současně. Ustanovení však, kt,e ré osnova uvádí, stává se nepraktickým proto,
že případné powější spory jsou ztíženy již pTostým uplynutím
času a proto nároky dítěte na výživu proti dalšímu konkubentovi
matčinu jsou pochybné praktické hodnoty.
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Ro~~h , -pov~nnosti v-p?skytovati ~r?středky k ,výživě, výchově
a z~opalr~lll ma se urcIÍl tak, aby dlte mohlo v lidské společno,sti
zaujmoutI platné místo, odpovídající jeho vlastno,stem, náklonno~t~m a vlohám. vPo~v innost , poskyt~vati pros~ředky k výchově
trva ~ak dlouh~'v , a~ vyc~ova Je skoncena. POVInnost poskytovati
pro~tredky, k vyzlve trva, pokud se dítě samo nemůže vyživovati,
ale Jest př! tom míti zřetel ?apovolání, jaké pro dítě bylo zvol~n~. Povmnost poskytovaÍl 'prostř~~kyk, výživě oživne, když
dlte .samo P?zbude schopnosÍl se vyzlVovah (§ 128). Superrevisní
ko,mISe snažIla se touto zákonnou formulací dosáhnouti alespoň
tO,ho, .. aby r:,adané nemanželské děti nehyly zdržovány ve svém
VYVOJI, kdyz konkuhent nebo mateřští příbuzní jsou majetní.
v O~ledně výživnéh? pro nemanželské děti po smrti nemanz~~skeho otoe formuluje osnova zákollUlý předpis tak, aby nebyly
pn tom zkráceny zvláště děti manželské. Povinnost poskytovati
-prost~~d~{y k výživ~ ~ zaopatření nemanželského dtítěte přechází
Jako Jmy dluh na dedlce, s tím omezením, že se mu z pozůstalosti
nedostane l,epší výživy a výchovy ruebo lepšího zaopatření než
dětem manželským, které mají výživy, výchovy nebo zaopatření
zapotřebí. Také u nemanželských dětí, které byly vychovávány
v otcově domě, jsou nároky proti pozůstalosti Oilllezeny rozsahem
ná:-oků dětí manželských. Závazků -pozůstalosti k dítěti nemanželsl~'emu mohou..s,e d1ědicové, kteří měli právo na výživu podle
~~kona, zp!,ost~h tím, ž~ mu vyplatí odhytné ve výši povinného
dllu, vypodeneho tak, Jako by bylo dítětem manželským. Je-li
dětí n~manželských více, jest počítati díl povinný tak, jako by
byly vsechny manželské (§ 130).
.
Poměr ' nemanželské matky k dítěti ustanoven jest obdobně
právu platnému. Nemanž,elské dítě dostane dívčí jméno matčino.
Mar;tžel ~1atčin může propůjčiti jejímu nemanželskému dítěti své
rodmné Jméno. Naproti matce a }ejím příbuzným m-á nemanželské dítě právní postavení dítěte manželského. Nemanželské dítě
jest pravidelně v péči poručníkově. Obdobně jako při matc'e
manželské může i nemanželské matce soud propůjčiti mateřskou
moc nad nemanželským dítětem. Nemanželská Tl1atka může býti
také stanovena poručnkí dítěte. Pro alimentační povinnost
k dítěti nemanželskému ponechává ' v platnosti osnova jako doplněk svý.ch ustanovení alimentační zákon Č. 4 z r. 1931.
Z důvodové zprávy jest uvésti ještě tento důležitý odstavec
(st!. 86.): »Podle zákonů o pensijnÍIn zaopatřeThí veřejných za~e~tnanců a podle zákonů sociálně-pojišťovacích jsou určitá práva
deh nemanž,elských vázána podmínkou, že nemanželské otcovství
bylo so,udem z.iištěno nebo mimosoudně uznáno. J,ežto podle nového občanského zákoníka k uznání neho zjištění nemanželského
otcovst~í (kr,omě př~padů, kdy se bude jednati o prohlášení dítěte
za. manzel~ke) nedOJde, nutno příslušné předpisy pozměniti a ko~l,s' e ?~, Sl přála, v.aby vš~echna práva, jež dětem nemanželským
pnsluseJl po mUZI, Jehoz nemanželské otcovství bylo soudem
96

~jiš!ěno nebo mimosoudně uznáno, nadále jim příslušela po muži,
Je?z by~ uznám p~vi~ným poskytovati dítěti prostředky k výživě,
vychove a zaopatrem. «

Osvojení.
O osvojení (adopci) obsahuje ustanovení zákon Č. 56 z r. 1928,
a to pro .celé státní území, platn}' též na Slovensku, kde do té
~?by vplvat~l~ rů~ná práva obyčejová a pom ěry osvo,jení byly jen
castecne uredne upraveny.
~svojením zak.lá~á se um ěle o,bdobný poměr mezi osohou
osvoJ:nou a osvo~u}ící, jako mezi přirozenými rodiči a dětmi.
, Vsa~e tam, kde se mluví o osvojiteli a osvojenci, platí stejné
zakonne ustanovení o osobách- mužský/ch i ženských, rozdílná
ustanovení resp. důsl,edky jejich jsou vyt6eny zvláště.
Podm~?ky osvojení stanoví § 1 cit. zák. Vyžaduje se předně,
~by ~svoJltel neměl vlastních dětí manželských nebo dětí, manzelskym. na roveň pos-tavených (legitimovan}Tch, osvojených). U. že~y Jest překážkou osvojení, má-li nemanželské dítko, u muže
!lIk?lI. Be~dětnost jest nutna jen v dob ě uzavření smlouvy o osvo~~nl~ osvo]enecký poměr se neruší, když se později narodí osvo]l!eh v~~~tní vděti. Další n~~bytnou }odI?ínkou jest předepsaný
vek VY,SSI nez 40 let u oSVOJItele, a vekovy rozdíl mezi osvojitelem
a osvojencem nej'méně 18 let.
Zákon stanoví hned též výjimky z těchto pravidel; nezachoyáni, všech uv~dených podmínek není na závadu t,ehdy, když se
Jedna o oSVOJení nemanželského, dítěte nemanželským otcem;
!ento může míti tedy již děti vlastní neb l,egitimované nebo osvoJeyné; t,aké neml!sí býti ?tár př~s 40 vlet a není třeba předepsaného
vekvove~? rozdIll:l' J e-h oSVOJItel zenat neho, -osvojit,elka vdána,
potrebuJI k osv<?Jení souhlas druhého manžela, případně jeho
opatrovníka. PřI rozvodu . manželství není svolení takového zapotřebí.

~ouča.sn~ n:ůže býti osvojeno i více osob, ale jen tehdy, když
nem meZI nlml poměru, který se nesrovnává s přirozeným pomě
rem sourozencu.
Osv,~jenec může býti přijat za vlastního jen jedním osvojit,ele~, vYJlmečně mohou manželé adoptovati spo,le,čně jedno dítko.
Nlk~o ~eJ?~že osvojiti vlastního manžela, sourozence a příbuzné
v pnme hnn.
K O'svojení. jest třeba vždy souhlasu osvoj-encových rodičů
a soudu. Jde-li o osvojence nesvéprávného, jest třeba kromě toho
~vole~í zá~onného zástupce (§ 2). Souhlasu osvojencových rodičů
, Jest treba I tehd~, když jest osvojenec zletilý a není již pod mocí
otcovskou a rodIčovskou. Při dítěti nemanželském jest třeba též
svolení nemanželské matky. Když rodi6e nebo jeden z nich odpírají bez závažného důvodu svolení, může je dáti mí'stb nich
příslušný soud nebo po,ručenský úřad.
o

7

97

, SV,olení .může býti dán~ p~nomocníkem a u osob zbavených
.s vepravnosh a trvale neznameho pobytu nahražuje svolení souhlas zákonného zástupc-e a soudu.
P:",á~ní ,účinky O'~.vojení jsou stanoveny v §§ 3 až 6. Osvojenec
~?drZl JI~eno .?sv~J1telovo ,neb rod~~é (d'~včí) jménn osvojitelCll1o.yJ e-h o~voJltell:a provdana, ob-drzl osvoJenec smlouvou jméno
m~~~elov? ]~n za ]e~o ?ouh~asu. 'provdaná osvojenka musí při
POJlt~ ke ]menu oSVO]enlm zIskanemu své do-savadní jméno, jiný
osvo]'enec pak, bylo-li to smlouvou sjednáno.
, Ustanovení .~~edně Jmé~a při, osvojení jest nutno dodržeti,
umluva odporuJlcl tO,mut.o z~konnemu ustanovení jest neplatna.
V?h:lOst stran ponechana Jest Jen v tom směru, že osvoj-enec může
~es,h místo samotného jména osvojitelova též své dosav.adní
imen~; má pak dvě rodinná jm-éna, jichž musí užívati. Vdaná
z~na J'esyt. Ol::~z~n~ pa.tud, že musí vždy ke jménu adopcí získanemu P~lPO]ltI Jmeno, které jí připadlo podle manžela, i když byla
adoptovana po skončení manželství.
Osta!ní poměry m-ezi osvojitelem a osv01·e ncem mohou býti
strarr;aml upraveny sm!ouvou: pokud se tím nemění účinky uveden~ v § ~ a n~zkracuJe bez Jeho souhlasu právo někoho jiného;
l~~yz neuJe~naF strany p~at~ě sm~ouvou jinak, řídí se právní
~cll1ky osvoJenI. ustanovemrr:ll, ktera obsahuje § 4: 1. Mezi osvoJ1tel~m, a osv?]enc~J? a ~eho. potoml~y později narozenými
lJ.1~sta.va po pra;u ty~. pomer, Jako m~zl rodič.i a manželskými
detml, pokud, z~~{Qn ]lll~k neu?ta~ov~Je. Osvojenec a tito jeho
potom~l nabyvaJ1 naproh osvoJItelI vsech majetkoprávních nárok.ů ]~~ko. ma?ž;lské děti. Na osvojencovy potomky, kteří tu
bylI pn uJednam sn:1o uvy, vztahuje se poměr ten, jestliže dali
k tomu ~ouhlas samI, 'Il,~bo ,nejsou-li svéprávnými, ustanoveným
opatro~n~kem . s-e schv.al,emm soudu (poručenského úřadu).
~. ,Nem-lI osvo]e~ev~ ~letllym, pnJ~e pod otcovskou moc osvojuJI~lho ~uz~. 3. V~Cl cle.nu~ osvoJltel~vy .~odiny. nevzniká osvo}emm :nlJa.l~y ~omer ~odlnny a nenabyvaJl osvojenec a jeho potomCI lllJakych majetkoprávních nároků. 4. Ve vlastní rodině
ne~-?zbývají o'Sv?}enec .. a je~o potomci práv. Nárok na výživu
m,ay, pokud nem osvoJItel sam s to, aby jim poskytoval slušnou
VyZlVU.
, Obsah adopč~í smlouvy může býti rozdílný od tohoto zákonneho 'Ustanov,ení. 'Tak může býti umluveno, že se adopce vztahuje
.pouze na výchovu a výž.ivu dítěte, a moc otcovská nad dítětem
z~ zů?tává nezv~ěně.rra: přípa~ně opačr,rě. Avšak nemůže býti
u.le~~nano ~a pnkJ~~, ze o~vo]enec v~avá se práva na výživu
VUCI vla:stmm rodlcum (rodIně), nehoť Jde o osobní právo jehož
'
se nemůže osvojenec vzdáti.
Cy do, úŠ~ku ad?pce změ~nu jm,éna jeBt uvésti, že také ne~a?zelske deh, ktere se osvoJené ženě narodí, nesou adoptivní
Jmeno své matky.
v ..
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Osvojitel nenabývá osvojením nijakých majetkoprávních náproti osvoj-enci. Toto ustanovení jest dáno na ochranu osvojenc-e, aby nebyl pro majetkový prospěch osvojen a vykořisťován.
Ze zákona není patrno, zda jde o donucující předpis, nebo zda
strll'ny mohou úmluvou stanoviti jinak. Sedláček (Komentář,
str. 902.) má za to, že jde o předpis úmluvou stran změnitelný,
avšak úmluva stran podléhá schválení soudem nejména v tom
směru, zda její obsah neodporuje dobrým mravům.
.
Pro postavení ženy jest .nutnO' zvláště uv·ésti, že adopcí žena
(svobodná 'Ilebo provdaná) nabývá zásadně j-enom týchž práv,
jaká propůjčuje zákon matce k dítěti. Když adoptují oba manželé
dítko zárov-eň, přísluší oběma moc rodičovská jako nad manželským dítětem, a manželovi náleží moc otcovská k dítěti, s·e všemi
důsledky, právním zastoupením, volbou povolání. Adoptivní
matce přísluší zvláště péče o zdraví a tělesnou bezpečnost, osvojencovu. Když jest osvojitelkou pouze žena, ať vdaná nebo svobodná, zůstává otcovská moc nad dítětem nezm-ěněna, také
otcovy povinnosti, nésti náklad na výživu a vý,chnvu dítěte. Osvojitelce náleží právo na vychovávání adoptovaného dítěte. I při
umělém způsobu rodičovského poměru, jakým je adopce, zůstává
žena jen v podřadném postavení, jaké určil zákon pro pokr.evní,
vlastní matku dítěte.
V dalším obsahu stanoví zákon způsob, jakým se končí adoptivní poměr; adopce může býti zrušena buď dohodou účastníků,
nebo i bez takové žalobou z důvodů, které činí někoho nehodným děditi nebo dávají možnost jeho vydědění. Ú'činky smlouvy
zanikají na budoucí dobu a osvojenec přijímá opět své původní
jméno.
Zákon stanoví též náležitosti adopČní smlouvy. Osvojovací
smlouva je právně účinnou teprve, když byla schválena poručen
ským úřadem nebo soudem (§§ 9-12). Smlouva nemá však
účinku, když před jejím schválením ohě strany od nÍ' odstoupí,
jedna z nich zemře nebo osvojitel pozbude zcela nebo z části
svéprávnosti (§ 8).
K následkům osvo}ení nenáleží změna v domovské přísluš
nosti a státním občanství, jaká jest pravidlem u poměru přiroze
ných rodičů k dětem. Pouze v oblasti práva slovenského nastává
změna v domovské příslušnosti nezletilého osvojen-oe podle adoptanta v čas adopce (Laštovka, Slovník veř. p. str. 438.).
Pro děti adoptované, podrobené otcovské moci osvojitele,
platí soudní příslušnost podle obecného soudu otcova stejně, jako
pro děti manželské a legitimované, v pojištěni sociálnim a pensijním se adoptovaným dětem dostává postavení a dávek jako
dětem manželským.
Osnova občanského zákona odchylu}e se ve svých ustanoveních o osvojení (§§ 145 až 162) od platného práva. Tak stanoví
zejména, že za nesvéprávného osvojence činí smlouvu jeho řádný
zástupce a jde-li o osvojence, který je dospělým nezletilcem nebo
roků
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osobou zbavenou částečně s ',Téprávnosti, jest zapotřebí i přivolení
osvojence. Je-li osvojenec manželem, může hýti osvojen j.en s při
volením druhého manžela, právě tak jako může sám j'en s přivo
lením druhého manžela někoho osvojiti, souhlas je nutný za
předpokladu, že manž,elství není rozvedeno, že druhý manžel není
zba ven svéprávnO'sti nebo že není trvale nezvěstný.
K platnosti osvojovací smlouvy před:episuje se forma notář
ského spisu anebo soukromé listiny, na které jsou podpisy stran
ověřeny soudem nebo notářem. Forma tato může hýti nahražena
soudním zápisem. Osvojovací smlouva nesmí býti podmíněna ani
ča'sem om'ezena. Vyžaduje schválení soudu, smrt osvojitele schválení nebrání. Projevy, zakládající osvojovací smlouvu a obsahující předepsané přivolení, nemohou se státi skrze plnomocníky.
Právní následky osvojení, od nichž se nesmí smlouva o osvojení
odchýliti, jsou podle osnovy předpisy o př-evzetí jména osvojitelova, oBdobné' právu platnému, dále ustanovení, že osvojitel nenabývá osvojením nijakých majetkových práv naproti osvojenci
a jeho potomkům. Jméno získané osvojením může býti umluveno
rozdílně od zákonného př-edpisu tak, že osvojenec má užívati
vedle jména osvojitelova svého Jména dosavadního. Strany mohou smluvou sjednati blíže poměr osvojitele a osvojence, neustanoví-li jinak, platí mezi nimi poměr jako hy osvojenec byl manželským dítětem osvojitele, a na osvojencovy potomky vztahuj-e
se poměr ten, }estliže dali k tomu souhlas. Jedná se ovšem o potomky, kteří zde jsou v době uzavření smlouvy. Jako donucovací
předpisy, jež nelze smlouvou změniti, označu}e důvodová zpráva
(str. 92.) také ustanovení osnovy o tom, že na jiné členy rodiny
osvojitelovy se poměr osvojení nevztahuje, a že ve vlastní rodině
nepozbývají osvojenec a j,e ho potomci práv; právo na výživu
mají jen potud, pokud není osvojitel sám s to, aby jim poskytoval
slušnou výživu.
Ohledně zrušení právního poměru, založeného o:svojením,
uvádí osnova předně zrušení za souhlasu jeho účastníků. Zrušení
poměru osvojení je možno také pouze proti některé z osob, na
něž se vztahuJe osvojení, a lze ho dosáhnouti žalobou, které má
soud vyhověti jen, když žalovanému lze vytknouti takové chování, že na žalobci nelze sprav,edlivě žádati, aby vzhledem k němu
trvalo osvojení.

Schovanectví.
O převzetí ve schovanství jest ustanovení v § 186 o. z. Pěstou
nem, který přejímá dítě do výchovy, může býti stejně muž jako
žena. Schovanectví může býti upraveno také zvláštní smlouvou,
která . podléhá sOudnímu schválení, jedná-li se v ní o zvláštní
závazky nebo úprav~ poměrů nezletilého schovance. Takovouto
smlouvou nevznikají práva a povinnosti, jež jsou ptávním následkem adopoe (o.svojení).

Poměry schovanců, na něž se též vztahuje ustano~ení dvor.
dekretu Č. 32 z r. 1813, jsou blíže upraveny zákonem c. 256 z :.
1921 o ochraně dětí v cizí péči a dětí nemanželských, s p~ov. nar.
Č. 29 z r. 1930. Ustanovení tohoto zákona jest v platnostl 1 v oblasti práva slovenského, platnost prov. nařízení určena tamže na
dobu pozdější (od 1. IX. 1936).
,
Uvedený zákon upravuj,e hlíže .J?éstounsl~ý po.měr" stanOVl
osobní zptlsobilost pěstounovy osoby, Jeho povm!l0s~l. a do~or nad
pěstounskou péčí. Také vychovávací ústavy (slrotcmoe, utulky)
mohou převzíti úkol pěstounský.
v
Dozor nad pěstounskou ,péčí nálež,í p~~~ně sOl~du vporucen:
skemu, dále ' místně příslušné Okr~m, pecl C:, m~a~ez;, ?SObnI
dozor provádějí zvláště k to-mu poverem dozorCI duVer~ICl.
v
Správně poukazuje Sedláček (Kom. ~t~. 91~, 9,16), ZB ,pomer
mezi d'o zorem soudním a dozor,e m admlmstrab-vmm, a daJe poměr dozorčího důvěrníka k poručníkovi, resp. g,e nerálnímu poručenstvu není uspokojivě upraven, povinnosti jsou. mu?hde s0l!běžné, povaha funkce Okresní péče ,o. mládež n~ní )asna; vf, ~nguJe
jednou jako dozorčí orgán, po druhe pko generalm porucnlk. ,
Zákonné ustanov,e ní § 186, že na náhradu Stchovaneckyc~
výloh nemají pěstounov,é nároku, pokládá ,Sedláče~ ~a zastaral;
(Kom. str. 915) a uvádí, že .toto ustanovenI za ~ne~mch poměr,u
může míti pouze ten význam, že pěstoun n:m~ naroku na n~
hradu, když si ji nevymínil ve smlou:~; kd~z vsak ~u podle ,za~
kona náhrada náleží proto, že vynalozll pemze na dltko na mIste
.osoby, která k tomu byla podle .zákona povinna (§ 1042 o. z.),
může se náhrady domá~ati.
.,
vo
v, o
"v v
Schovanci se počítají k rodlnnym pn~lu~m~um pOJ~stenc~
v sociálním pojištění, a náleží na ~~ přísluvsne, vd~vky, I?r~p~dne
.i sirotčí důchod, když byli svou VyZlVOU prevazne odkazanl na

pojištěnce.

v

v

,

'

Osnova obč. zákona nemá ustanovení o pomeru pestounskem.
V čl. VI. uvoz. zák. jes't uvedeno, že , zá.1{, ,Č. 256 z ,ro,ku 192;
o ochraně dětí v cizí péči a dětí nemanželských zůstava v'e sve
platnosti nedotčen.

o

poručenství.

Všichni nezletilí, kteří nejsou pod mocí otcovskou, podrobeni
jsou poručenství. Jsou to v prvé řadě děti nem~nžels-ké. ~ manž,elských ty, na něž se otco~ská moc ~ev!:tahu],e proto, ze otec
zemřel nebo že mu otcovska moc nenalezl buď trvale nebo dočasně. 'Poru6enství týká se také O'sob, nad ,kterými přes dosažení
potřebného věku (21 let) bylo další trvání poručenství s,oudem
nařízeno, případně nad nimiž byla prodloužena ot?ovska moc,'
když otec zemře nebo z důvodů v zákoně stanovenych otcovske
moci pozbude.
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Poručníkovi náleží péče o osobu i jmění nezletilých na rozdíl
od opatro.vníka, který má pečovati o záležitosti ·osob, které jsou
z jine příčiny než pro nezletilost nezpůsobHé samy o ně pečovati.
Opatrovník může býti zřízen případně i v zájmu nezletilého ku
vyřízení .určitého úkolu (ad actum).
,
'
Funkci poručenskou (a opatrovnickou) mohou zastávati
i ženy. půvo.dně však ,ženám občanský zákoník způsobilost,
státi se poručnicemi a opatrovnioemi, odpíral, a to až do platnosti. 1. díl novely č. 276 z r. 1914, od kdy jSo.u ženy uznány způ. so.bilými k převzetí poručenství a opatro.vnictví.
Omezení ženy ve způso.bilosti zastávati poručenství příčilo se
duchu zemského práva českého, kde takové ome~ení_ žen nestihalo a kde postav,ení ženy bylo vůbec svobodnější, než v právu
římském a německém (viz Kozáková, Práv. post. ženy v zems. p.
čes! str. 6. a násl.).
'
Přece však i v platném právu in achází se omezení vdané že'ny
co do zastávání poručenství a to ~ávažné. Ku převzetí poručen
ství potí'ebuje přivol, ení manželo.va (§ 193 o. z.). Přiv01ení toho
není třeba, když jde o vlastnÍ' dítě provdané ženy, když manžel
je prohlášen za duševně chofoého, nebo. když j-eho pobyt není
znám a dále též, když je manželství rozvedeno.
Když manžel odvolá souhlas, jest vdaná žena z pbručenství
propuštěna. Omezení vdané ženy k p01'učenství jest újmou v jejích osobních právech značně citelnou, neboť nesouhlas manželův
je rozhodující a nemůže býti ani zkoumán co do důvodnosti, ani
nahražen soudem.
Soud může též nařízením propustiti z por'llčenstvÍ ženu, když
s-e provdá. V úvahu při tomto ustanovení (§ 255 o. z.) přichází
sňatek poručnice, vyjádření jej-ího manžela ~de nepadá v úvahu.
Ustanovení, že nenÍ' souhlasu manželova tř-eba k poručenství
nad vlastním dítětem vdané ženy, jest vztahovati též na poručen-'
ství staré matky (báby) nad vnuky (Svoboda, Komentář str. 929).
Pro matku a bábu neplatí také dobrov,olné důvody omluvné
(§ 195) a jsou proto i povinny poručenství př, evzíti, když je soud
uzná za způsobilé a poručenství jim svěří. Když vša'k má matka
(bába) podle své povinnosti v péči pět d'ětí, může tuto oko.lnost
jako omluvný důvod ku převzetí poručenství uplatniti (Svoboda,
K'oment. str. 935). Naproti to.mu každá jiná žena podle téhož
zákoného ustanovení (§ 195) nemůže býti nucena, aby převzala
poručenství, když sama nechc,e, důvody udávati nemusJ.
Zákon vychází ženě částečně vstříc, částečně ji opět omezuj.e
ustanoveními o podpoře poručnice spoluporučníkem (§ 211):
»Soud má ženě, která byla ustanov,e na poručnicí, přidati nějakého
muže jako spolupOlručníka: 1. bude-li povolána manželská matka
-za poručníka a nařídí-li otec posledním pořízením, aby byl zřízen
spoluporučník, předpokládajíc, že mu v čase Jeho smrti náležela
otcovská mo.c nad nezletilým; 2. když ' poručnice o to žádá;
3. když soud ze zvláštních důvodů, zejména následkem rozsahu
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nebo obtížnosti správy Jmenl v zájmu po.ručence za nutné to
považuje; 4. bude-li povolána nemanželská matka za po.ručníka
a spolupůsobení spoluporučníka k hájení zájmů nem'allŽelského
nezletilého dítěte je nutným. Při volbě spoluporučníka buď hleděno ' př,edevším ku projevené vůli otcově, pak k návrhu poručnice, konečně k příbuzným nezletilého. «
Spoluporučník má po.ručnici pomáhati radou a postarati. se
o odstranění závad poručenství, jež' zpozoruje. Má spolupodepIsovati žádosti poručnioe ohledně takových jednání, k jejichž platnosti je třeba sv-olení poručenského soudu, případně připojiti své
zvláštní mínění a na žádost soudu podati o věci svůj posudek.
Po splnění těchto povinností nemá další zodpovědnosti . Když mu
byla svěřena správa jmění, vztahují se na něho všechny opatrovníkovy povinnosti (§§ 212-215).
Podnět ku zřízení poručníka jsou povinni dáti přibuznÍ' nebo
jiné osoby nezletilci blízké, též duchovní a úřady, načež zřizuJe
soud poručníka ze své moci úřední. Má dbáti předem oso.b, které
otec nebo matka k poručenství po.volali testamentem a nezřizo
vati osob, jež rodiče vyloučili, neb které žily s rodiči nebo nezl'etilcem v nepřátelství nebo jsou ve sporu. Není.-li povoJaných posledním poří~ením, má býti svěřeno. poručenství (zákonné) př~d~
všemi manželské matoe, pak dědOVI s otcovy strany, potom bahe
s otcovy strany, konečně nejbližš-ímu příbruznému, mezi někol~ka
stejně blízkými však zpravidla staršímu (§ 198). St.a~í ro.dIče
s matčiny strany výslovně se neuvádí, mužští asoedenb JSou Jmenováni předem jako při podpůrné povinnosti alimentační.
Když nel~e zříditi poručenství uvedeným způsobem, záleží na
soudu, koho chce jmenovati poručníkem (poručenství. sou~ní).
Poručník i soud jsou povinni při obstarání poručenských záJmů
osobních i co do správy m,ajetku šetřiti ustanov,ení zákona a JSou
zodpovědni za veškerou škodu i za ušlý zisk, když }e stanoven
vědomě poručník nezpůsobilý.
Poručník má býti soudem poukázán, aby poručenství převzal
'a každý poručník kromě d-ěda a báby skládá zvláštní slib ~o. do
řádného vyko.návání po.r-uóenství, o čemž obdrží zvláštní hstmu.
Také ústavy mohou převzíti poručenstvÍ svých chovanců, pří
padně může býti poručenství jakožto hromadné přeneseno na
vhodný orgán veřejné správy (§ 208, nařízení Č. 195 z r. 1916
o generálním poručenství).
Osoba sirotkova má býti svěřena především matce, a to
i , tehdy, když se tato neuvázala v poručenství nebo když se opět
provdala a její poručenství tak skončilo. Soud může však rozhodnouti v zájmu nezletilce též jinak.
Nezletilci jsoucí pod poručenstvím nemohou hez schv~lení poručenského vstoupit platně do manželství. Souhlas matčm, třeba
byla poručnicí, schválení ~oudu · nenahražuje (Svohoda, Kom,entář str. 1021).
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Provdá-li se nezletilá žena, vzniká zvláštní moc manželova '
nad ní co do její osoby. Zákon uvádí, že přejde se zřetelem ke
sv~ olS?bě P?d m~~želovu moc podle §§ 91 a 92 o. z. (§ 175),
avsal{ Je mozno mlh za to, že vzhl'edem k nezletilosti ženině jest
manželova moc širší než vůči manželce zletilé (Sedláček Komentář str. 878).
'
Zemřye-li ~~nžel za ženiny nezletilosti (stejně též lze souditi
na ypom,e ry pn rozvodu a rozluce manželství), přijde nezletilá
opet pod o~COVS~{01!, moc. Když se provdá nezletilá, která Jest pod
porucenstvl'm, zaleZl ~a posouzení soudu, zda má býti poručenství
po~toupeno manželOVI (§ 260 o. z.). Manžel má k takoyé ženě
p:ava, osobr:í, plrnoucí, z !,?anželství, ~ může, býti ustanoven op'ah ovmkem Jmelll ' manzelcma. Toto zakonne ustanovení vykládá
6,e tal~, ~e v žád~é?1 případě nebude manžel v pJném smyslu slova
p,orucnlk~m. sve zeny (Svoboda, Komentář str. 1047). U nezletileho muze JSou v obdobném případě právní pom. ěry rozdílné.
Kdyz uzavře sňatek a založí vlastní domácnost se souhlasem útoe,
resp. ,poručenského soudu po slyšení poručníka, nabývá zl.etilnsti,
resp. Jest propuštěn z moci poruóenské.
~atka nebo bratr, kteří byli v době zřizování poručenstvi nezletIlI, m~h?:u po dosaž~ní zletilosti žádati za svěření poručenství
na~ detI!ll Cl sourozenc~. Vzh~edem k připuštění žen k úřadu porucenskemu I. d. nov. Je stejné právo jako bratrovi přiznati též
sestře. Poručník ze vzd'álenějšího příbuzenstva může navrhnouti
přen:s, ~ní poručenství na příbuzného bližšího; když j.e stanovena
porucmkem osoba nepříbuzná, může se každý příbuzný o poručenství u soudu hlásiti (§§ 258, 259).
Pon~čenství končí pravidelným způsobem dosažením zletilosti.
Dřívější hranice věková 24 let snížena byla zákonem č. 447 z r.
1919, platným v oelém státním území, na 21 let. V mimořádných
případech může býti poru6enství právě tak jako otcovská m-oc
nad tento věk p~odlouženo; jindy naopak již po dosažení 18 let
mů~e býti nezl~tilá iQ-soba, ať mužská nebo ženská, prohlášena
zle.hlou s prOlllInutím let. Prohlášení 'zletilosti má st,e jný právní
úČl.nek jako skutečně nabytá zletiLost (§ 252 o. z.).
~~o ,oso~y zbavené svéprávnosti (šílené, blbé, marnotratníky),
k ,haJem prav oQo~ob, dosud nenarozených (nascituri) a nepřítom
nyc~ r,~?p .. neznamych a pro hluchoněmé za zvl. určených okol?osÍl znzu]e soud opatrovníka a péče o tyto osoby a jejich zájmy
JSou podřízeny zvláštnímu dozoru a ochraně soudu obdobně
jako je tomu u osob nezletilých. Zvláštních rozd'í lných ustanoveni
pro ~yto osoby co do pohlaví není. Pouze k soudní praxi, která
pravId.elně stanoví při zbavení svéprávnosti jednoho z manželů
opatrovníkem druhého manžela, bylo by vhodno poukázati na
ev~nt. nesnáze i právní újmy, jež v takovýchto případech vznikaJí, kdy~ zdravý manžel pomýšlí uplatňovati pozd'ěji duševní
chorobu Jako důvod rozluky manželství, a již s ohledem na to
o léčení nebo uzdravení, je-li možno, s·e řádně nestará. Anebo
v

v
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když manželce, která jest opatrovnicí choromyslného manžela,
se narodí dítko jiným mužem zplozené, při čemž dojde k promeškání pOluěrně kráťké lhůty tříměsíční k popření resp. žalobě na
oduznání manželského původu. .
Na Slovensku a Poctkarpatorusku platí o poměrech poručen
ských zvláštní poručenský zákon (z. čl. XX z r. 1877) s 'poz~ější
mi změnami. Ylatí tam též zákonné ustanovení, že zlehlostI nabývá se již dosažením 21. roku (§ 1. zák. č. 447 z r. 1919). Kromě
toho v oblasti slovenskeho práva platí pro ženy podle z. čl. XXIII
z r. 1874 ustm10vení, ž,e každá žena stává se zletilou provdáním,
ať jest jaké4,okoliv , stáří a p~drží tot? právo i :před dosažer:ím .
21. roku, .když ovdoví, kdyz Je I?OLtdne rozvedena, nebo manzelství zrušeno. Pro obor práva sm·ěnečného však platí, že před
normálním věkem zletilosti nes,tává se směnečně způsobil,ou (S 108
sm. z.).
,"
. . .
,
Poručenský zákon stanoví, že vSlChnl nezletI1cl JSou bud pod
otcovskou mocí nebo - pod poručenstvím .. Stanoví též případy
prominutí let. Poručenství náleží v prvé řadě poručníku jmenovanému, t.j. tomu, koho otec za poručníka v platné závěti neho
v notářské listině označil. Není-li takového, patří poručnictví
matc,e jako přirozené a zákonné poručnici. Nál€ží jí 'právo. spravovati jmění jejích nezletilých dětí bez účtovací poymnostI. Matk~
jest povinna přijmouti poručnictví, není však pOVInna spravova~
jmění svých nezletilých dětí, takže pro 'Správ~ jmění rr:ů~e býtI
zřízen zvláštní poručník nebo opatrovník. Matčmo povolam k poručenství trvá pouze do opětného jej-ího provdání (§ 35). Také
t,ehdy, když otec jm,enov.al poručník,a, může matka žádati, aby
směla své nezletilé děti podržeti u sebe a aby byla tázána ve
všech důležitějších věcech, které se týkají osoby a jmění nezletilých dětí.
_
Po matce přísluší zákonné poručenství dědovi s otcovy strany,
po něm dědovi s matčiny strany a pak mužským pobočným pří
buzným až' včetně bratrancům.
Ženy kromě matky, osvojit~lky a ma~želky (opatrovnictví)
jsou p"odle pi~áva na Slovensku platného z vykonávání poručen~tví
vyloučeny. Také staré matky (báby) a jiné příbuzné. V tom Jest
posta vení ženy na Slovensku horší než v zemích česk)rch.
Poručenství nad nemanželským dítětem náleží podle zákona
toli~o zletilé matce. Je-li matka nezletilá, ustanoven jest nemanželskému dítěti poručník, stane-li se však matka zletilou, náleží
jí zákonné a přirozené poru6enství.
Příbuzní dítěte mužského i ženského pohlaví (též příbuzní
opatrovance) až do IV. stupně mohou žádati, aby při vyřizován~
věcí nesvéprávných bylo vyžádáno jejich mínění a aby se směh
při rozhodování účastniti. Mohou podati své vyjádření také
písemně. Mají býti slyšeni poručníkem nebo opatrovníkem ve
všech případech, v nichž jest potřebí vyžádati si sch~álení poručenského úřadu. Poručenský úřad je může předvolatI a vyslech105

nouti; když se týká věc osoby nesvéprávného, je povinen tak

učiniti.

V případě, že byl dán pro duševní chorobu nebo z jiného
zákonného důvodu Jeden z manželů jako nesvéprávný pod opatrovnictví, přísluší opatrovnidví především manželovi, který žije
v man~els:kém společenství se zbaveným sv,éprávnosti, a to i tehdy,
když Jest zbaven svéprávnosti muž, připadá opatrovnictví man. želce. Na daJší ženské osoby se vš-ak opatrovnictví nepřenáší.
. Osnova občanského zákona ,obsahuj-e o poručenství a opatrovmctví ustanovení v hlavě páté (§§ 163-228), Pro právní postavení žen, jak je formuluje osnova, jest předem uvésti, že osnova
nestanoví žádného om'ezení ženy co do př' evzetí poručenské
a opatrovnické funkce a naopak ustanovuje, že přede vš,emi jest
k poručenství povDlána vlastní matka dítěte. Jestliže otec vyloučil
matku z poručenství, není soud vyloučením tímto vázán. Omezení vdané ženy svolením manžela ku převzetí poručenství ani
skončení poručenství provdáním poručnice osnova nepřevzala.
Také při stanovení spoluporučníka rozhoduje předpis ohecně
platný a zvláštní oprávnění nebo omezení ohledně ženy se nepředpisuJe.

Osnova ustanovuje omluvné důvody, pro které určité osoby
nemusí poručenstvÍ' převzíti, mezi nimiž zejména péči o 4 děti
n~bo vnuky anebo zanepráwnění jiným poručenstvím, opatrovmctvím nebo podporou. Dále uvádí, že i bez omluvných důvodů
nemusí poručenství přijmouti žádná žena krom·ě matky a staré
matky (§ 169). K tomu důvodová zpráv.a uvádí, že nebyl přijat
návrh, aby se ženám tato možnost omluvy z poručenství nepři
znávala a uvedeno výslovně: »úkol poručníka není' vždy snadný
a od ženy, jež se necítí hýti k němu povolána, sotva lze očeká
vati, že by jej zastávala k plnému prospěchu dítěte.« Toto ustanoveni, které na prvý pohled lze vykládati jako zvláštní výhodu
pro ž·eny, jest ve skutečnosti, jak vyplývá ze slov důvodové
zprávy, vyslovením nedůvěry a znehodnocením osobnosti ženy
a nelze je pokládati za správné . .
~dyž není poručnicí matka a nebyl nařízením pro případ
smrtI označen žádný poručník nebo nikoli způsobilý, náleží poručenství nad dětmi příbuzným, · především starým rodičům, při
čem·ž vždy mužský ascendent jest jm,enován před ženským. Mezi
několika stejně blízkými příbuznými má rozhodovati vyšší stáří.
.. Provdá-li se nesvéprávná žena, záleží na 'soudu, zda správa
Jejího jmění a přivolování j,ejím závazkům mají' hýti svěřeny manželu jako opatrovníku, Stalo-li se tak a zruší-li se manželské spol' ečenství, pokud žena jest ještě nesvéprávná, zanikne opatrovnictví manželovo (§ 220).
Toto ustanovení nahražuje předpisy § 175 a 260 o. z. Ohledně
péče o osobu nezletilé manžeiky nebylo třeba ničeho zvláště
ustanoviti, ježto je o ni postaráno předpisy o právech a povinnostech manž,elových (dův. zpr. str. 108). Oproti platnému právu,
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v na Slovensku, zavádí toto
zejména však oprotI. pra'vu,Platnému
ustanovení osnovy dalekosa~~ou z~~n;~dpůrce pro osobu zbave~ři ustanove~í op~trov~l a, ~ pravidly vyslovenými o tom~
nou svépr~:nosb vne-nl ~ou _:a~: rávnosti zbavená osoh~ v mo~~
. komu nálezl poruce~stv,l. JeblI s dP matčinvm poruoenstvlm, m'a]l
'
b materske ne o po
.J", ,
otoovsk e ne o v' d v
b tuto moc vykonavallcl.
býti stanoveny pre ne oso y .
I

III. 'ŽENA V PRÁVll MAJETKOVEM.
'1 .pl'O muže , pokud
,
"
,nt novenl, ]a{o
Pro ženy platí vesI?e~ steJ:n a ~>:) ,a.. 'ch jednání, týkajících se
se týče nabývání, drzem, ZCIzenI Iv J:n~ůbec Kromé případů, že
vlastnictví a majetkopráv(nícť t)~)~:~í zapotřebí žádného svolení
iest žena nesvéprávnou· ne~ e I a tomto směru podnikne, omeJ h ' 1 'vs' eho co' zena v
,
vo
nebo sc va em . ,
. , h) t' ká se však ta ke muzu.
zení I1'esvéprávný~h ~nezletI}yc m'~elů mohou býti upravenJ:
A. Majetkopravn~ pomery
kové vyžadují ke své platnosh
zvláštními smlouvami: Smlouvy ta
,
,
formy notářského ~pISU, vl" l' 'ednáno ohledně jejich jměnl,
1. Nebylo-li me~1 mar;z,e } J~J?-v~ '-v~istnické právo a druhý ~an~
podrží každý manzel sve dr~v~)J~ strana během manželství Zlska .
žel nemá nároky na to, co az aV , chybnosti platí domněnka,
a jakým~wli způsobeI? do(s§taf2~7 o.p~) z pouhé skut~čnosti ~i~n:
že nabytI se stalo muze~
'h provozování živnosb nelze Jeste
želského pom, ěru a, ~pov e?l~e o , v 'm ma'etkem m.anželů (V~ž.
souditi, že vyzískane Jm~lde ~J?0.1:c;6ukaz ~a manželčinu pOVl'n4207). V důvodech roz o ~U11 Jnabyti jmění manželem.
,
nost podle § 92 a na G~,m~en {§U 1237 které neplatí pro po~ery
Ustanovení posledm ,ety, R ' ' ktere' také osnova obcanatsl'e USl a
,
,
na Slovensku a P ov"dk arp.
'- zrelme
v'' v nevy'h,odné pro postavenI
la
lest
v
10
ského zákona nepflla
"
t'ezv prvi rozchodu
vel , / zelmena
v manze u.
manželky VUCl man z oVl 1
hospo.darv,enÍ' manzelclno a ]eJ~
v'hl'IZI
v, tu na vspo ,ecne
v' t1
Zákon nepn
. '1 'mění podmíněn, ne bo z ca'S
přičinění, kterým ~~l zal' caste YZl~: ~lastních příjmů, nemá přes
usnadněn. Neprokaze~ I vm~n~e k
své přičinění na toto ll~,eJ?-1 v~a~~l~' nepříznivé ustanQvení: pokud
2. Pro manželku p a I Jes ~
, 'domněnka že svěřila mumanželka neodporovala, plah, pravI,ll 'ru svého vo!ného jmění
žovi jako svému zákonné~~ z~{uJ:cIs~P~f~ 'se zfetdeni k tak~vé
(§ 1238 ohč. z,), ..N~ manze a ", e,~o správce věci: ručí však l~n
správě j.ako na Jmeho zI?°t~nenNení povinen účtováním o UZItza kmenový statek nebo Jl~ mu. bl-li to výslovně vymíněno.
cích, braných b~hem ,~pravy, ·~~la~é až do dne zrušené sp~ávy
lJčtováni pokláda se spls,e ~a SPt kt' zv 'povinna vyúčtovati požItky,
(§ 1239). Manžel~~ nenl sl~e aal: během manželství sama ,,:,y_
které svému mu Zl. , Pc:stkoupllp., ° r takové mlčky povolené spravy
brala. Manželé m.aJl: vsa' na , VU I
v

o v'

V'

v

•

"

,
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výslovně též stanoví, že v naléhavých případech
ne~o př.i neb:zpečenství újm:y můž; býti m~nželovi správa jmění

zastaviti. Zákon

?dnata 1 kdy~ by mu byla v~slovne na navzdy povolena. Z toho
Je?,t pa.tr~o" ze s~l~om~c.nenl I?anžel~vo manželkou ke správě
]eJIho ]mem nemuze byh bezvyhradne a na oelou dobu života. '
Když by manžel nebo manželka nerozvážně mrhali jměním a seboe
nebo S voOj i rodinu vydávali tím v šanc budoucí nouzi mohou
býti k návrhu druhé strany prohlášeni za marnotratné (§§ 1241
'
273 obč. zák.).
Na S~ovensku .potř.e~uj~. r:l~~:ní úl~?ny mezi manžely nebo
snoub~~cl" P?l~ud ]s0,u ~ule~lteJ~l, taktez k platnosti formy veřej
n?notars~~ ~stmy, zeJ?:en~' ;kdy~ se j,edná, o úpravu majetkoprávm,ch p~~veru, dale pf}, smlouvach trhovych, záměnných, rentovrc~, pu]?ko~ý?h atd., vždy při darování nemovitostí, při darovanl movItostI Jen tehdy, když předmět daru není současně ode~zdán. Dále vůbec při všeobecných plnomocenstvech m,ezi manzely a s~oubenci a některé úkony mezi manžely, tak zejména
vys~a~.e~ll stvrzenek o odevzdání resp. o převzetí věna, při důkazu
o l~~tmac~,. ~ydaný:h manž,~ly nebo snoubenci navzájem, když
maJl slouzlh Jako dukaz prah tř.etí osobě atd · (Fajnor - Záturecký
str. 432, 433).
.
'
Dle směr:eč~ého práva ~platného v c.elém státním území)
. n;.ohou manzele hez om,ezem podstupovatI navzájem směnečné
zavazky: ale neI?ohou jimi nahraditi právní jednání, k jejichž
platnostI vyžadUje zákon formu notářského spisu.
. vM,anželství nepřekáží. ani manželovi ani manželc-e, aby svým
~me~llTI vol~ě, naklá~ah. !mění ~aždého 'f ni~h jest navzájem
up~ne neodVIsle. Mannelovl nepatn ohledne majetku manželčina
a?-l správa ani žádné disposiční právo. Manželka může sioe svě
ht. :nan~dovi, sJ;>ráv,u svéh~ maj·etku, ale .může ji kdykoli odvolati
~ zadatI v:ydam sv,eho majetku. Z toho Je patrno lepší postavení
zeny. v pra~~ s~oven~kém než ~ pv~ávu českém. Pokl!d spravl1je
n~~?-zel z~lastnl ..rr:~J'e!·ek manzelcm, není povinen vyúčtovati
pnJ~~ aru ~dah CIS,ty výnos, když nebylo jinak uj.ednáno. To
netyka ~e vsak k~p~ll ceny" kterou je povinen vyúčtovati.
. ~anzel ?J2r~vuJe Jeno:n J~ění společné a společnou koakvisici,
toOhz, koakvlslCI (rozmnození Jmění), která vznikla společnou čin
nost! ?bou manželů. Když zanikne manželství smrtí Jedné stranv,
kdyz Je vysloven rozvod nebo manželství soudně rozloučeno můŽe
každá manželská strana případně její dědicové žádati od' druhé
m~nželské st~~ny resp. jejíc~ d-ědiců (pokud jí patří koakvisiční
pra.v~), ab ž Jl v:ydala pO~O,,~lC~ to~o, co přirostlo na majetku za
!rvam .mm~zelstvl. Koakvlslcm prav~ se vztahuje jenIQm na ma]~~t~k, Je~o~ byl,~ nablto ~ době ~kutečného manželského spoluzlh~ a dava vzaJemne pozadovacl právo manželce proti manželOVI a manž:lu proti' ~anžel~e (Faj~or - Záturecký, str. 437).
v V osnove občanskeho zakona Jest stanov·ena též zásada, že
snatkem nenastává společenství jmění m'ezi manžely. Jestliže
108

manželé neučinili o jmění zvláš~ní úmluvy, podrží každý své dosavadní jmění a žádný z manželů nemá práva ma to, čeho druhý
m'anžel za manželství nabude. V pochybnostech se má za to, ~e
co na jmění přibylo za trvání manželského společenství, nabyli
oba manželé stejným dílem (§ 52).
Toto ustanovení podle osnovy obč. zákona j-e spravedlivější
než současně platné dle občanského zákona. V důvodo vé zprávě
výslovně se poznamenává, že při této úpravě byl vzat zřel,el
k tomu, že majetkové prospěchy, jichž hylo dosaženo za manželství, je přičísti' k zásluze ohěma stranám, ať již proto, že ohě byly
výdělečně činné, nebo že výděle č ná činnost jedné z nich se mohla
rozvinouti jen dík přímé nebo nepřímé podpo.ře strany druhé
(str. 51). Lze však vésti jak důkaz, že toto jmění .nabyl ten nebo
onen manžel, tak důkaz, že ono jmění manželům náleží poměrem
jiným. Míru tohoto poměru posoudí soudce podle volného př·e
svědčení: Tímto ustanovením převzala osnova, jak v důvodové
zprávě poznamenáno, ze slovenského práva vš·e, co zasluhovalo
zachování.
Osnova převzala však také ustanovení z občanského zákona,
že platí domněnka, že manželka svěřila správu svého jmění manželovi jako zástupci, pokud neodporovala (§ 53). Také zd.e manžel, spravující manž,elčino jmění, má postavení zmocněného zástupce, odpovídá však pouze za km,enové jmění, neni povinen
súčtovati užitky, ledaže by to bylo výslovně ustanoveno, a účty
jeho mají býti považovány za vyrovnané až do toho dne, kdy
zanikne moc spravovati manželčino jmění.
Tímto ustanovením nebylo nikterak zlepšeno pmtavení vdané
ž'eny v zemích historických a v oblasti práva slovenského bude
toto ustanovení znamenati znesnadnění postavení vdané ženy do
té doby tamž·e neznámé.

3. Věno a výbava.
Věnem rozumí se' jmění, které bylo mužovi odevzdáno či zajištěno manželkou, nebo za ni třetí osobou, na úlevu v nákladech,
spojených s manželským společenstvím (§ 1218 Q. z.). Když má
nevěsta vlastní jInění, zřizuje se věno z tohoto jmění. Jestliže
jmění nemá, anebo jestliže má jmění, které nedostačuje na při
měřené věno, jest povinen nejprve otec, pak matka, dále dědové
a báby zříditi jí věno podle pořadí, jak Jsou povinni' vyživovati
a zaopatřovati děti. Takto zřízené věno má býti přiměřené jeji'c h
stavu a jmění; případně mají k zřízení věna poiněrně přispěti.
Nemanž,elská dcera může žádati věno jen od své matky. J,e-li nezletilá, potřebuje smlouva ohledně věna schválení soudu poručen
ského. K žádosti, aby bylo určeno věno, j-est nutno projeviti vážný
úmysl provdati se. Úmysl tento musí býti rodičům oznámen,
není však třeba, aby dcera oznámila s určitostí muže, s nímž
choe uzavříti súatek, a aby udala místo a čas súatku. Za zřízení
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věna může

žádati i

před sňatke!TI, věno

jest splatno teprve uzav-

řením sňatku (Váž. 273, 4675, 3144, 8417, 11.089).
Když osoby, povinné zřízením věna, k žádosti ž~ny, kter~ l!l~
nápok na zřízení věna, věno nezřídí nebo odpírají tak učmltl,
může se žena obrátiti na SOL1d, aby určil, že věno má býti zřízeno

a v jaké výši. Řízení před soudern děje se cestou nespornou (V áž.
2115, 5311). P.ouze tehdy, když se domáhá ž·erLa zřízení věna na
základě slibu, má téik učiniti cestou sporu (Váž. 3576, 13.137).
J,estliže se dovolává dcera nebo vnučka zřízení věna prostřed
nictvím soudu, a rodi·če neho dědové a báby dovolávají se ~vé
nemohoucnosti zříditi slušné věno, tu má soud na žádost lopravněných vyšetřiti okolnosti, týkající se majetkových poměrů povinných oSlob.' ale bez přís,ného p~trání l?o st~vu )~ění y.a P?dl~
výsledku rodIče, dědy a baby buď uznatI povmnyml, pnmerene
. věno zříditi, an·ebo je múže od této povinnosti sprostiti.
Nárok na zřízení věna trvá, i když nebylo žádáno při' sňatku;
za zřízeni věna může býti tedy žádáno kdykoli později. Nikoli
však za náhradu věna na škůdci, jež ušlo usmrcením otce, když
dcera v době otcovy smrti byla již provdána (Váž. 13.074). Také
pro druhý sňatek múže dcera žádati zřízení věna, ačkoli ~cer~
při prvém sňatku věna nežádala (V áž. 53~1, 9430) .. Obdrze:a.~l!
dcera již své věno, a je třeba bez svého zavlJlění ztratila, nenl ]lz
oprávněna ani v případě druhého manželství žádati nové (§ 1223
obč. zák.).
Při posuzování způsobilosti ku zřízení· věna béře soud y úvahu
dobu skutečného uplatňování nároku; výše věna se určuJe podle
majetkovýeh poměrů povinného v době, kdy se o věno žádá
(V áž. 337 6, 1168, 6833, 8205, 10.416).
Otázka tato byla taktéž 'posouzena v tom směru, že když jest
žádáno o věno později, má se rozhodnouti o něm podle doby
sňatku (V áž. 4555).
y,
Při vyměřování výše věna n·ení soud omezen ohledem na pnpadné nároky dědické, zejm'é na nikoliv výší povinného dílu
(Práv. 1906, str. 452), avšak rozhodnuto bylo též, že zpravidla má
býti věno stanoveno tak, aby nepřekročovalo výši dílu povinného (V áž. 10.416). Zda padá v úvahu při vyměřování věna co
do jeho výše a zří-zení stav nastávajícího manžela! resp. man~ela
žadatelky, jest celkem sporno. Bylo rozhodnuto 1 v tom smeru,
že stav mužův nepadá v úvahu (Váž. 273), také opačně, zejména
však, že stav manželův by padal v úvahu případně jenom potud,
jaký byl v době sňatku (V áž. 6284).
Za doplnění věna mohla by oprávněná žádati zpravidla t~hdy,
když prokáže, že dostala věnem méně, než bylo úměrno ma]~tku
zavázané osoby v době, kdy věno skutečně poskytnuto, zpraV1dla
nelze poukazovati na pozdější rozmnožení maj-etku rodičů (V áž.
7038, 8205, 11.413). Povinnost zříditi věno nepřechází na pozů
stalost a je lhostejno, že ještě za života otcova byl nárok na určení
věna uplatňován, když o něm za otcova života nebylo rozhod1
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nuto (V áž. 12.800). Provdala-li se dcera bez vědomí nebo proti
vůli svých rodičů a shledá-li soud příčinu odporu za důvodnou,
nejsou rodičové povinni dáti jí v ěno ani v případě, když potom
manželství schválí.
Muž nemá nároku na poskytnutí věna ani proti své manželce
ani proti její rodině, a jest oprávněn žádati věno jen tehdy, jestliže mu bylo platnou formou (notářským aktem) přislíbeno. Nebyla-li při tom vymíněna jiná doba, může žádati věno ihned po
Ula vření m anž·elství.
Jako věno může býti dáno vše, co .lze zciziti nebo oeho lze
užívati. Pokud je pokračováno v manželském spollečenství, náleží
požívání věna a toho, co k němu přibude, mužovi. Spočívá-li
věno v hotových penězích, v postoupených dlužných pohledávkách nebo ve spotřebit· elných věcech, náleží mu úplné vlastnictví (§ 1227). Na vkladní knížce, dané věnem, nabývá manžel
pouze práva požívacího, vlastnictví mu nenáleží (Váž. 5131). Spočívá-Ii věno v nemovit)T
ch statcích, právech nebo svršcich, jichž
lze užívati se zachováním podstaty, pokládá se maIlŽelka tak
dlouho za vlastni ci a muž za jeho poživatele, až se dokáže, že
manžel převzal věno za určitou c·enu a zavázal se jen k vrácení
Mto peněžité částky. Když byly dány věnem peníze v hotovosti,
v případě vrácení věna stihá muže povinnost vrácení příslušného
obnosu.
Jednání, jimiž s·e zřizuje věno, jest pokládati za smlouvu svatební a potřebuj-e f.ormy notářského spi~u, taktéž potvrwI1Í o vyplacení věna (Krčmář pro r. str. 38).
Po smrti manželově připadne věno zpět manželce. Nároku
pozůstalé vdovy na vrácení věna není na závadu ani, že věno
bylo manželi zřízeno a vyplaceno, aniž o tom zřízen notářský spis,
ani že. přij-etí věna není dotvrzeno notářským spisem. Důkaz
o přijetí věna lze zjednati il jiným způsohem, zejména výslechem
osob přezvědných (V áž. 3746). Zřízení věna skutečným jeho odevzdáním manželovi nevyžaduj.e formy notář. spisu (Váž. 10.422).
Zemř·e-li manželka před' manželem, mají její dědkové nárok
na vrácení věna, není-li výslovně jinak ustanoveno. Když zřídil
věno někdo, kdo k tomu nebyl povinen, může si vymíniti-, aby
po smrti mužově připadlo mu věno nazpět.
Povinnost vrátiti věno nastane také při skončení manžlelstvÍ
prohlášením jeho za neplatné a při rozluce manželství, bez ohledu
na uroení viny (Krčmář R. p. str. 41, Svoboda R. p. str. 29). Při
rozvodu manželství mohou manželé žádati za prohlášení zrušení
svatebních smluv, oprávněn jest k tomu ten z manželů, který je
nevinen na :rozvodu; jsou-li oba vinni nebo nevinni, kterýkoli
z nich.
Za vrácení věna je možno žádati zárov·eň se žalobou o rozvod,
není tř·eba pravomoci rozvodového rozsudku (Váž. 7512).
Kdo věno odevzdá, případně sama manželka, jsou oprávněni
žádati přiměřené zajištění od toho, kdo je přijímá, a to při ode111

vzdání nebo když nastane později nehezpečenství. Jde-li o nevěstu nesvéprávnou, mohou poručníci a opatrovníci prominouti
řádné zajištění jen se schválením vrchnoporučenského soudu
(§ 1245).
Týmž způsobem, jakým jsou rodičové nevěsty povinni vydati
jí věno, nál'eží i rodičům ženichovým, aby mu dali výbavu, při
měřenou jejich jmění. O zříz'ení výbavy platí obdo1
b né ustanovení
jako o zřízení věna, pokud se týče jmění, z něhož je výbava zří
zena, domáhární se zřízení výbavy na soudě, ztráty nároku, když
sňatek byl proti vůli rodičů a také co do ustanovení, že při ztrátě
nemůže býti žádána výbava poznovu. V ostatním jsou ustano v,erní
rozdílná.
Na výbavu má zákonný nárok pouze syn. Rozsah nároku na
výbavu s,e posuzuje podle poměrů v čase, kdy sňatek byl uzavi;en,
, způsobilost osoby výbavou povinné poskytnouti výbavu takto vymě,řenou, podle doby, kďy se žádá výbava (Váž. 13.563). Dcera
nemá proti rodičům v,edle nároku na věno ještě zvláštní nárok
na výbavu (Váž. 6284). Bývá vš'a k začasté zvyk€nl, že dcera
obdrží též výbavu, tu pak jest důleži'to činiti :rozdíl mezil předměty
tvořící-mi věno a tvořícími výbavu. Slib výpravy přes m,eze zákonné povinnosti k výpravě, ať tu takové povinnosti vůbec nebylo, ať byla po právu jen rnenší n1:ěrou, jest považovati za
darování bez o.devndání, jež vyžaduje formu notář. spisu (Váž.
13.249).
. Výbavu nelze v pochybnostech považovati za věno, jest paraf.ernalním jměním manželčinýrn, k výbavě má manželka neobm,ezené vlastnictví, při čemž arci může svěřiti její správu manželi; podáním žaloby o vydáni .výbavy vypověděna správa jmění;
bytové zařízení je výbavou. Manž'elka má právo volně nakládati
svými věcmi; manžel není oprávněn svémocně zadr~ovati výbavu
k vynucení nároků podle §§ 90-93 ohč. z.
Zejména nelze na výna vu použíti ustanov,e ní § 1227: kdežto
za trvání manželství náleží manželovi požívání věna, i toho, co
k němu přibude, při výbavě tomu tak není. Také okolnost, že
se předmětů výbavy (nábytek, domácí zařízení a pod.) po přine
sení manželkou používá i k prosp ě chu manželově, nečin-Í z před
mětů výbavy již věno a nelze na ně použíti předpilsů o věně,
zejména co se týká vrácení a volné disposice předměty manželkou, která vlastní výbavu. Nárok na vydání výbavy nelze proto
učiniti závislým na tom, ž'e nebyly vyslov,eny ani rozvod ani rozluka či oddělené bydliště . Manželku nelze ve výkonu vlastnkkého
práva k výbavě omezovati tak, ž'e by je mohla vykonávati jen,
zůstane-li u manžela, nebo vrátí-li se k manželovi (V áž. 10.268,
10.423).
Exekuce na právo dcery, žádati věno, není přípustna; zabaviti však je možno pohledávku věna, která přísluší dceři z t,oho
důvodu, že jí bylo věno pravoplatně přie;náno (Váž. 12.928).
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, Věno lze zříditi, posledním pořízením a to tak, aby byl manž,el
osv,o bozen od vrácení, nebo aby dědic byl zavázán vrátiti manž~lce částku nebo věc, přin€senou jako Věr-lO, při oemž platí před
pISy pro jiné odkázané, pohledávky. Odkáží-li rodiče dcerám
věno, vpočte se jim toto do dědického. podílu podle zákona nebo
posledního pořínení, pokud nebylo výslovně prohlášeno za odkaz
přednostní (§§ 669- 671 obč. 'z ák.).
Na Slovensku jest poj€m věna souhlasný, postupem doby pi'evzat z práva dříve rakouského. Věnem jest Jen to, co manželka
výslovně jako věno manželovi zřídí. Na Slovensku neplatí povinnost vě no zříditi, ~ni rodiče k tomu povinni nejsou (Fajnor-Záturecký, str. 434 a násl., Rath. Sborník VI., str 184 a násl.).
Pro obě právní ,oblasti platí zásada, že zřízení věna, resp. slib
věna v mezích dotační povinnosti není darováním (V áž. 1412
a j. v.). Také v oboru práva poplatkového jest v tomtO' smyslu
na poskytnutí věna vzat zřet'el: Poskytnutí věn:a a výhavy podléhá dani darovací jen, je-li tu listina, kterou se buď věno zřizuje
nebo zřízení jeho dosvědčuje. Předpokladem je, že s,e jedná o zří
zle m věna osobou, povinnou ke zřínení věna podle předpisu obč.
zákona.
Zákonem č. 64 z r. 1931, kterým byly vydány nové řády konkursní, vyrovnací a odpůrčí, sjednocena byla zároveň ustanovení
těchto zákonů, která platí pro celé státní územÍ.
Ohledně věna platí tato ustanovení:
Za konkursu je možno odporovati zajištění nebo vrácení věna,
když k němu úpadce nebyl zavázán ani smlouvou, kterou sfednal,
vstupuJe v manželství nebo zřizuje věno, anil podle zákona při
skončení manželského. společenství (§ 32 k. ř}
Ohledně pohledávky úpadcovy manželky a obchodních věři
telů za konkursu platí ustanovení" (§ 58 k. ř.):
1. »Práva, která příslušejí podle ohčanského práva úpadcově manželce
v pi"íčině věna, mohou býti v k'o nkursu uplatněna jen, by.lo-li přijetí věna
potvrzeno vei'ejnonotái'ským spisem zřízeným bud' hned při přijetí věna
nebo nejpozději dva roky před prol:;tlášením konkursu,
2, K pohledávkám obchodních věřitelů, ,k teré vznikly d.říve neŽ byla do
obchodního rejstříku zapsána práva úpadcovy manželky ze svatebních
smluv, budiž v konkursu přihlíženo částkou, která by na ně připadla, kdyby
nebylo pohledávky úpadcovy manželky ze svatebních smluv . Větší částku,
která takto připadne obchodním věřitelům, přikázati jest jim z podílu
příslu'šejícího Hpadcově manželce. jako ~9nkursní věřitelce. «
Předpisy práva občanského, na které § 58, odst. 1. k'onk. i', odkazuje,
obsaženy jsou pro právní oblast mimoslovenskou v § 1260 obč , zák. Pod,le
nich nemůže manželka v případě konkursu prohlášeného na jmění manželovo požadovati vrácení věna, nýbrž jen z aj i š t ě ní p,r o případ, že bude
manželství rozvázáno .

Ustanovení druhého ,odstavce (§ 58 k. ř.) má význam j.en pro
právní oblast českou a o zápisu do obchodního .rejstříku platí
ustanovení Obchodního zákona.
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Na Slovensku a Podkarpatské Rusi může manželka v případě
konkursu 11.a jmění mužovo požadovati přímo v r á cen í věna
(Rouček, obč. z. str. 987).
V obou právních ohlastech může úpadcova manželka tyto své
nároky v příčině věna uplatniti jen, může-li dokázati přijetí věna
manželem veřejnonotářským spisem, který byl zřízen buď hned
při přijetí věna, neho nestalo-li se tak při přijetí, aspoň dva roky
před prohláš,e ním konkursu.
Stalo-li se věno v oblasti práva dříve rakouského součástí
jmění manželova, muže manželka uplatniti nárok na zajištění,
že bude věno vráceno, přihláškou podmíněné pohledá vky jako
konkursní věřitelka třetí třídy. Zajištění samo stane se podle § 134
konlL ř. Není-li věno součástí jmění mužova, lze požadovati jeho
sekvestraci, po př. vyloučení z konkursní podstaty (Srov. Krčmář,
Právo rodinné § 19, č. VI.; Voska, Konkurs ... řády, str. 232
a násl.).
Toto ustanov,ení se nevztahuje na případ, že bude prohlášen
konkurs na jmění manželčino. Manželova práva na věno a jeho
požívání zůstanou nedotčena. (§ 1261 obč. zák.).
Osnova obč. zák. převzala o věně ustanovení §§ 1218-1225
obč. zákona (I§§ 77-87).
Ponechána byla povinnost rodičů a starých rodičů (dědicové,
báby) k zřízení věna dceři. Věno má se zřizovati' se zřetelem
k manželství, tedy případně před jeho uzavřením nebo il po pr:ovdání. Slib a zřízeni věna vyžaduj-e formy notářského spisu jako
ostatní smlouvy svatební; (§ 76). Podle ustanov'e ní uvozovacích
k osnově platí ohledně věna a ohledně správy manželčina jm, ění
(čl. XXI., XXII.):
1. Byl-li na jmění manželovo prohlášen konkurs, nemá manželka práva,
aby jí bylo ihned vráceno věno a vydáno obvěnění. Ale od prohlášení konkursu jí přísluší požívání věna, .ač nezavinila-li majetkový úpadek manželův.
2. Správa jmění manželčina přestává prohlášením konkursu, i když
byla manželu svěřena zvláštní smlouv,o u.
Prohlásí-li se konkurs na jmění manželčino, trvají smlouvy svatební
beze změny dále. Správa jmění podle §§ 53 a 54 se na d'obu, pokud konkurs
trvá, přerušuje. Správa jmění, která byla manželu postoupena smlouvou ve
smyslu § 91, 'odst. 2., se zrušuje.

4. Ostatní smlouvy svatební.
Mezi manžely (snoubenci) mohou býti upraveny ma}etkoprávní poměry kromě zřízení věna dál'e: obvěněním, jitřním darem, smlouvou o společenstVÍ> majetku, smlouvou advitalitní
a smlouvami dědickými.
Obvěnění jest to, co dá ženich nebo třetí osoba nevěstě na
rozmnožení věna (§ 1.230 o. z.). Toto věnování, na něž nemá žena
právního nároku, a jehož předmětem může býti vše, co můž'e
býti předmětem věna, podm,íněno jest předně zřízením věna, dále
podmínkou, ž,e manžel má za svého života požívací právo k ob114
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jako ke věnu, a konečně podmín~ou, že manželka přeži}e
manžela (Svoboda: R. p. str. 30).
Stejný důsledek jako manželova smrt má vyslovení rozluky
manželství, je-li manželka nevinná, z viny manžela. Jsou-li vinny
obě strany nebo jen manželka, obvěnění se patrně ruší. Pr,o rozvod ohledně zajištění obvěnění platí obdobná ustanovenÍ' jako při
věně (Krčmář, R. p. str. 42).
V oblasti slovenského práva setkáváme se taktéž s obvěně
ním. Rath(Sborník VI. str. 354 a násl.) pokládá je za zbytek dávného zvyku, že si muž musil děvče kupovati od jejích rodi,čů
a příbuzných. Pro vysokou šlechtu stanoven byl k tomu cíli obnos
400 zlatých, pro šlechtice a občany 200 zlatých a pro bývalé poddaná 40 zlatých. Zemřela-Ji. manž,elka a byl-li uvalen na manžela
konkurs, mohou její dědicové žádati na konkursní podstatě vydání zákonitého obvěnění v uvedených obnosech. Po puvodním
zvyku kupování ženy rozšířil se názor, že obvěněni je odměna
manželce za věrnost (plnění manželské povinnosti) a cizoložstvím
ježena ztrácí. Po}em obvěnění neurčitý, ztotožňován často
s jitřním (svatebním) darem.
Tot.o ztotožňování Rath odmítá a vyslovuje o věci názor, zajímavý pro nazírání na postavení ženy v manželství:
» Snubní dar není zákonem stanovený, nedáva sa za plnenie manželských
povinností a nie pod podmienkou vernosti, svatobný dar prejde hneď po
odovzdaní do v.Iastného majetku 'ženinho, s kto,r ým už po č as manželstva
sloDodne nakladá.
P'r i všetkých poetických a ideálných momentoch ženby stavia život svoje
tvrdé každodenné p,ožiadavky; keď sa dievča vydává, potrebuje hr'omadu
nutných i zbytočných vecí li začíná sa 'osamostatňovať, k tomu je treba maf
nejaký peniaz medzi rukami; jako mladá žena začÍna byť samostatnou gazdinou , -tiež nemože bež-ať ,o každú babku k muž'o vi, potrebuje nejaký obnos
sama pro seha, k svojim cielom, 'ona tiež človek a -c hce mať svoj neodvislý
kruh, v ktoTom nemusí nikomu účtovaf - ,odpovedať; a toto považujem
dnes za hospodárské a psychologické pozadie podarúnkov v práve manželskom vobec. Z čoho poz.ostáva obyčajne snubný dar?
Jestli je snúbenica bohatá, a tedy peniaz nepot.rebuje, sú to ,šperky
a dary jej osobnému použitiu alebo k spoločnému v Dudúcom manželstve.
Jestli jej menej zámožná, p'ozostáva snubný dar z šatstva a niečoho praktičného pre domácnosť. A svatobný dar je priTodzene už intímnější, a poneváč žene dar,ovaná vec i tak »neujde «, a žena ju prípadne v čas potreby
(budú deti) rodine obetuje, može byť muž šted,r ejšÍ a uprimnejší. Obyčajne
je to nevelká suma, aby si mala žena v čas pot.reby z óoho pomocť a nemusela p,o kuse predávať. «
Osnova občaruského zákona obsahuje ustanovení obdobné

jako občanský zákon. Stanoví dále výslovně, že manželka se muže
domáhati, aby obvěnění (jako věno) bylo zajištěno, i když n,ení
nebezpečenství (§§ 88- 90 os.). Za vydání ohvěnění při prohlášení konkursu na jmění manželovo nemá manželka práva . .
Jitřní dar je poskytnutí manželce manželem prvého rána po
svatbě. Původně to hyla náhrada za ztrátu panenství (Svoboda,
R. p. str. 31). Podléhá ustanovením, o smlouvách darov.ackh II
smlouvách svat,ebních (Krčmář, str. 43) . Osnova občans~ého
zákona ustanovení o. ~ilřním, daru jako nepraktické vypouští.
8*
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Společenství statků muze hýti m,ezi manžely sjednáno jako
svatební smlouva (§ 1234 a násl.). Manželský svazek nezakládá
sám o sohě takový stav mezi manžely. Společeruství statků rOl:umí
se ~e zpravidla jen na případ smrti. Manželovi dává právo k polovIci toho, c,o tu po smrti druhého manžela ještě jest ze statků
daných obapolně do spole6enství. Při společenství, které se vztahuje na celé jmění, mají býti před' dělením sraženy vš,e chny
~luhy. Při, společenství, které má za pfedmět jak přítom'I):é nebo
Jen budoucí jm.ění, smějí býti sraženy j.en ty dluhy, kterých bylo
použito k užitku společného statku. Drží-li manžel nemovitý statek
a je-li právo druhého manžela ku společenství zapsáno do veřej
ný:c h knih, obdrží tento zápisem věcné právo k polovici' podstaty
statku, dle něhož ,onen manžel o této polovici nemůže činiti poří
zení; na užitky však hěheITI manž€lství neobdrží vkladem n~roku.
Po smrti manžela náleží na živu pozůstalé straně ihned volné
vlastni'ctví jejího podílu. Takový vklad však nemůže býti na
újmu věřitelům na statku dříve zapsaným. Společenství statků
může se týkati, jak patrno, buď celého jm'ění, nebo jen určitého
ús€ku; může býti sj.ednáno mezi živými nebo na případ smrti.
Smrtí, dále také rozlukou z viny jedné strany a prohlášením konkursu na jmění jednoho z manželů nastanou účinky této. svatební
smloQuvy, totiž sjednocení majetku, jehož se smlouva týkala,
k ú6elu rozdělení Jeho, k odevZldání poloviny (sj.ednané kvoty)
manželu pozůstalému (rozloučenému, kridatářovu).
Také na Slovensku Je možno veřejnonotářskou listinou upraviti vzájemné poměry manželů jako všeoQbecné majetkové společenství.

Podl,e zákonných ustanovení tamž,e platných trvá instituce
tak zv. koakvi,sice. Zakládá se na domněnoe, že manželé přispívají
po čas manželství společnou prací k rozmnožení svého majetku
a proto má připadnouti při zaniknutí manželství ohěma manželům stejný díl jmění, získaného v době manželského spolužití.
Ustanovení toto platilo m,ezi manžely nešlechtickými, tito však
m,ohli v manželské smlouvě vyloučiti meZÍ' slebou l~oakvisiční společenství. U šlechticů, respektiv,e bývalých šlechticů, a dále Ll občanů, kteří se živí duševní praci (t. zv. hónoraciori) neplatí podle
zákona instituoe koakvisi'Oe, al€ může býti sjednána rrianželskou
smlouvou.
V republice ,československé zrušeny byly šlechtictví a řády.
Při tom však nehyla dotčena platnost soukromoprávnkh ustanovení, .která se zakládají na stavovských rozdílech, takž'e j.est otázkou, Jak má býti používáno zákonného ustanovení o koakvisici
(Fajnor - Záturecký, str. 435 a násl.).
Osnova občanského zákona nezavádí společenství jmění mezi
manžely. V zásadě nemá žádný z manželů práva na to, čeho
druhý manžel nabude za trvání manželského společenství, v pochybnostech platí domněnka, že jmění, které přibylo za trvání

manžoelského společenství, nabyli oba manželé společně stejným
dílem. (Viz výše.)
Osnova dává dále (§ 91) manželům i snoubencům možnost,
aby se mezi sebou dohodli o společenství statků jakéhokoli druhu,
joež příkladmo uvádí. V této souvislosti je také ustanov,ení 00 tom,
že může manželka zvláštní smlouvou svěřiti manželovi také
správu svého jmění, ale v případech naléhavých, nebo hrozí-li
škoda, mohou mu býti tato práva soudem na žádost manželčinu
odňata.

Vdovský plat. Ustanovení obsahuje §§ 1242-1244 občanského
zákona. Co jest určeno manželce pro případ vdovství na obživu,
sluJe vdovský plat. Podmínkou vdovského platu jest j,ednak smrt
manželova, j,ednak zachování vdovství. Provdáním ztrácí vdova
na vdovský plat právo. Vdově náleží ještě po 6 týdnů po smrti
mužově obyčejná výživa z pozůstalosti, a je-li těhotná, až do uplynutí 6 týdnů po jejím slehnutí. Pokud poQžívá této výživy, nemá
nároku na vdovský plat. Vdovský plat má býti zaprav,en vždy
3. měsíce napřed. Ujednání vyžaduj.e f,ormy notářského spisu. Za
ŽIvota manželova je žena oprávněna žádati zajištění vdovského
platu obdobně jako u věna. Na Slov'e nsku nenlÍ stejného ustanovení. Vdově náleží však dož~v,otní požívací právo k celé manželově pozůstalosti (t. zv. vdovské právo). Zůstavitel může uspořá
dati vdovské právo posledním pořízením způsohem odlišným od
zákona, avšak j-e nezbytné, aby vdově zůstala výživa, přiměřená
postavení a maj-etku zůstavitele. Z důvodu nehodnosti nepřísluáí
však vdovské právo manželce, která j~ vinna, že svého manžela
hezprávně opustila, třeba j.ejich manželství nebylo rozloučeno.
Je-li vina na straně manž'elově, manželka ' práva nepozbývá. Při
novém provdání vdovy vdovské právo zanikne. Podle novější
praxe zaniká vdovské právo také projevením dodatečné nehodnosti vdovy (Fajnor - Záturecký, str. 500-501). V osnově ustauovení o vdovském platu převzato nebylo.
. Smlouva ,dědická a smlouva advitalitní. Manželům j.e dovoleno v jedné a téže závěti ustanoviti se vzáj-emně za dědice. Taková závěť j;e odvolatelná za souhlasu druhé strany smluvní.
Z jednostranného odvolání nelze usuzovati na odvolání strany
druhé. Takováto dědi'cká smlouva může býti řízena pouze mezi
manžely, jest tedy podmínkou uzavření manželství a dále forma
platné závěti. Dě.dická smlouva nepřekáží žádnému z manželů,
aby za svého života nakládal podle libosti svým jměním. Právo,
které vzniká, předpokládá zůstavitelovu smrt a nemůže proto
býti smluvním dědicem, když zůstavitele nepřežij.e, ani na jiné
pfevedeno, ani nemůž,e být hledíc k budoucí'm u dědidví od tohoto oprávněného zajištění žádáno. Dědickou smlouvou nemůže
se manžel docela vzdáti práva činiti' poslední poří:oení. čistá
čtvrtina, na které nesmí váznouti ani povinný díl někomu náležející, ani jiný dluh, zůstává podle zákona vždy vyhra:oena k volnému
poslednímu pořízení. Nepořídil-li zůstavitel o ní, přeoe nepřipadne
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sr,nluvní,mu dě~ici, třehas by. byla slíbe~a celá pozůstalost, nýbrž
zako~y'm děl~lCŮJ?' Nep?~.~Th~telným dědicům zůstanou vyhrazena JeJIch prava Jako VUClJ Jlnemu poslednímu pořízení (§§ 1248
až 1254 o. z.).
Advvi~~I,i,tním práv,~~. nazývá se ~rá~o požívání jm, ění na pří
pad prezlh, ktere udeh Jeden z manzelu maThŽelu druhému, nebo
oh~ navz~~em, zvláštn~ smlouvou ve formě notářského spisu.
Pravo pozlVacl vztahUje se pouze na pozůstalost vGlně zděditel
ného jmění. Když j.e požívání nemovitého statku se svolením
propůjčitelovým vloženo do vefejný,c h knih, nemů~e býti co do
tO,h~to sta~ku v~~stníkem. nemovitosti ji,ž zkráceno, a to ani jednamm ~a Je~o Zl'v~ta, ~nl posledním pořízením prG případ smrti.
. P?,zust~lyv manzel nebo manželka mají toto požívací právo
1 v pnpade, ze uzavrou opětně manželství. Avšak děti zemĎelého
Il1;~žela omají p~-ávG v tomto příp.ad,ě žádati, aby jim bylo požívam pozustalosh přenecháno za phméřenou roční částku. Manžel,
který činí nárok na požívání celé pozflstalosti druhého manžela,
nebo její části, nemá práva žádati podíl, vyrn'ěřený mu zákonem
v příp3'dě zákonné posloupnosti dědické.
Na Sl~vens~u mo~~u Inanželé vzájemné dědické právo }ed·en
lP:o druhe~o }-;tJedI?-ahv J~n ~ak, aby smlouva zároveň vykazovala
ysechn:y nalezltosh dedlCke smlouvy. Sm,l ouva taková je platna
Je~om Jako, sI;nlou:ra dědická a nemůže upravovati majetkoprávní
ot~zl~y .mez} žl,;ýn11, n~boť k ~pravě těchto je tř' eba veř,ejnonotář
ske hstmy (FaJnor - Zaturecky, str. 438). Děd:i'Ckou smlouvu mo~ou v této 'pv~ávní .0vbl!1sti: sj-ednati také osoby, které nejsou manzely: Jako ucmek dedlCke smlouvy uznává praxe, ·ž·e sice smlouva
dědl~ká, nebrání smluvní,m stranám, aby jméním za svého života
volne dIsponovaly, nemají však práva dědické nároky smluvního
,~ě~k~ zkrát!,ti r:,0zdáním jmění darem. ObdaĎený, který věděl, že
Jm,e nl, z pehoz. hyl .dar poskytnut, bylo přednlětem dědické
sm,lo~vy: .Je povInen Jmění smluvnímu dědki vydati. Také po.sl~dm. v~h ,v nepro?pěch s~luvn~ho dědice nemů~e .bý~i ,(lisponoyanOv]menlm, ktere, bylo pre.dmetem smlouvy. Dedlcka smlouva,
]akozto oboustranna, není Jednostranně odvolatelná, vyjímajíc
případ nevděčnosti (Rouček O. z., str. 981 a násL).
V .osnově občanského zákona předpisy o advita1itním právu
byly, Jako zbytečné a nepraktické vypuštěny. ' Ustanovení o dě
dlCke smlouvě uvádí osnova v právu dědickém: dědická smlouva
,může. býti uzavřena m,ezi manžely, případně mezi snoubenci, tu
však Jest p~~tn~ j-en tl~nkrát, doj:d~-li l~ I?a~želství. Jest zapotř'ebí
iormy notarskeho SpISU. Smlouva dedl'cka nebrání manželům
aJ~y . nakládali se svým majetkem podle své libosti, pokud žijí:
ped:~l{Qu s~l?u:,u mů~e z~~úavitel z~ušiti i ' poslednÍ-m pořízením ,
. Jes~hz~ se d~dlC d?p,usbl ne?eho, co Je důvodem rozluky manželstVl z Jeho vlny, ac-h v dobe onoho posledního pořízení nezaniklo
už právo domáhati se rozluky. Při rozvodu neho rozluce ustanoveno toto: dobrovolný rozvod se dědické sml,ouvy nedotýká. Při
l
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. nedobrovolném rozvodu Iná nevinná strana práv,o odvolati dě
dickou smlouvu jednostranným posledním pořízenílm, když je
pouze druhá strana vinna. Jinak mohou tak učiniti oba manželé.
,flozluka dědickou smlouvu ruší, ale povolání nevinného manžela
k dědictví zůstává v platnosti. Jinak jsou u,stanovení obdobná
jako v občanském zákoně (§§ 558-565 osnovy).
Podle platného práva při prohlášení neplatnosti ll1anželství
svatební smlouvy pominou. Ph rozvodu n1anželství má na vůli
žá'dati pokračování neb.o zrušení svabebních smluv jen strana,
která je ,sama hez viny, když ~druhá strana uznána byla sama
vi'nnou. Jestliže ohě strany nebo žádná z nich nemají viny na
rozvodu, n'1ají ohě strany právo žádati za prohlášení neplatnosti
svatebních smluv. Při rozluce manželstvÍ' pro nepřekonatelný
odpor na žádost obou manželů zaniknou pro obě strany svatební
smlouvy. Je-li, na rozluku manželství umáno rozsudkerrn, náleží
nevinnému manželu (manželce) vše, CG 'mu bylo ve svatebních
smlouvách vymíněno pro případ přežití.
5. Daro~ání mezi manžely a snoubenci se řídí p6dle zákonných ustanovení, daných o darováních vůbec. Není tedy tř, eba
při darování se skutečným odevzdáním zvláštní formy. Darování
hez skutečného odevzdání vyžaduje formy notářského spisu
(Zákon Č. 76 z r. 1871).
Co muž 'dal své manželce na špercích, drahokamech a jiných
drahocennostech pro okrasu, nepokládá se v pochybnosti, za
půjóené, nýbrž za darované. JesNi ale zasnoubená strana druhé,
nebo také t~etí osoba jedné nebo druhé straně se zřetelem k budoucímu manželství něco připoví nebo daruj-e, může, nedojd.e-li
k manželství bez 'dárcova zavinění, darování býtil ·odvoláno
(§§ 1246, 1247 o. z.).
'
Podlte všeobecných zása'd o darování jest možno odvolati' dar
jenom za určitých, zákonem stanovených podmínek, jinak daro. .
vání nelze zpravidla odvolati. Zákon uvádí' tyto případy odvol'atelnosti: pro nouzi, pro nevdék, pro zkrác,ení povinné výživy
a pro zkrácení povinného dílu; dále pro zkrácení věřitelů (odpůrčí nároky) a dále z důvodu, že se pozdějil narodí dárci děH.
Odvolání daru prG potřebnost dárce je možno za předpokladu,
že dárce nemá po učiněném daru tolik prostře'dků, aby m,o hl
býti živ, že obdarovaný má dosud darovaný předmět nebo. jeho
hodnotu, a ž·e ,o bdarovaný není sám potřebný. Odvolání přísluši
pouze dárci osobně a to v té míře, že obdarovaný je povinen poskytn.outi dárci zákonný úrok z hodno.ty daru, kterou dosud má.
Obdarovaný může se zprostiti této povinnosti tím, že vrátí dar.
úrok má být~ odveden potud, pokud se dárci nedostává nutné
výživy. Z několika obdarovaných j-e zavázán jen ten, který hyl
obdarován později, dříve obdarovaní jenom potud, pokud pří
spěvky obdarovaných nestačí k výživě dárcově.
Od volání pro nevděk přísluší dárci i j'eho dědicům a sméřuj-e
proti obdarovanému anebo proti jeho dědicům., Nevdékem roz119

umí se, bylo-li takovým způsobem ublíženo na těle, cti, svoObodě
nebo )n1Jěnl,' že by bylo. ~?žno, proti, pach~~eli zakročiti podle
tr~stmho zakona, ~ moOc~. ,uredn! n~bo na zadost poškozeného.
Narok na odvolanl pomlJl, kdyz darce obdarovanému jeho neYd ě k. p~ominul. Náyrok, na O'~volání daru pfomlčuje se ve 3 letech.
Jme osoby ~.ez dar~e.. sam m·ohou odvolati dar, když tímto
dar'em stal~ se, ~Jmla v Jepch právech, podle nichž má jim dárce
P?sk~to~ah VyzIVU., ~ake ~ehdy, když darem byl zkrácen pov~nn~ d~l:. Tu nastav~ .p ovmnost obd~ovaného k 'doplnění poVlnne VyZlvy a dopInem schodku povl'llného dílu. .
Tí~n, !~ se be~dětné~~ dárci P? sjednání dar-ovací smlouvy
na~odl detI, ,n~vZieJde a~ll Jel?U, an! dětem potomně narozeným
pravo darovanl odvolah. Avsak v cas nouze může on nebo dítě
P?tomně n~~oze~é jak proti obdarovanému, tak proti jeho d-ědi
Cum uplatmh pravo na zákonné úroky darované částky.
yy?o~le ustanov~'[lí odpů~čího .~a konkursního) řádu moOhou
ventel;odporovah bezplatnym a JIm r-ovným opatřením, jež byla
vyko~ana v P?sledr;kh dvou letech před vznesením odporu za
-p.o~m~n~ek v ~~I-sL zakOI~, e~h uvedených. Nároky z 'darování mezi
ZlVYr::l I na pnpad ~m.rb JSou .vyloučeny z vyrovnacího řízení. _
J ;sthz: osoba, kter~ Jest povln:na poskytovati výživu, v posledm~h trech letech zrekla se. ~a]etkových práv nebo výhod, při
hl,edne so~d, kdyz stanoví Její závazek, přesto k jejím majetkovym pomerům, Jal~é byly v doObě, než tak učinila (§ 4 alim. zák.).
~a SloJV~n~ku Jest. zapotř-ebí formy notářského spisu k platnostI darovam nemOVItostí bezpodmínečně a při dar-ování movitý.Ch, věcí tehdy, ~dyž př~~mrět daru nebyi ihned odevzdán. Když
~znal soud rozsudkem pn rozvodu nebo roz1uce m,anželství jen
J-edn?ho manžyela vi;nným, }e tento povinen vrátiti in natura dary,
lder-ey za ma~Ziels~vl neboO ~zhl,edem k manželství, jež mělo býti
uzavreno, pred J'eho uzavremm od druhého manžela obdržel
n~~o, n;může-li se tak již státi, nahra'ditř jejich hodnotu až d~
vyse ysveh? obohacení. Darovací sliby, které nevinný manžel za
manZielstvl nebo vzhledem k budoucí-mu sňatku před uzavřením
man.želství ve prospěch vinného manžela učinil, pozbývají účin
nostI. Právo požadovati je zpět může býti jen tehdy předm'ětem
cesse, ex,ekuce a dědictví, po'dal-li již oprávněný žalobu (§ 89 manž·elského zák.).
. V osnově obč. zák. zvláštní ustanovení ohl, ~dně darování mezi
mra-nžely se nenachází.
. , 6. Spoluvlast~ctví. man~~l~ ohledně ne~ovitostí podléhá stejny~ ustanove~lm, Jako JIne spo.luvlastmcké poměry, kromě
sprav~ manž;lČl?~ podílu manželem, j,a k již výše uvedeno. Všeobecne platne pr,edpoklady zrušení spoluvlastnidví k nemovitosti
platí též, j'Sou-li společníky manželé (Váž. 6489). úmluva manželů
o fysickém rozdě~' ení společných nem·ovitostí za účelem úpravy
rodInných a majetkových poměrů před rozvodem manželství
nevyžaduje formy IlJotářského spisu; nejde o kupní smlouvu ve
v
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smyslu zák. Č. 76 z r. 1871 (V áž. 3403). Pro poměry manž,elů jest
zejména připomenoúti, ž·e v případě neshody při důležitých změ
nách, týkajících se společného majetku. za 'předpokladu l!evhodnosti vystoupení ze společenství má býh l"\ozhodnuto. meZI .spoluvlastníky losem, rozsudí-m, anebo pokud by se na tom Jednomysln ě nesho'dli, soudcem. Tak na příklad při návrhu jednoho
spoluvlastníka proti druhému, aby mu bylo ve společné nem,Qvitosti přenecháno používání části místností. Společná držba
a správa nem,ovitostí nelIlí omezena jen potud, pokud společníci
jednají srovnale. Pro spoluvlastníka manžela neplatí při tiQm
žádné zvláštní morální povinnoLSti (V áž. 5570). Při rozdělení spoolečmé věci jest postup obdobný; neplatí většina hlasů, rozdělení
se musí státi ke spokiQjenosti kaž,dého společníka. Není-li moO~no
spoOJ,ečnou věc buď vůhec, nebo bez znač'lléhp zneho'dnocení rozděliti, má býti prodána soudní dražho.u, když '0 to i jen jed·e n
podílník žádá, a stržený peníz roOzd,ělen mezi podHníky (§ 825
a násl. o. z.).

B. Postavení ženy v právu

dědickém.

Ustanovení dědického práva jsou (až na výji'l11.ku níže uvedenou) stejná pro muže i ženy a to co do. aktivního i pasivního
dědického práva. Žena může sbejně jakoO muž nakládati svým
jměním pro případ smrti, státi se dédičkou i odkazovnid a můž,e
býti také testamentarní svědkyní.
Pouze v ustanoveních 00 roOlnických nedílech, t. j. o dědické
posloupnosti u selsk)Tch statků, nacházíme odchylná ust~ovení
v tom směru, že má býti při přehírání statku z pozůstalostI dána
přednost zpravidla mužským dědicům před ž,enskými. Ustanovení
tato (zák. Č. 52 z r. 1889, zemsk. zák. Č. 68 z r. 1908, a zákony
o přídělu zabrané půdy) mají čeliti rozdrohení nemovitého majoetku ( venkovských statků) mezi více dědi'C'ů tím, že pravidelně
jen jeden celý nemovitý statek přejímá a ostatní dědici obdrží
příslušnou náhradu v penězích. Instituce ~olnid{ých nedílů má
kořeny ve starém zřízení rodovém, jehož účelem bylo zachování
jmění rodinného a ustanovení o postavení ženy. lze vysv,ětliti ~ra
dičním názorem, ž·e žena provdáním vystupuje ze sve rodmy,
vstupujíc do rodiny mužovy (Kozáková, str. 42 a násl.).
Osnova oObčanského zákona neobsahuje předpisu o zvláštní
posloupnosti dědické co do Tolnic~ých usedlostí. ~~ko:nY č. 52
z r. 1889, zems. z. Č. 68 z r. 1908 a c. 81 z r. 1920 maJI byh zachovány nadále 'v platnosti (uvozov. zák. k ·osnově čl. V. Č. 4 a VI.
Č. 10) . .Přednost (výsada) mužských osob má býti v tomto směru
tedy i nadále zachována.
.
Jinak náleží dceři, vnučce, 'm atce i staré matce stejné dědické
nároky jako mužům ve stejném vztahu a postavení k. zůstaviteli;
mají zejména též nárok na nepominutelný dll za stejných okolností, jako dědici mužští. Při tom náleží mužůrn stejně jako že-
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nám povinnost vpočtení do povinného dílu co do odkazů a jiných
věnování zůstavitelových. Co dal zůstavitel za života své doeři

nebo vnučce jako věno, svému sy!I1ovi nebo vnuku jak,o výbavu
nebo přímo k nastoLlpení úřadu nebo živnosti, anebo čeho použil k zaplacení dluhů zletilého dítěte, vpočte se do povinného
dílu (§ 788 o. z.). '
Manželské děti, synové i dcery dědí stejným dílem. Děti, zrozené mimo manželství, ale legitimované sňatkem rodičů, mají
stejná práva jako děti manželské. Rovněž dítě osv'ojené (adoptované) dědí jako dítlw manž,elské, ale pouze po osvojiteli (ne po
příslušnících Jeho rodiny), při č-em·ž podrží zákolIliIlé dědické
právo i ve vlastní rodině. Také děti z manželství neplatného mají
se pokládati v dě'dický, ch nárocích za manželské, když překážka
manželství později odpadla anebOo alespoň jeden z manželů o pře
kážc,e lllaiuželství nevěděl. Nemanželské dítko, které bylo legitimováno dobrodiní-m zákono'd árcovým, má dědický nárok po otci,
když bylo k zděditelnému jm,ění od otce na jeho žádost legitimiQváno.
N emanželskédítko má dědické nároky pouze proti své m,atce
a její ro'dině a také pouze nemanželská 'm atka a její rod,i na má
dědické právo po n.emanželském dítku a joeho potomstvu. N emanželské děti nemají dědických nároků pDoti nemanželskému otci.
Povinnost vyživovati a zaopatřovati ' nemanželské dítě, jež náleželo zesnulému nemanželskému otci, přechází jako dluh na dědice
nemanželského otc.e. Výživa se určuJe přiměřeně coo 'do hodnoty
pozůstalosti. Bylo-li otcovstvÍ' nemanželským otcem uznáno nebo
soudem zjištěno, mohou nemanželské děti , které v čas úmrtí
otcova jsou v jeho domě ži'veny a vychovávány, požadovati i nadále výživu a výchovu touž měrou, jakou měly doposud, až do
doby, kdy se budou moci živiti, nilwli vša'k ve větším rozsahu,
než se toho může dostati podle pozůstalého jmění manželským
dětem (§ 171 o. z.). Tento ná,r ok není však nárokelTI álimentačním, nýbrž majetkoprávním jako jiný dluh. Vyčerpáním pozůstalosti poskytování výživného nemanželskému dítěti přestává .
Nárok dětí v domácnosti pozůstalého žijících je širší než těch,
které žily mimo jeho domácnost. Nároky nemanžels'lcého dítět.e
nutno uplatniti cestou sporu (V áž. 1429, 3303). Povinnost nemanželské matky k výživě dítěte 'nastává až po vyčerpání pozůstalosti.
Není-li nepochybný jiný úmysl zůstavitelilv, náleží odkaz nemanž~lským otcem dítku zůstavený v.edle j-eho vyživovacích nároků,
mkoli na jejich místě (V áž. 11.295). Jak je z uvedeného patrno,
mohou za určitých předpokladů, ač nemají dědických ná,roků,
~osáhn0.uti nemanželské děti stejného zaopatřeni z pozůlStalosti
Jako dětI manželské. Spolčení dětí, t. j. smlouva, kterou mají děti
z různých manželství býti pokládány v dědické posliQupnosti za
.s~bě rovné, není přípustna (§ 1259 o. z.), příčila by s.e zásadě, že
(lak?l1Jné dědické právo. řídí se pokrevním příbuzenstvím se zů
staVItelem. Proto nemaJí zákonných Ciědick)Tch nároků děti nebo
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rodiče t. zv. nevlastní, t. j. zůstavitelem nezploz;~í neb? nezrození
potomci a další manžel nebo manželka ovdove~e~,o pre~k~a. o
K tomu jest uvésti ještě, že zákon po~echava na vuh z~~t:
vitel.e, aby posledním poříZien~m neh?, d~ědld{Qu sm10'~vou 'pondl~
o svém jmění na pří~ad smrtI dle sve vule, ust~novem ,? ~a~~Qor;ne
posloupnosti má nastoupiti teprve, k'dyž z~st~~:~el ,r;euc l~ll J lnel:~
opatření na případ smrti; chrání pouze n~]blizsl 'pn~u.zr?-e, na ~e~
musí zůstavitel pamatovati (t. zv,. nepom:~~telnl, dedl~JI, }d~ryml
jsou děti, a není-li dětí" t~dy ro~dl~) ,ur~ltJm .dllem ]'~,enl.
,
Na Slovensku přechazl vydrzovam dltete Jako pozustalostnl
břemeno na otcovy dědice. Kdežto v, české~ p~áv~)est, obdo~né
ustanovení výjimkou, podle slovenskeho prava 1 vyZlvne m,anzelčino (manž,elky nevinné při rozluoe manželství) na manzelovy
dědice přechází (§ 92 manž. zák.).
,
,
"
Osnova obsahuj-e ustanov,ení obdobna platnym v zemlch hlst?~
rických. Závazkil k výživě nemanželského otce mohou, se ~bavltI
dědioové, kteří měli právo na výživu po~~~ zák?na, hm" ze nemanželskému dítku vyplatí odbytné ve VySl povmneho dllu, vypočt,eného tak, jako by bylo 'dítětem manž.eLským'(§ 130 o~} , .
Dědické právo manželů, pol~ud nebyl~ ~.lJ?raveno zvlast:uml
smJouvami dědickými nebo vzáJea:nn,o~ ~avetI, ?-ebo :vylo?~en~
pOGledním . poří,zením zůstavitele, trva ,Jako ,zako~ne ~e~lcke
právo. Manžel, jenž zůstavitele př.ečl~á, ]es,t zak~n~ym dedlOel?čtvrtiny' pozůstalosti vedle Hětí ~stavr!elovrch a ,JeJIch P?tomku,
poloviny pozůstalosti vedle roOdlČŮ z~staVltelovyc~ a J,eJl'ch po:
tomků nebOo vedle dědů a bab. Jsou-ll tu v,edle techto potO'mcl
zeml'elého děda a báby, obdrží kromě toho manv~el z druhé po}ovice dědictví díl, který by podle §§ 739 ~ 740 pnpa,? l potomkuI?
zerI1Jřelého děda a báby. Ve všech př~pa~ech. zapo,ct~ se ~o d~
dického podílu manželova to, o~ I?u ,nal,ezl ze Jmem zustav1telo\ a
.
podle sva~ebních ~ml,uv iI1e~o de~lc.k' ~ smlou:,y. , ' " I
Není-ll tu am zakonnych ded:.cuoprvnl' av.dluhe ~ndJ,.an:
děda a báby, obdrží manžel, ktery zustal, na z~vuv', cele odedl,ctvl
(§ 757 obč. zák.). Krmně dědickéh~ 'po'~ll.u na~~z~ p'ozust~lem~
manželu jako přednostní .odkaz mov1te veCI, p.atncl k m~inzelske
domácnosti, vedle zůstavitelových dětí však tohko to, eo ]e nutno
pro jeho vlastní potřebu (§ 758 o. ~.).
, ,
"
,
v
Manž,el z vlastní viny rozvedeny iIlema zakonn:eho .r;r~va dedického, ani nároku na zákonný odkaz předvnQo~tml. 9he Jest p~~:
zůstalému maiI1želu odepřeno i teil1k1~áte, ~dyz. zustavlte,l podal ]l~
žalobu na rozluku nebo rozvod manzelstvl z Vlily druheho a kdyz
.
,.
se žalobě vyhoví (§ 759 o. z.).
Manželé nejsiQu navzájem nepommutelnY,ml dedl~l. .N,~pom1:
nute1nému dědici nál.eží z p.ozůstalosti .nut,ne z~opatren:, 1 kdy~
byl podle zákona vylo~čer; ze své~o 'P?vmneho dllu. Manz~l nema
si'ce práva na povmny dll, ale nal~zl r:ru, pokud n,eu~a; re druhého manž,ellStví, slušné zaopatření, Jehoz ~e .mu, nedostava, pOk~ld
není uhraz.eno jeho zákonným podí.1em ded1ckym. nebo zaopatrev

"

•
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ním, vymíněným pro př" d .• '1'
b
slední vůli (§ 796
) ~pah pre~l I ane Qo ,p~sk:ytnutým v poo. z.. .tO oto na:roku nema Je 1
1 +~~ .
rozveden, případně kd ž b la 'iž ' '
• " - I Z VaSUl.lJl vlny
z,
;
nebo

~ozluku vi~y p~.z~stal~ho žaJlob~~~~;h~~fbNá~~kro~~od

~ ,§/?6 nalezl st'eJne ~doyci jako vdově. Vdově náleží j~štěl;J l~

t~h~~,Po ysmrtI muzo,v~ o~y?eJnoá vý~i:,a z pozůstalosti, a . e-li
této vy~~' az do yp~ynutI sestl tydnu po Jejím slehnutí. Pokud Jšak
T ZIVy ,pozIV,a, ?emůž~ br~~~ vdovský plat (§ 1243).

PQosle'~~~h~r~vOoří~:~~~1 .;~o~d~~;kJ~ž dédí p'od}~ zák~~a nebo podle
toto zaopatření (Sv~~{)da R
Yt p12a3t )nemuze bratI, pokud trvá
Krl

' . p. sr.
y~ dědic, který má nárok na p~vinny' dl'l z· '!'·da'
Vt'
"
,Ul
daru l' učel

o Vt '
VIp' 'e enl
m-ezi ~anzY eUlyV~PlOC yetnl dPoVln~ef1:o dílu, jest nutno vpočítati dary
Ja {QoZ {) arovam osob 1 t '
'"
povinný díl ale nehleď
•. t
,{ ere r;emaJI iI1aroku na .
d '1
.'
I se pn om na darovaní kter'
tal
ea e vnelz dva r?,k~ př. ed s'm rtí zůstavitelovou. Při d~rová~í~~ :nez~
m nze y nepocma tato lhůta v d l • ,
manželství (§ 785 o. z.).
pre, roz ouceUlm nebo rozv-edením
o

u r č'l
o, t 't 1 '
n.eb Stanovením
v, 1"
• odkazu
,
I zus aVI e naroky ohledně určité věci
okr~hc~.~ ~n;enMlpr? osobu v?,~~terého dědice nebo osobu mimo
.,: lCU.
USl tak uClrntI platrr1ým posl'edním , >;.'
,
oSQobp~' dJlz ?tyl odkaz učiněn, musí míti dědickou způsobfr~~:~lm,
re me em odkazu může b 'ť t k'
komu dlužen a odk'· l' . '
y:- a e veno. J e-h zůstavitel ně,
.
aze- I mu st,eJDou částk'
.
.odkaze-m chtěl dluh
' ..
u, nema se za to, ze
tomto dvakráte' jedno~P·~tV~b~n ~edlc zap~atí částku v případě
zůstavHel tř, eti ~sobě ne~rčit' u a pak Ja~o od~az. Odkáže-li
k vlastn'
.
. "
e veno, rozulIIll se hm beze zřen.í
p'o~inen l~~d~a~~~~u ~~~~~~~~'~V~t:;~o, jaké h~ ,tét,o osobě ~~l
maJetkGvých. Odkáží-I"
d'
d "
z~ prostre~mch pomeru
dědického podílu odl~ ~~k~ce ceram veno, vpocte se toto do
v

•

• ,

V "

y

v

E~~~d 6~~)~ovně n!bylo .prohl~~e~~b~a Pood~:z P;:~~í~~í ~§~íz~~:

Odkaz zaopatřen'
h
.
'v.
v
třehy a to d V. t } ~k r~~Je ,,?,Zlvu, osaceni, hyt a ostatní po', '
OZlVlO ne, Ja oz I potrebné vyuDování T v ,
zletilostí. .
o
t 't 1 na~oJe na o u Zlvota (§ 672 obč. zák)
..
. .
Z us avl' e m a '
Avšak výminka, žf~~~~c O~~~lt~.::O z~kěniti syoji posl
vůli.
želství b ť .
d
v,
;
• zovnl
nema VstOUpIÍl v man, y I, po osazem zletILostI, považuJ',e se za n Y' .
epnpoJenou.
J en ovdovela osoba m' li . d
výminku. Výminka,' že ~ědl~ ~~b~e~3k~::~~il,kk dětí, V~t usí splbniti
n-evstoupí v Y l t '
o v
, •
'
s urcI ou oso ou
P dl d . maťe s Vl, muze byh platně uložena ' (§ 700 o z)
t o e vor. ekr. č. 807 z r. 1844 bylo stanoveno že .es!

!: ;~t~~r:;yYC~OV,ání~. VYdchboVá~í končí

Str~vvos~ ~~~~~~

:e?ni

v

f' .

~~b:j~ha:~íh:a::bl z~nkechal manžele,e p,o~!vánj celého ~ědi~t~;
~du mož~lá obdob.~á ~~o:':ř!~~h~:: A~Ý~h ~~~b~1;d~á~o~ey'ž
y uzavrou manzelstvl. Svoboda (R. p. str. 64) označujetrvánf
/
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..těchto zákonných ustanov€lní za stav, který po reforrně přím.o
volá.
Na SloIVensku není předpi'su o zákonném právu dědickém manželů, taktéž neplatí ustanovení o přednostním odkazu a n.eplatí
též ustanovení, že pozůstatý manžel má nárok na slušné zaopatření z pozůstalosti. Pozustalý manžel n.ebo manželka nemají ani
dle tohoto práva nároku na povinný -díl. Dědická posloupnost
podle zákona řídí se podle povahy maj-etku, který patří do pozů
stalosti. Rozeznává se v pozůstalosti majetek zděděný, tak zv.
větevný, a vedle toho majetek nabytý (n.adobudJnutý). Pro 'každý
z těchto druhů majetku pl'atí zvláštní dědická posloupnost. Zdě
děným {větevným} maj-etkem je hodnota, která připadla zůsta
viteli jako dědictví po předcích otcovských nebo mateřských,
dále kterou dostal darem mezi živým,i ,od některého předka, dále
kterou zdědil též od ' pobočného příbuzného. Naproti tomu nadohudnutým majetkem je ta část pozůstalosti, která zbývá nad
hodnotou majetku větevného. Nelze však tent,o majetek ztotožňovati s koakvisicí, která je v podstatě přírůstkem na majetku
z doby manželství, kdežto větevný maj-elek připadá zpět na
př, edka příbuzenské větve, ohledně maje~ku nabytého dědí v prvé
řadě manžel n-ebo manželka, kteří přežijí zůstavitele (zůstavitelku,
viz Fa-Zá, str. 492 a n.ásl.).
Vdově ' (nikoli vdovci) náleží doživotní právo k celé manželově pozůstalosti, t. zv. vdovské právo. O tom j.ednálno při smlouvách svatebních (viz výše). Po zůstavitelovi, který byl šlechticem
nebo honoraciorem, přísluší vdově některé ,m ovité věci z důvodu
vdovského dědického práva, také proti přímému potomku zůsta
vit.e lovu a to: snubní prsten manželův, sváteční oblek, ekvipáž a j.
(tamže str. 499). Z důvodu nehodnosti nepřísluší vdovské právo
manželce, která je vinna, že manžela bezprávně opustila, třeba
manželství nebylo rozlGučeno. Při ro~luce ma'nželstvi dědické
právo manželů přestává. Povinnost manželčiny výživy přecház..i
také na dědice manželovy (§ 92 manž. zák.).
Osnova občanského zákona převzala ve svých ustanoveních
zákonné právo dědické podle ustanovení 757 obč. zák. Bylo-li
pozůstalému manželu něco zůstaveno svatební nebo dědickou
smlouvou, má volnou volbu v tom, 00 mu připadá z těchto smluv
a tím, co mu připadá ze zákona. J-e-li pozůstalý manžel příbuz
ným zůstavitelovým, přísluší mu zákonn,é právo dědické i jako
manželu i jako příbuznému. Mimo podíl dědický připadají pozů
stalému manželovi movitosti náležejicí k manželské domácnosti,
vedle dětí zůstavitelových prvního stupně jen to, co jest nutno
k jeho vlastní potřebě. Kdo byl rozveden, nemá nároku na tyto
movitosti. Manž-el rozvedený ze své viny nemá zákonného 'p ráva
dědického (§ 668 až 671 GS.) .. :Řešení osnovy opírá se o ustanoveni § 1258 obč. zákona co do volby mezi dědictvím podle zákona
a svatebních smluv.
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Právo pozůstalého manžela bylo upraveno celkem obdobně
jako v občanském zákoně. Pozůstalému manždu náleží j-ednak
doživotní právo užívací na movitostech, které by mu připadly do
vlastnictví, kdyby dědil podle zákona, jednak po dobu vdovství
zaopatření (§ 601), odpovídající dosavadní životní míře, pokud
se mu ho }mak nedostává. Manželu, proti kterému svědčí » dů
vody dědické nezpůsobilosti « , může posledním pořízením toto
zaopatření býti sníženo na výživu nutnou. Manžel, který ztratil
právo na zaopatření Zla života zůstavitelova, nemá práv tuto uvedených. Jestliže by byla právy pozůstalého manžela právě uvedenými zkrácena slušná výživa potomků zůstavitelových, ztenčí se
ona práva na tolik, aby se jak pozůstalému manželu, tak oněm
pot?mkům dostalo výživy stejné. Nutná výživa nepominutelného
dědIce nemůže býti právy pozůstalého manžela nikdy zkrácena.
~dově pi'ísluší obyčejll1á výživa z pozůstalosti šest neděl po
smrtI manželově, a je-li těhotna, až do konce šestého týdne po
~ehnuti.
,
Osobám, které požívaly až do smrti zůstavitelovy hezplatného
zaopatření v jeho dom-ácnosti, přísluší stejné zaopatření ještě po
tři neděle (§§ 706-709 , osnovy).
Výminka posledního pořízení, neuzavříti manželství, je též dle
osnovy neplaná. Ale je možno zanechati požívad právo nebo dů
chod mallŽeke po dobu vdovství, jiné ženě - na dobu, než se
. provdá.

c.

V předpisech o náhradu škody a j.

1. Občanský zák'on obsahuj-e v předpisech o náhradu škody
ustanov-ení, že, byla-li poškozená osoba zlým nakládáním zohyzděna, musí s~ při určení náhrady škody přihlížeti k této okolnosti,
pokud může zohyndění býti na překážku lepšímu zaopatření
osoby poškozené, zejméoo jde-li o osobu ženskou (§ 1326 obč.
zák.). Náhrada za zohyzdění náleží též poškozenému muži, zákon
výslovně zvláště uvádí ženy. Náhrada za zohyzdění u ženy týká
se t~ž částí těla, zahalených šatem (V áž. 3137). Náhrada jest pouze
za skodu hmotnou a není zahrnuta v nároku na bolestné (V áž.
11.394, 11.715). Při tom se uvažuje zohyzdění jako překážka
lepšího zaopatření i z jiných příčin, než snížení pracovních schopnosti (Váž. 12.588). Na výdělkovou schopnost jest vzíti též zřetel,
když poškozený nebude s to, zvoliti si určité povolání. V takov-é m
případě j-e možno vyměřiti event. náhr.adu škody výší ucházejícího výdělku, záleží na soudu, uzná-li na náhradu joonorázovou
nebo ve formě renty (Váž. 11.394).
. 2. Náhra~~ za pohlavní zneužití: Kdo přim,ěje ženu trestným
čm~m n~bo Jmak lstí, výhrůžkami nebo zneužitím Jejího poměru
?dVISlosh k tomu, aby mu dovolila mimomanželskou soulož, . má
Jí nahraditi utrpěnou škodu a ušl}' zisk (§ 1328 obč. zák.).
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. Případy nej-ča'stějii v praxi ř-eše;né. jsou sv~en~ po~ ~libem
manželství a pohlavní styky s žensl~~mI ~sobamI sluzebnyml nebo
jinak podřízenými (ošetřovatelky, uredmce apod.).
. '.
Zákon dává zde nárok na náhradu ženě ob.e1stěné, rnko~l
lehkomyslné: ženě pohlavně ' zachoval~, 1.),v ta~o.yé" která nepř~
pustila před tím dobrovolné soulože, mk.oh zene yn~ch v~~stnosh,
zejména nikoli takové, která provozuJe prostItucI (V az. 52~~,
6733). Předpokladem je prov.edení soylo~; náhrada b~la p~~
znána i při jiném smilném čmu, kdyz doslv~ k defloracI (Vaz;
6102). Slib manželství, kterým byla žena pnvedena k povolem
styku, měl př· edcházeti prvé souloži (V áž. 6237).
V druhém případě vyžaduje se skutečná odvislost ~enské
osohv a zneužití této odvislosti, j-e třeba, aby se sved,e na dala
pohnouti k souloži právě z důvodu pomě~Ll .o~vislosti, aby svůd~e
byl si alespoú vědom, že se svedená poddava ],en pro tento pomer
odvislosti (Váž. 5792, 8427).
. Nelze žádati náhradu za ztrátu pohlavní cti (Váž. 944~), výše.
náhrady škody za zmenšené naděje na s~~t~k s~ POS~Ll]'e ,P?dle
poměrů svedené ženy (nikoli svůdce), :rn cemz I usl~ vydele~
}e považovati za škodu; zejména ušlý ZIsk za, d~~u te?otenstvI
a š· estinedělí. Nároky na náhradu škody se sty~aJI s ~aroky, na
náhradu při zruš,enÍ zasnoubení. Pramení ves;nes ve ;rsech zakonem vypočtených případech v nároku na nahradu s'kody trestnýmč:inem. Dále jest nárok na náhradu škody, podle § 1328
v souvislosti s nárokem nemanželské matky TIH nahradu za slehnutí a souvislé potřeby (viz níže), když z pohlav?ího sty~{U se
narodí nemanž·elské dítko. Rozsah nároků na, nahradu skody
podle § 1328 j-est širší li žena může při tom uplatňovati též nároky
podle § 167 o. z. (V áž. 523,6).
.
3. Náhrada nemanželské matce náleží od nemanželského otc~
dltěte za útraty slehnutí a útraty výživy její po dob,u pr~1ch, šestI
týdnů po slehnutí. Vzniknou-li ~ásledke~ slehn~~1 dvalsI vylohy
(souvislá nemoc a . pod.)~ také nahradav.techt? !lZ pred n~roze
ním dítěte může soud k návrhu matclnu, Je-ll toho potrehna
a nevede-li necudného života, přidrž-eti toho, j.ehož otcovství bude
podle § 163 věrohodně prokázáno, aby složil ~ ~o.udu částku výživy která má býti dítěti v prvních třech m,esl'clch poskytnuta,
ja'kdž i obvyklou ,částku útrat, které mají býti matce podle § 167
nahrazeny (§§ 167, 168 obč. zák.).
Umělé pi'erušení těhotenství nebylo ~náno zn slehnutíva vdů:
vod náhrady dle tohoto ustanovení (Váz. 8404, 91841:. Osetr~r:l
v šestinedělí je zpravidla obsaženo v nákladech na VyZIVU (Vaz.
7431).
Nárok na -n áhradu škody podle § 167 se uplatnu]'e sporemvpo
porodu, uplatňování se promlčí do vtří l,e t po poro?,u. Ten vvsak:
kdo nesl zatím náklady za nemanzelskeho otce (I nemanzelska
matka sama) může uplatňovati nárok na jich náhradu · (podle
v

'.
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§ 1?~2 o. z.), do 3~ let. K vydobytí útrat slehnutí a případných '
dalsI'ch nutnych vyloh, ,k~eré nemkOlnželské matce byly přiznány ,
podle § 167 o. Z., loze vesh ,exekuci! podle § 1 zákO!na ze ďne 15.
d~?na 1920 č. 314 Sb. zák. a nař., jsou zákonným výživným
ro
ne~ :platí ,~xistenČJlí m,injmm~ Kč 3.000.- případně Kč 2.006.rocne ,(yaz. ~4.224). Obsah naroku podle těchto zákonných ustano~.em Jest:, ~traty poro?u, pla~ porodní asistence, po případě lék~I l, honorar z~ o~er~cl, po prípadě za ubytování rodi,čky a pak
nak~ad na vopatre~ll de~skéh~ prádla. Matku je vyživovati po šest
n;del. Potreba urcena Je SOCIální úrovní matky úhrada pak jmě
mm, r~sp. výdělečnými schopnostmi nemanžel~kého otce Nárol
tento,]e c~ráněn zákonem čís. 4 z r. 1931. K dalším ~ýlohá~
nl1t~~ na~ledkem s~eh:~lUtí ,I?'o~ou se čítati na př'íkl. cesta do
porodmce, utraty ~poJene s lecemm matky onemocněvší následke~ ~orodu, ne~lv. vsak r;ahr~zovati ušlý zisk, poněvadž matka '
ma vnarok na Vl.ZlVU. Dale Je uhrnditi útraty pohřbu, jestliže
zemrela ~atka pn porodu. Otázka nastává, co se má státi, jestliže
:n~tka nasledkem porodu trvale ochuraví. Otázku tuto nemáme
res,enu .a. ~roto se může s~udce postaviti n.a stanovisko, že jest jí
nahradIt! utra~~ churavosti po 6 neděl, nejdéle pak do tří let od
porodu. (Sedlacek, Kom. str. 856).
, ~a Slov~~u podle záko.n?ých ustanovení a soudní praxe při
suzuJe se, !ak~ez nahr~da Zla na:padné zohyzdění, které bylo způso
~e~o ubhzenlm na tele. Této okolnosti jest nutno všímati si zeJmena u osob žer:ský~h, avšak hledí se k .ní i při mužkh (Fa-Zá
str. v363: ,382). ~redpl~~r. ? náhra.d~. š'kody jsou we rozdílné, .~
~Oz~lO ,z~dah tez p~nez]te zadostiucmění za immalerielní škod~,
ake naSIlI na P?ctIv~m děv,~eti jest důvodem k náhradě škody
pro sv:denou, svudce Jest povInen zaplatiti této přim· ěřený kapitál
Jako vv~no. Sv~dení pod. slihem manželství nezavazuje vždy k náhra~~ skody; Jen byla-ll svedená poctivou dívkou a svedení bylo
vyu~l~kov~ním j.eJí sl~~ební odvislosti a z toho po.cházející tisně.
V pnpade trestneho CInu patří, ženě úplná náhrada škody (TýŽ
str: 3~3, 3?~, 162): vN~?J.an~els~~e matce patří též náklady porodu
~ sest;nedeh, Jv~thze ]1 muz pnm.ěl k obcování sWlováním manzel~t,vl nebo n~}ak.ým nedovoleným činem. Podle drnešního stavu
patn mat~~ n~k!ady v~orodu. a šestinedělí i v jiných případech,
ne~oť zvlastmml, vna~lze.níml ministerskými, které dosud platí,
byla .zavedena- zvys~n~, ochran~ ~~~anželských dět~ a' svobodných
ma;e~. Dle !oh~ ~alezl nahradItI I Jmé .nevyhnutelné vý-daj,e, dále
slusne VYvdrz~~anl m~tky dva týdny před' porodem a 4 týdny
p? porode,. vys,e ,vy~rzov~í má se říditi společenským postavemrr:l a ,maJetko~:ymI pom~ry osoby vydržováním povinné. Tato
p.o .~davk~ pat~l matce 1 tehdy, když osoba vydržováním povmn~ zemrela ,Pred narozením dítěte, nebo když se dítě narodilo
mrt~e. ~ohledavka se promlčuj,e taktéž za 3 roky ode dne naroze;nl, a J~ možno žádati ji už před narozffilÍm dítěte (FaJ'jllorZaturecky, str. 462).
r
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Osnova občanského zákona vypouští v ustanoveních ° náhradě škody zmínku o ženském pohlaví ohledně zohyždění, nikoli
však proto, že by tím mělo býti změněno zákonné ustanovení, al,e
poněvadž pokládá zminku o ženách za pouze příkladnou a přísl.
oprávnění i tak v zákoně obsaženo. Náhradu ško.dy přiznává
zohyžděnému poškozenému, lze-li přičítati škůdci alespoň hrubou
nedbalost, a to pokud zohyždění můž' e býti na překážku lepší
budoucnosti poškozeného (§ 1146 os.) . .
Ohlledné zneužití ženy má ustanoverní v § 1148: jestliže si ně-

kdo vymůže na ženě mimomanželskou soulož trestným činem,
jest při vyměření náhrady škody míti zÍ'etel k tomu, zdali s·oulož
. může býti na překážku lepši budoucnosti ženy, a v jaké míře. Utrpěla-li žena jinak škodu, nestojí nic v oestě tomu, aby se domáhala náhrady této škody podle obecných zásad. Ustanovení
se týká jedině mimomanželské soulože. Jestliže se při manželské
souloži vyskytne poškození, platí obecné předpisy (Dův. zpráva
strana 315).
Také podle osnovy má nemanželská matka právo na náhradu
nákladů na slehnutí a na svou výživu po dobu prvních 6 neděl
po slehnutí. Ustanovení osnovy jest širší než § 167. Jestliže těho
tenství způsobí fJ.},emanželské matce za svého trvání hez její
viny jiné maj,etkové újlm y nebo stanou-li se slehnutím nutnými
jiné výdaj.e, má nemanželská matka právo i na náhradu těchto·.
Podle důvodové zprávy takovými útratami vyrozumívají se zejména újmy způsobené nezaviněným potratem. Náhradou jest
povine.n otec dítěte prohlášeného za manželské, a jde-li o dítě
nemanželské, muž, který j-e povinen poskytovati prostředky k výživě a zaopatření dítěte. Doba promlčecí tříletá, právo přísluší
matce i tehdy, když povinný před narozením dítěte zemřel, nebo
když se dítě narodí mrtvé. Již před porodem j-e možno za podmínek zákonem uvedených (je-li potřebna, nevede-li necudný život)
uložiti zatímním opatřením poskytnutí příslušného ob-nosu (§§ 133,134, os. dův. spr. str. 86).

D. Žena v ,právu obchodním a směnečném.
Právo obchodní.
1. Na Slovensku a Podkarpatské Rusi platí vesměs stej:né před
pisy právni pro ženu jako pro muže, pro 'ženy není žádných omezení ani výjimek. Platí tam ol?ehodní zákon, zák. čl. XXXVII.
z r. 1875, vyhlášený téhož roku. V ustanovení § 3 platí o obchodnících, ženách i mužích stejně, že za obchodníka ve smyslu obchodního zákona pokládá se ten, kdo se zabývá obchody po živnostensku svým jm,é nem. Také vstup na bursy je ženám dovolen.
K tomu k úplnosti nutno ještě připomenouti zákonné ustanovení
(zák čl. XXIII., 1874), dle něhož žena, jež nedokončila ještě 2l.
rok, uzavřením sňatku stává se zletilou, a tedy schopnou podni129

kání, k němuž jest jinak třeba zletilosti dosažením nebo prominutím let dle zákona.
V z~mích historických vdaná žena je podrohena značnému
omezem pokud se týče obchodního podnikání ve smyslu zákona.
Zde platí ustanovení Obc40dního zákona ze dne 17. prosince
186~, Č. 7 ř. ~. z r. 1863. Článek 6. tétož ustanovuj-e, že žena,
ktera pr~v~zuJe obchody po živn,ostensku ( obchodnice) má při
provozov~m ,~bcho~u vsechna pra:ra a pOVInnosti kupcovy. Při
· tom nema byh rozdllu, zda provozuJe obchodní živnost sama nebo
ve společer;ství s j.inými, provozuje-li ji osobně nebo prokuristou.
Ustra:novem toto Jest souhlasné též s ustanovením obč. zákona
(§ 1349), že i cizí závazky může bez rozdílu pohlaví pÍ'evzíti na
seh~ l~aždý, komu přísluší volná správa jeho jmění.
, .Clanek 7. ob~h. zákona ustanovuje, že man žel k a nemůže
byh obchodnicí hez svolení svého manžela. Za svolení manželovo
:považuje zákon, kdy~ žena s vědomím a bez odporu svého manzela obchod provozuJe. Když nemůže dosáhnouti manželova svolení, může žádati provdaná žena, aby toto svolení manžela bvlo
nahraženo výrokem .s oudcovským. Šetření v této věci děje -' se
k, žád~st~ m,anyželky v říze~í, nesporném. Vyjde-li na j,evo z úřed
~llho se~rem, ze yprovozovamm obchodu manželkou nejiSou ohrozer:a pr:=tva manzelova (§ 6 uvoz. zálL), soud dá své svolení. Pří
sl~s?y Je~t . sou~ (o,b~c~ý) ~užova bydliště, a soud při rozhodovam. o ve~l ma brah zretel Jak na manž·e lova práva majetková,
tak I nOay Jeho ~ráva rá~~ toliko r;norávlního. Svol,e ní dané jedno~. mu ze ,~anzel pozde]l odv.olab, taze manželka může i poZde]1 pozbyh povahy obchodnIce dle obchodního zákona. Jest
sporné, zda potřebuje manž·e lka svolení manželova k účasti na
obchodu jako společnice. Převažuj'e názor, že zvláštního ustanov~ní nelze užíti na případ jiný, než pro který j,est přímo ve znění
zakona opora, a že tedy k účasti na obchodech jako společnice
manželka svolení manžela nepotřebu}e. Dle druhého názoru
(Randa) také j,ako veřejná společnice manželka k obchodnímu
podnikání svolení manželova má zapotřebí.
.
vSvole,ní man~elovo mů~e býti dáno též mlčky, když manželka
s Ve~oI:llm manz~la a bez Jeho odporu provozuje obchody. V pří
p~~~ ,vsak.' kdy )~t zapo~ře~í pís.emných podání, jako je tomu
pn zadost! za zapl;s manzelcmy fIrmy do obchodního rejstříku,
ner:í opětně, n:í~ěn! l~dn?tné. ~le názoru převládajícího Jest za· potrebl buď radneho pIsemneho prohlášení ·manželova, nebo
,takového svoluJíCího ústního prohlášení osobně u soudu. Tak
~anda (Ob-ch. p. str. 69) a rozhodnutí Nejvyššího soudu Váž.
' CIS. 5555. Tato .omezení vdané ženy vztahují se na celou dobu
trvání manž:lství, tedy i na postavení ženy rozvedené; nikoli po
· rozluce manzelsví (Randa, str. 68).
Manželka kupcova, která svému manželovi jen vypomáhá
v obchodní živnosti, není obchodnicÍ. V čl. 8 uveden·é ustanovení
že manželka-obchodnivce nemá k j-ednotlivým obchodním . -jed~
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. 'nánínl zapotřebí zvl. svolení manžela, nemá vzhledem k obecné
platnosti tohoto stavu pro nás významu. V dalším jest výslovně
uvedeno, že manželka obchodnice ručí za obchodní dluhy celým
svým jměním bez ohledu na práva správy a požívání nebo jiná
práva manželova, založená na tomto jmění manželstvím. Tím se
rozumí požívání věna (§ 1227, 1228 obč. zák), správa jmění manželčina, z níž není manžel povinen vyúčtováním a kterou nevede
j.en na výslovné vyjádí-ení maželky (§§ 1238, 1239 obč. zák.). Také
spole.čné jm· ění ručí, pokud bylo s}ednáno společenstvím statků
(§ 1233 ob č. zák. ) . PÍ'Ípadně nastává i ručení jmění manželova
ve zvl. případech smluv manželských (o společenství jmění).
Ustano'v ení čl. 9 obch. zák., že totiž obchodnice může ve vě
cech obchodních samostatně vystupovati před soudem, a že
v tomto případě není rozdílu, je-li provdaná nebo neprovdaná,
pozbylo svého původního význam~, poněvadž podl~ us~~ove~l~
čl. IV. zák. ze dne 1. dubna 1921, c. 161 Sb. z. a naL muze by tI
žena i procesním zmocněncem obecným i advokátem (nov. znění
§ 29 c. Í'. s.), kd,ežto dle práva dí'íve platného mohla žena vystupovati pi'ed soudem jen výjimečně (ve věcech nepatrných) .
2. Kromě uvedených omezení jest nutno uvésti, že v historických zemích jest žena vyloučena zcela z obchodů b ll' r s o vní ch, až na výjirnku platnou pro bursy zemědělské. Podle zákona z 1. dubna 1875 Č. 67 í-. z. o organisaci burs náleží žen a
mezi osoby, jež jsou v § 5 téhož zákona z navštěvování burs
v každém pl'ípadě vyloučeny. ženy jsou jmenovány na prvé~
mÍ'stě, dále pak osoby, jež nemají práva samostatně spravovab
své jmění, úpadci, dále ti, kdo byli pro trestné j.ednání neb pro
jednání nesprávná vyloučeni z návštěvy burs, atd. Ustanovení
o ženách zde Jest pojato zřejmě ve smyslu méněcennosti ženy
jako osobnosti. V zákoně ze 4. ledna 1903, Č. 10, kterým se doplňuje zákon posledně uvedený, a to co do burs z e.ITI ě d ě 1s k Ý ch, nachází se v § 6 ustanovení ohledně návštěvy zeměděl
ský.c h burs ženami: k návštěvě bursy smějí býti připuštěny obchodnice, které provozují některé povolání, naznačené v lit. a),
t. j. zabývající se výrobou, odbytem nebo zpracováním př~dmětů
na burse k obchodu připušt.ěných atd. a vdovy, které to11ko po
čas svého vdovství provozují některé z naznačen)Tch povolání
svých zemřelých manželů.
Konečně jest nutno poukázati na ustanovení uvozovacího zákona k zák. obchodnímu v §§ 16 a 17. V nich jest výslovně pamatováno na práva, vyhražená svatebními smlouvami manželce
kupce, jehož firma ie zapsána v obchodním rejstříku. Tato majetková práva majtÍ býti rovněž zapsána do rejstřiku, ať byly svatební smlouvy uzavřeny před zápisem firmy do rejistříku nebo po
něm, případně mají býti vyznačeny i pozdější změny. Jest nutno,
aby svatební smlouvy byly prokázány řádnými listinami (forma
notářského spisu), jež v ověřeném opise se u soudu uloží. Do
obchodního rej'stříku se zapisuje jen datum listin, neb listin pů9*
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vodní znění svatebních smluv pozměňujících, dále jméno, pří
jmení, stav, bydliště manž,elů a den zápisu. Jakmile byly svatební
smlouvy zapsány, mají manželčina práva z nkh plynoucí účinnost
proti věřitelům, a nezáleží na tom, zda tito o zápisu věděli. Zápis
manželčiných práv ze smluv svatebních má pro ni zásadní význam při vyhlášení konkursu na jmění manžela-úpadce.
Jak jest patrno z uvedeného, omezuje obchodní zákon, platný
v zemich historických, zbytečně ženu v jejich osobrních právech,
zatím co v druhé části státu stejná omezení jsou neznáma. Sám
Randa (cit. spis str. 68) poukazuje na znění uhers. zákona, a na
zrušení mužovy moci Jlad ženou v Německu (§ 1399 něm. o. z.)
vyjadřuje se o platném (tehdy rakouském) právu obchoQním
takto: »Zbytečně rak. ob ch. zákon pustil souhlasnou zásadu staršího rakouského obch. práva, přij.av zbytky starého německého
mundia.«
3. Právo směnečné.
Směnečné právo je upraveno pro celé stát:ní území jednotně
zákonem ze dne 13. prosince 1927 č. 1 Sb. zák .a nař. z r. 1928.
Obsahuje ustanovení, platná pro muže i ženy stejným rozsahem.
Pouze v § 108 n~cházime ustam.ovení, platné zvláště pro ženy:
»Stane-li se žena zletilou Jen svým provdáním (§ 2 zák. čl.
XXIII/1874) nenabývá tím , ještě směnečné způsobilosti.« Jde
o ustanovení, platné pouze pro země slovenské, ježto v českých
zemích obdobné ustanovení o zletilosti ženy neplatí. Žena taková
jest sice způsobilá zavazovati se smlouvami (§ 1 cit. zák.), ale
ohledně směnečného závazku stanovena jest tímto zákonem uvedená výjimka, když se jedná o nabytí zletilosti jen provdáním.
Je-li na směnce podpis takové ženy, nemá to vlivu na závazek
ostatních osob na směnce podepsaných, j;ako v ostatních přípa
dech osob, které se nemohou směnečně zavázati, na př. osob
nezletilých.
Pokud se tý,če podpi,su ženy zletilé a svéprávné, tedy smě
nečně způsobilé, jest uvésti: K formální platnosti směnky není
třeba, aby osoba udaná na směnce jménem nebo firmou existovala, je .lhostejno, zda je směnečně způsobilá a zda udané jméno
po právu nebo fakticky nosí.
Má-li však žena býti ze směnky oprávněna (remitent) nebo
zavázána jako výstavce (trassant) nebo směnečník (trassat) jest
třeba, aby bylo vyhověno požadavkům materielní platnosti podpisu. Nepodstatné odchylky nemají. vlivu na materielní platnost.
Jest však třeba, aby uvedená osoba směnečně zavázaná nebo
oprávněná nosila udané jméno, občam.ské nebo obchodní v právním styku po právu nebo fakticky; když provdaná žena se podepíše neb je udána toliko dívčím jménem, závazek nebo oprávnění její ze směnky nevznikne, leda že by byla udána (popepsána)
na směnce j,eště za svobodna, třeba by směnka dospěla po jejím
provdání (Rouček, Čsl. zákon směneč. str. 19, 21, 31).
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Mezi manžely může býti směnka platně vystaven~. Nemůže
však nahraditi zvláštní formy sml~vní (~otářs~ého, sp~su) pokud
jej zákon pro určité smlouvy meZI manzely predeplSule.

ŽENA V CIVILNÍM ŘÍZENÍ SOUDNÍM.
Procesním právem rozumí se we předpis~ o ř.íze~í v ob~an
ských věcech ve smyslu širším; proto .dle souv:slo~t: a ~čelu p~ed
mětu pojednání jsou zde uvedeny neJen 'p0mery nze~l ,sporneho:
nýbrž i vyhrané otázky řízení nesp,orneho a exek~cmho, k!ere
se týkají poměrů a postavení žen. Pn tom b~l :,zat zretel vn~ predpisy, které upravují právní poměrJ;' ~en rowllne od pome:u ostatních občanů (ohecný soud vdane zeny)v, a v,ed.lev t~ho JSOL~ zde
probrány i takové předpisy o soudním n~,em: lez Slce J?lab ,pr~
muže i ženy stejným způsobem, upravuJI vsak ~ako:re pravl1l
poměry, které se zvláště žen dotýkají (řízení ,manzelsk~ a po~.).
, K celkovému rázu zákonných ustanovenI J?r?cesnlh~ ~rava
Jest uvésti předem, že všeo~e.cné zásady ,řízem }SOU, steJne pr?
muže i ženy. žer:y moho~. byh a z~ p.latneho p~ava jSO~v za s~ej~
ných podmínek Jako mUZl procesmml stra?aml n~bo ucastn~ky.
řízení soudního, svědkyněmi, zástupkyněmI, a to Jak obecnymll
tak i práv:ní;ni (advo~{át~y), stejně jako z~stá:rají úřad soud~e.
Z předpISŮ matenelmho prava krome vlIvu l]st~novem § ~2
občanského zákona o bydlišti manželky podl.~ man~e~a zas~huJe
do oblasti řízení též ustanovení § 91 o tom, ze muz Jest zakonným zástupcem manželči:ný,m, a tot~ u~~a~,ove~í tvo~í taky částeč
nou výjimku z pravidla v zastoupem pn, nz~m na, zaklade zplno~
mocnění zastoupené strany. O funkCI zak~n:neh~ zastoupen~
vdané ženy manželem; ~teré .na ~loven?~u vysl?vne prov ved,em
soudních sporů neplatI, ]~ pOl~dnano bhze ,v J?ravu ma~zelskem.
Civilní právo procesnl pl~tI d.os~d !,ozd,Ilne pro zem~ českou
a Moravskoslezskou (zemev hlstoncke, ceske) a pro zemI Slovenskou a Podkarpatorusk~u.
. ,
V zem-ích českých JSou v platnostI zakony ze. dne 1. s.r~n~
1895 č. 110 až 113 ř. z., t. zv. jurisdikční norma (J. n.) a Clvllm
řád soudní (c. ř. s.) s pHsl. uv~zovacím~.~~k?nJ;'. Tyto z~k~ny
byly částečně změněny a "doplneny Pozdelslml z~kony, ze]mena
v r. 1914 t. zv. novelou o úlevách soudních, dále zakony z r. 1921:
1923 1930 1934 a 1936, kterými změněna zejména ustanovem
ohledně pÚslušnosti, i'ízení ve věcech občanských a řízení exekučního.

Civilní právo procesní pro "Slovensko a Podk. Rus uprave~o
jest zák. čl. 1. z r. 1911 (občanský soudní p~~ádek) vs.vt;tv~zoyaclm
zákonem čl. LIV. z r. 1912, který byl takte Z pOzdejSI:ml zakony
(:ástečně zméněn, též v době po r. 1918..
. ,v ,
Pro řízení ve věcech manželských JSou v platnostI zvlastm
zákonná ustanovení.
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· Také v zákonech, týkajících se úpravy civilního řízení, objevIla se záhy po převratu snaha po unifikaci a reformě. V ministerstvu unifikace byly již v r. 1922 zahájeny potřebné práce
k tomu cíli, a za přibrání vynikajících znalců z oboru civilního
práva procesního, zejména univ. prof. JUDra Václava Hory, vyprac.ována byla a po skončení dalekosáhlých předběžných prací,
studIa a porad v , r. 1930 vydána o s n o v a přísl. zákona, který
má míti platnost v celém státním území a který zároveň se zavedením jednotného práva procesního pro celé státní území obsahu}e i význačné novoty v duchu reformních požadavků vědy procesní. Publikace, vydaná ministerstvem pro sjednocení zákonů
a or~anis~c.e správy, nese záhlaví: Návrh zákona o soudní přísluš
nosÍl a cIvIlního řádu soudního, obsahuje též př~pisy uvozovací
a důvodovou zprávu k zákonnému návrhu; zákony č. 251 z roku
~934 a 161 z r. 1936 ustanovení o,snovy byla částečně uskutečněna
Jako platné zákonné předpisy.

Místní

příslušnost.

1. Místní příslušnost soudu k projednání civilních rozepří (též
ve věcech řízení exekučního a nesporného) určena j\est zákonem
podle bydliště žalovaného. Soud takto příslušný nazývá se obecným soudem určité osoby.
Bydliště označuje zákon (§ 66 j. n.) takto: » Bydliště osoby
nalézá se v tom místě, ve kterém se usadila s prokazatelným nebo
z okolností na jevo jdoucím úmyslem, trvale se tam zdržovati.
Má-li která osoba bydliště v obvodech několika soudů, jest u ní
obecný sOlud odůvodněn při každém z těchto soudů. V takové
případnosti má žalobce na vůli, u kteréhokoliv z rozlišných těch
soudů žalobu vznésti.«
J al~ jest z ~vedeného patrno, bydliště osoby, jež zakládá Její
obecpy soud, Je stanoveno dvěma základními znaky. K pojmu
bydlIště náleží skutečný pobyt a dále úmysl v místě trvale se
zdržovati.
Zák?n paI?-latuje na poměry osob, j,i mž povaha j,ejich služby
pnkazuje urČItý pobyt. U osob vo}enskýcb a četnictva v činné
slu~bě s.tanoví záko,n, že za jejich bydliště platí co do mísh1í pří
slusnostl místo posádky, případně poslední tuzemské místo posádkového shoru, ku 'k terému náležej-í, nebo poslední tuzemské
posádkové místo u těchto osob, které nejsou v tuzemsku (§ 68
J. n.). Obdobně státní příslušníci, kteří ve stálém úředním postavení meškají jako státní zaměstnanci mimo státní území, podrží
poslední obecný soud, který !Děli v tuzemsku, případně soud
podtesídla ministerstva zahraničí (§ 69 j. n.).
.2. Kromě toho stanoví zákon pro n ě které osoby t. zv. b yd 11 š t ě od V ,O z e,-n é" (Hora I. ' str. 168). Man žel k a a d ě ti
dle předpokladu zákona nemohou projeviti vlastní vůle k zalov'

žení vlastního trvalého bydliště, jej,i ch trvalé bydliště určuje se
podle bydliště osoby, na níž dle zákona jlsou závislé.
U dětí man žel s k Ý ch (legitimovaných, adoptovaných) řídí
se soudní příslušnost podle bydliště otcova. U dětí n e m a nže l s ký ch podle bydliště nemanželské matky. Pro děti ve veřejnych vychovávacích ústavech podle obecného soudu ústavu.
Na Slovensku a Podk. Rusi jest ro~hodující pohyt nezletilého.
O s n o v a zákona o soudní příslušnosti přidržuje se určení pří
slušnosti soudní pro nezletilce, uvedeného v jur. normě, platné
v zemkh českých. Jen subsidia'rně u dětí manželských (§ 64, č. 2)
dále ohledně dětí nemanželských (§ 66, odst. 1.) a uvoz. zák. čl.
LXVIII. platí pro nezletilce obecný soud dle jejich trvalého
pobytu.
O d voz e n é b yd 1 i š t ě určuje zákon, platný v historických '
zemích, také pro ženu provdanou, kterou pod rob u jev tomto
směru vůli manžela. O tom obsahuje ustanovení § 70 j. n.:
)Obecný soud manželův j,est také obecným soudem manželky,
třeba byla opatrovankou, pokud manželství není soudné rozvedeno nebo rozloučeno nebo smrtí manželovou Zi"uŠeno. - Jestliže
manžel zrušil své bydliště v obvodě, kde tento zákon platí, avšak
manželku svou zanechal v tuzem,sku, tedy jej í stálý pobyt zakládá pro ni obecný soud potud, pokud manžel opět neusídlí se
'v obvodu platnosti tohoto zákona. «
Z uvedeného vyplývá, že v době, když jest manželka nezletilá,
nemá soudní příslušn05ti podle otce, nýbrž podle manžela. Dále,
že vzhledem k zákonným ustanovením, platným o, soudní přísluš
nosti na Slovensku při vystěhování manžela na Slovensko nebo
Podkarpatskou Rus manželka manžela v soudní příslušnosti nenásleduje, nýbrž její stálý pobyt zakládá pro, ni ohecný soud, jako
kdyby se byl manžel vystěhoval za státní hranice.
Manželka nenásleduje manžela v soudní příslušnolsti také v ně
kterých případech, kde zákon stanoví určitým osobám hydliště
nucené nebo fingované (osoby vojenské, četnictvo., v zahraniční
službě). Manželky takový-c h osob 'm ají obecný soud dle svého
trvalého pobytu tehdy, když nežijí s manželem ve společné domácnosti.
Ve slovenském občanském soudním pořádku není ustanovení
o tom, že manželka následuje manžela i v jeho obecném soudě,
neplatí tam ustanovení o o d voz e n é m bydlišti manželky podle
bydliště manželova, i vdaná žena může platně projeviti vůli založiti svým bydlištěm obecný soud odlišný od obecného soudu
manželova. Pro vdanou ženu platí so,udní příslušnost dle jejího
bydliště.
Ač ve

slovenské a podkarpatoruské části státu platí současně
zákonné ustanovení pro daný případ zřejmě příznivější a pokrokovější, přidržuje se osnova zákona o soudní příslušnosti a civ .
řádu soudního cel ke m práva, platnému v:zemích historických
a přejímá téměř doslova ustanovení § 70 j~ n. jen s dodatky, jak
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n.ásleduje; o obecném soudu manželky obsahuje ustanovení § 64
CIt. osnovy:
.
)~ 1. ,Obecný soud manžvelův )e tal~é soud:m jeho manželky, Ueba byla
nesvepravnou, pokud manzelstvl nem soudne rozvedeno nebo rozloučeno
nebo smrtí manželov,ou zrušeno.
2. Jestliže .manžel zrušil své bydliště v tomto státě, avšak svou mallžeJku
zd~ ~,an~~?al, ,Je urč.e~, obecný ~oud její i man žel s k Ý c h dětí, které jsou
v JeJ,1 ~ecI, m.lstem Je~lho, trvaleho pobytu potud, p 'o kud se zde manžel opět
ne,usldll. Ne} s 00 u - II dl t k Y v p é čim a t čin ě, je obecný soud určen
mlstem kvaleho pobytu v tuzemsku.
3. Ustanovení předchozího odstavce platí i pro malI1želku soudně ne r o zve? e n o u, a'~e ~e sk~te~nosti žijící odděleně od svého manžela, pokud jde
o zavazky vzmkle pr·o h m po oddělení a zažalované v době jejího odloučení. «

!ímto P?slednín-; ods~avcem, J)řipoj~ným k známým ustanovenlm platneho u nas prava, snaZI se zakonodárce vzíti zřet,el na
skutečné poměry a potřeby, kdy muž a žena buď dobrovolně
nebo ?ba nu~eni svým zaměstnáním nesdílejí společnou domác~
n?st, Ja'k take v důvodové zprávě se uvá-dí. Proč převzata byla
zasada odyozené~o bydli~tě pro manž,elku a nebyl vzat zřetel na
ustan?v,em platneho prava slovems}{leho v důvodDvé zprávě se
neuvadl. .
3. vV; věce~vhvmanžel~k~ch zakládá příslušnost soudu »poslední
spolecne bydliste~< l1;anzelu. O tom ustaynovení § 76 j. n.: žaloby
o rDzvod, rozloucem nebo neplatnost nekterého manželství i žalo~y pr~ ~š~~ikév' ne ryze m?-jetkové nároky z manželského pomeru, nalez~Jl ,Pred ~,?~d, v ~eh?yž obv~dě manželé měli sv,é posled~l sp~lecne .by:~hste. Plah tez v pravu slovenském pro spory
~anzelske, ~ I?-:I~llZ lze !am ~lučovati. žaloby o majetkoprávní
nar~~{y ~ouvI?e]ICl s manzelstvlm, a to 1 tehdy, když by náležely
k pnsl,usno?h sou~u okresní~o. Kromě tDho se tam rozhodule
v SOUVIslostI s manz. sporem 1 bez žaloby současně o výživě manželky a dětí a o opatření dětí (§§ 639, 697, 695).
, SDud podle posledního společného bydli~tě může býti obec~Yr.n soudem obou manželů, neboť manželčin ohecný soud se
ndl ydle s~udu ~a~želova. ~však může býti i rozdílný, na př.,
kdyz manzel meska za hramcemi státu, když manželé žili oddě
leně, manželka v českých zemích a manžel na Slovensku nebo
Pod,k. Rusi. Příslu~noot dle tohoto soudu nenastává, když se jedná
o naroky yry~e ~aJetkov,é mezi ~anžely, na př. ze zápůjčky, zá~azk~ smenecneho a .pod. NaprotI tomu sem spadají spory o manzelske sledování (přI-Jetí do společ. domácnosti, následování do
~I?oleč. b);'dl.iště), a dále spory o výživné manželky, neboť žalobní
z~dost Z~l, s:ce na, zapla~ení určitých částek peněžitých, ale nárok
sam spoclva v zakladmch ustanoveních o mallŽelsví a právech
a povinnostech manželů (Hora I. str. 137).
Teprve podpůrně, t. j. tehdy, když zde není soudu, příslušného
P?~le yP?sledního spol:čného ybydlišt~, nastupují postupně jako
pnsl.usne soudy: obecny soud zalovane strany, obecný soud strany
zaluJící, 'případně krajský soud příslušný podle toho, kde se na-
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chází obec domovské příslušnosti obou nebo alespoň jedné procesní strany. Stejně je určena příslušnost i v osnově civ. i'ádu
soudního.
Řízení ve věcech manželských, jemuž jsou podrobeny spory
o rozvod manželství, o jeho rozluku a neplamost, jest upraveno
zásadami, vyslovenými v §§ 94-10.2, 107, 115-117 obč. zák., ve
dv. dekr. ze dne 23. srpna 1819 č. 1595, min. n. z 9. prosince 1897
č. 283 Í'. z., manžel. novele z 22. května 1919 č. 320 Sb. z. a n.
a vl. n. č. 362 z r. 1919 pro země historické.
Na Slovensku a Podk. Rusi upravuje i'ízení ve věcech manželských obč. soud. pořádek v §§ 639-686 a manžel. zákon čl.
XXXI. z r. 1894.
Osnova civilního i'ádu 'Soudního shrnuje ustanovení o hzení
ve věcech manž,e lských v části sedmé jako Í'Ízení zvláštní (§§ 614
až 634).
1. K základním pravidlům" jimiž je ovládáno obecně platné
řízení civilní, náleží z á s a d a d i s P o s i ční, ponechávající zaháj.ení řízení, případně další postup ve sporu vůli procesních stran.
Zásada disposiční opuštěna jest ve sporech o neplatnost manželství, když jest jimi sledován zájem veřejný, manželství vadí pře
kážka práva veřejného, již není možno odkliditi dispensí (na pl'.
příbuzenství v linii přímé, trvání platného manželství).
Ph projednávání sporných případů platí v obecném Í'Ízení
t. zv. z á s a d a pro jed na c Í, jež ponechává stranám na vůli
předložení skutkového stavu projednávané záležitosti, takže soud
má učiniti předmětem jednání jen skutečnosti, stranami uvedené.
Jen v omezené míř,e zasahuje soud do jednání i mimo, návrhy
a skutečnosti stranami uvedené (otázky stranám, svědkům, pří
prava průvodního řízení) k doplnění řízení a docílení spravedli'vého rozsudku, tímto výminečným zásahem základní zásada projednací však se neruší.
Opakem zásady pro~ednací jest z á s a d a vy hle d á v a c í,
která jest základem hzení ve věcech manželských. Podle zásady
této soud není omezen na skutečnosti a návrhy stranami uvedené
a koná šetření v moci úřední, jež sám ve věci pokládá za důležité.
Jak se uplatňuje tato zásada pro proj,ednání rozvodu manželství
a při prodednávání neplatnosti nebo rozluky manželství, jest uvedeno níže.
Pokud nechtějí strany použíti ustanovení a dob r o vol rl é m
r o z vod u, musí se podrobiti zvláštnímu řízení . spornému
a manželství může býti rozvedeno jen pravoplatným rozsudkem
soudním.
.
2. Při projednávání žaloby o r o z vod manželství, jež se musí
opírati vždy o důvod zákonem uznaný, jest stranám ponechána
určitá disposice procesní přes platnost uvedené zásady vyhledávací (platnost zásady projednací uznal Nejv. soud v nálezech
V. 7473, 8557, č.- A. 198-6 Č. 1306), takže při takovém sporu koná
se jako v jiném řízení p r v ý ' r o k, při němž může býti vyne-
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sen rozsudek pro z m e š k á n í, když se jedna z procesních stran:
nedostaví, aneb dOlstavivší se žalované straně uloží soud písemnou od p o v ě ď na žalobu.
-,
Předmětem jednání žaloby o -rozvod je důvod rozvodu, který
procesní strany uvádějí, takže soudci nepřísluší pátrati po jiných,
procesními stranami neuvedených důvodech. Za to při průvod
ním řízení má soud možnost uplatniti zásadu vyhledávací zejménq zjišlěnim skutkového stavu věci dotazy na svědky, jež může
i proti vůli stran obeslati, -i na strany, jež mohou býti i donuceny,
aby se osobně ' k soudu dostavily.
.
R o z s ude k m.á obsahovati vždy výrok o tom, kdo z manželů je na rozvodu v i n e n, nesou-li vinu oba nebo jsou-li oba
bez viny.
Vzájemná žaloba o rozvod je přípustna, ježto řízení jest OlTIezeno jen na důvod stranou uplatňovaný a námitka zahájené rozepře nemá místa (Hora I., str. 205, Procházka, Litispendence).
Bylo-li pravoplatně rozhodnuto o žalobě manžela na manželku
o rozvod manželstvÍ tak, že se manželství stran rozvádí od stolu
a lože z viny obou stran, překáží žalobě, jíž se domáhá manželka
rozvodu manželství z výhradné viny manželovy námitka rozepře
rozsouzené (V. 13.503). Námitky, kter:)Tmi žalovaná strana uplatňu}e proti žalobě své ylastní důvody proti žalující straně k vyslovení rozvodu z viny strany žalující, nemusí býti uplatněny
zvláštní žalobou, stačí uplatniti je ve sporu již zahájeném. I když
byla zamítnuta žaloba o rozvod manželství pro nedostatek důvodů
(žalobce neprokázal žalobu), lze povoliti rozvod z výhradné viny
žalujicího manžela k pouhé žádosti žalovaného manžela, jíž se
pi'ipojil k žalobě (V. 13.395).
3. Rozsudek, vyslovujkí rozvod manželství, může býti z r uš e n se všemi svými důsledky (manželčiny nároky alimenta,ční,
právo domovské, stát. přisluš., soudní přísl., obnovení všech práv
a povinností manželů) tím, že manželé obnoví manželské spoJečenství. O tom obsahuje ustanovení § 110 obč. zák.: »Rozvedení
manželé mohou se opět spojiti; spojení musí však řádnému soudu
býti oznámeno. Chtěj,í-li manželé po takovém spojení opět býti
rozvedeni, musi dbáti téhož, co je předepsáno pro prvý rozvod. «
Není jednotného názoru v tom, jakou povahu má tento před
pis . .vyskytují se dva rozdílné názory, z nichž jeden zastává stanOVIsko, že oznámení manželů na soud má hmotněprávní význam, a j.édině takovým oznámením že rozvod- pozbývá právních
účinků (V. 4583, 5782).
Druhé mínění, vyslovené též závaz. plenárním rozhodnutím
N ejv. soudu (V áž. 7622, Č. Pres. 719 z r. 1927), dle něhož se praxe
s?udní řídí, hájí stanovisko, že předpis § 110 obč. zák. je před
pIsem pouze po řád k o v Ý m, neozbrojeným žádnou sankcí,
a že pouhým návrat,em soudně rozvedených ma'Ilželů k soužití
jest rozvod odčiněn se všemi důsledky, zejména že znamená
pro min u t í ' poklesků toho, kdo byl na rozvodu vinen, pří-

padně viny obou manželů navzájem. V uveden~m r?zhod-~utí
činí se též poukaz na uspořádání této otázkyov pravu nemeckem,
kde se oznámení spolužití nežádá a klade dur~z, v.zhl~dem k ~a
lekosáhlým účinkům obnovení manželství se vse.fiI d~-sledkJ.' Jak
výše připomenuty, na po ž a d a v k,Y p r a k t: cok e ho zlVota

a nutnost d ů věr y v zevn! skutk~~~ stav vp~mer~. , .
O zná nl e n í o obnove SPOlUZIÍl manzelu ma pochazetI od
obou manželů, a jest věcí řízení n,e ~.~ o r n ~ I: o."
"
Otázka faktického obnovení SpOlUZlb manzell!- ma ,zasadm vyznam pro přeměnu rozvodu v r o z 1 u k u n'lanZe~stvl cest?u ne. spornou pro nepřekonatelný odpor (§ 15 rozl. zak). Kdyz so~·~
zjistí, že manželé obnovili spolužití,. třeba se opětn~ pak roze~h,
rozluku 'Ilespornou cestou nep.ovoluJe a o rozluku Jest nutno zalovati cestou sporu (V. 320 a J.).
,
Na Slovensku obsahuje manželský zákon ~. § 106. usta,novem,
ž.e manželé rozvedení mohou kdykoliv obnOVItI manz~,l~ke sp~~~
žití. OznáITIili-li manželé procesnímu soudu, že ob;novli; SPOlUZltI,
přestávají právní následky rozvodu od doby, oznamenl. ,
Osnova obč. zákona připravuje úpravu otazky ?bnoven~ m~n
želského spolužití v § 66. Nejprve jest u vedena moznost opetneh~
sejití manž·elů jako v právu platném. Dále stanoven~: »0, obnove
nechť společně učiní oználnení soudu~, Obnovou manzelsk:ho, ~po
lečenství není taková ohnova, o ktere lze podle okolno~h mIb za
to, že nebyla zamýšlena jako trvalá. « P?dle d~vod. zpravy str. 59
formulace tohoto zákonného ustanovenI byla umys~ne vol~na t~l~,
aby se ustanovení toto jevilo jako pří k.a z, kt;ry, se m~ plm~,
ale jehož nesplnění nepřekáží přece vv~mku p~avl1lc? na~ledku,
takže podle okolností posoudí v kazde~1 ~anem pnpade soud,
zda rozvod mezi manžely trval nebo mkol~ .. Vzhlel~em k to:n~'
že oznámení obnovy společenství má se stah man.z~ly spo.l:cne,
bude možno odepření jednoho z man~eťů p~osuzovat,lJako pnznak
jeho vůle, že trvalého obno vení manzelstvI nezamyslvel. ,
4. V řízení o r o z I u k II a ne p I a t n o s t m~nzelst~l uplatňuje se pln ě zásada vy hle d á v a.c í, vp~dl~ mz mUSI s~ud~e
z úřední povinnosti dbáti úplného 'obJasnenI vsech okolnosh, duležitých pro rozhodnutí sporu.
.
.
"
v,
P r v n í r o k se nekoná, stanoví se Ihned rok k Jednal1l, pnpadně předem je proy.edeno phpra~né )'ízení.. Manželé mohou
býti k osobnímu dostave~í k, soudu I pnr:-ucen.l. Rozsu~ek p r ~
z m e š k á n í, pro u z n a n I a v z d anI se J,e ~ylo~cen, !ake
smí r mezi stranami nemůže býti uzavřen. Vylo~cen Jest dukaz
doznáním a slyšením stran k důvodu neplatnostI nebo rozl~ky
manželství; rozsudek, vyslovující rozluku neh neplatnost manzelství, má obsahovati též výr o 1;;, má-li-na :;ozluc-e n~~o. n~platno
sti manželství vinu jeden z manželů a ktery, ~e~ maJl-I~ ~mu o~a
nebo- žádný. Pro opravné prosti'edky (odvolam, ,dovolal1l) v dusledku vyhledací zásady ~ á k a z n o v o t neplab (Rozsah uplatňování .novot viz Váž. 14.192).
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Ve sporech o rozvod, rozluku a neplatnost manželství vedou
se zvláštní proL záznamy ohledně stavu manželů a dítek z manželství vzešlých, a dle těchto činí se pak záznamy v matrice
sňatků, případně zavádí řízení (nesporné) o výchově a výživě
dítek u okresního soudu, příslušného dle bydliště manžela (otce
dítěte).
.
N e z let i I í manželé mají procesn! způsobilost v uvedených
sporech. Zastoupení advokátem ne n í povinné (§ 27 c. ř. s.), ač
se spory projednávají vždy u sborového soudu I. instance (krajské soudy - § 50 č. 3 j. n.). Pro manželské spory neplatí také
ustanovení o složení jistoty (§ 57 č. 3 c. ř. s.) jedná-li se o cizozemce jako žalohce; jistotou se nazývá obnos, složený k soudu
k zajištění event. útrat sporu. Pro soudce platí v řízení o rozvod
také zvl. p o v in n o s t, pokusiti se o smír mezi manžely, pečo
vati o to, aby žaloba byla dobrovolně vzata zpět, nebo aby rozvod, žádaný z platných důvodů rozvoďových, byl povolen za souhlasu druhé strany bez rozsudku soudního.
V řízení o rozluku nebo prohlášení neplatnosti manželství
ukládá zákon soudci, aby dbalo zpětvzetí žaloby zřejmě neodů
vodněné, případně aby př.ekážka sňatku byla dodatečným prominutím nebo úředním povolenfm odklizena, a manželé aby byli
usmířeni a manželství se nerušilo.
Kromě uvedeného hzení sporného mohou manželé dosáhnouti rozvodu a na základě rozvodu i rozluky manželství cestou
řízení nesporného, o čemž bude zmínka dále. Na Slovensku instituce dobroyolného rozvodu neexistuje.
Na Slovensku a Podk. · Rusi je řízení ve věcech manželských
upraveno taktéž zvláště, odděleně oproti obecně plat. spornému
řízení. Tomuto zvl. řízení podléhají s por y o rozvod a rozluku
manželství, o neplatnost manž·elství, ať se j.edná o zájem veřejný
nebo neplatnost, uplatňovanou samo.tnými manžely, žaloba o určení trvání neb neplatnosti manželství mezi procesními stranami;
dále žaloba o přeměnu rozvodu v rozluku a žaloba, kterou manžel odporuje manž·elskému původu dítěte.
Pro projednání těchto sporů platí řízení, předepsané pro sborové soudy prvé instance, zejména též zde pIa t í nucené zastupování advokátem, který má míti zvláštní plnou moc pro spor
podle manželského řízení. NesvéprávnQst stran není procesní nezpůsobilostí, jsou-li s to se do.rozuměti. Zvláštní pravomoc má
stá t n Í z á s tup c e, který má býti vždy obeslán, a jemu doručováno jako procesním stranám. Týž je oprávněn do sporu zasahovati, případně spor o neplatnost manželství sám zahajuje.
žaloba musí míti zákonem předepsaný obsah a jest o ní zahájeno l'ízeni přípravné. Po jeho skončení se koná ústní .jednání.
Zpětvzetí žaloby i uvádění nových důvodů usnadněno. Uznání
a vzdání se je vyloučeno, a též jiné předpisy v důsledku zásady
vyhledávací, rozdílné od ohecného řízení, jsou v platnosti, zejména předpisy o zmeškání a klidu řízení neplatí. Nedostavení
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se žalovaného není překážkou k jednání, nedostavení se ~edné
ze stran může míti za následek prohlášení sporu za uhasl;:, al~
žádost strany do 15 dnů od doručení příslušného usnes eníyzpuso~:n
další jednání ve sporu. žaloba o ,obnov~.le omezena, kdyz sleduje
účel obnovení manželství, ktere bylo JIZ rozsudkem rozvedeno,
rozloučeno nebo prohlášeno neplatným. Platí ~vláštní usta?~vení
o povolení rozvodu do č a sn é h ,o (na p~l a~ Jeden rok), Jez sle,
duje usmíření manželů (§ 99 a nasl. ~~n~. zak.).,
Z nejdůležit~jších us.tanove~í,. odlI?~~ch od yprayva platneho
v zemícli historIckých, Jest uvestI zvlaste: 1. Premenu r?zv~du
. v rĎzluku a 2. jednorázové vyřízení manželský·ch a rodmnych
poměrů (dětí) rozsudkem o skončení manželství..
,
Manžel. právo platné na Slovensku a Podk.. RUSI ynezn.ay rozdílu mezi důvody rozvodu a rozluky, a proto. Je mozno be~e~
spo.ru o rozvod až do vynesení ro~udk~ žádost za rozvod zmemtl
v žádost (žalobu) na rozluku manzelstvl (§ 104 m. z.).
Pře měn a rozvodu v r o z I II k u je upravena v § 107 l~lanž.
zák.: Trval-li rozvod od stolu a lože dvě léta od právn~ mocl rozsudku, může každý z manželů žádati, aby soudce změml rozsudek
rozvádějící od stolu a lože v rozsudek na rozluku.
Tato přeměna děje se vždy k žalobě, tedS cestou SpOrI~ou. Preměna rozvodu v rozluku podle zák. č. 320 z r. 1919 nenl yna, Slovensku v platnosti. Ve sporu se zjišťuje pouze, ,zda manzele ne~
obnovili po rozvodu spolužití a zda uplynula za~'oneJ?1 ~ved.~n~
dvě léta od rozvodu, jiné důvody a skutečn??Íl, ,zeJmena Jlne
stranami tvrzené další důvody pro rozluku v yn~em nel~~ uplatňovati (§ 683 o. s. p.). K posouzení, zda ~:~nzele ~bnov?h spole'čenství, přichází v úvahu dle § 106 m. z. JejIch oznamem ·obnovy
na soud.
yI '
Obdorbný způsob přeměny rozvoduy.~ rozluku man~e st~~ p~
uplynutí lhůty dvouleté - kromě pouzItI formy sporneho rIzem
- hodlá zavésti o s n o v a ohč. zákona.
5. Na Slovensku je možno v širším, měřÍ'~ku ~ež ~, českých zemích spoj.ení majetkoprávních žalobnlch naroku pnmo s man.
želskými žalobami.
Ale i bez ž a lob y má soud. v ~ o z s u ~ k u ~ y~o~vodu ymanželství a jeho rozluce rozhodnoutI z a r o ~ e n o VyZIV~ I?a~ze}k~,
případně užívání jména ~~~želova m31llz;elkou, o umIstenl a vyživě dětí a nákladech na JejIch zaopatrenI (§§ 90-96, 105 m. z.).
6. V českých zemích jest postup v úpravě rodinných a majetkoprávních otázkách složitější.
Za sporu určené z a tím n í y~živn~ platí' jen pro d?bu, do
pravoplatného skončení sporu. Pn tom I samo toto určenI zatImního výživného nemá zcela u;čitéhoy záko,nného :r,spořá~ání, po~
léhá částečně ustanovením zak. ohcanskeho a castečne ex€lmcnlmu řádu, řízení není jednáním spomý·~ j~ko sám hlavníyroc:s
a určení zatímního výživného činí se závlslym na povolem oddey
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leného bydliště, jež však nemusí býti vždy povoleno a hledisko,
dle něhož s,e povoluje, není přesněji zákonem určeno.
Po skončení sporu o rozvod manželství určuje se výživné
manželky k její žalobě rozsudkem. Závisí na manželčině nevině
na rozvodu, jak byla soudem v rozsudku o rozvod určena (§ 1264
o. z.). Když byl vysloven rozsudek z viny nebo spoluviny manželčiny, její nárok na výživné zanikl. J.en ve zvláštních případech
dle uznání soudu může spoluvinné manželce výživné býti soudem
přiřčeno (dv. dekret ze dne 4. května 1841, č. 531 sb. z. s.) .
Když po rozvodu manželství vyslovena jesť r o z.l u k a, třebas
by tato rozluka byla vyslovena z viny manžela (taková možnost
pozůstává podle § 17 m. n.) a proti vůH rozy,edené nevinné manželky, určení výživného za trvání rozvodu manželství pozbývá
dnem pravoplatno's ti rozluky právní moci a manželka m II s í
z n o v u ž a lob o II se domáha!i výživného, a to z důvodu ustanovení § 1266 obč. zák., které jí je vyhražuje stanovením »plného
zadostiučinění « nevinnému manžeTu. V tomto sporu nemůže pak
manželka žádati za určeni z a t i mni výživy do skonóení sporu
podle § 382 Č. 8 a § 108 o. z., neboť manželství již netrvá a žena,
domáhající se výživného, nemůže se proto dovolávati ustanovení,
platných pro man žel k u. Zatímní 6patření mohlo by jí býti
,povoleno jenom dle ohecně platných ustanovení o zatímních opatřenkh, s důkazem ohrožení nároku značně obtížným. Zda opatření zajištění podle § 5 alimentačního zákona Č. 4 z r. 1931
vzhledem k povaze jejího nároku jako od š k od n ě n í bylo by
možno dosáhnouti, jest pochybné. V případě rozluky ze s pol uv in y manželčiny žádné výživné, ani dle dv. dekretu z r. 1841,
manželce nenáleží (V áž. 2896, 9759, 9661, 10.663, 11.222, 13.807).
Ohledně o pat ř e n i 'a v Ý ž i vyd ě t í z rozvedeného, resp.
rozloučeného manželství stanoví sice obč. zák. v § 117, že při
sporech o rozvod manž,elů »budiž manželce a dětem vyměřena
slušná výživa «, takže by tu spadalo v úvahu opatření podle § 382
ex. ř. Podle soudní praxe však o zatímní výživě a opatření dětí
soud procesní zároveú se zatímním opatřením pro manželku nerozhoduje, ale určení poměrů nezletilých odkazuje na o k r e sní
soud k 'vyřízení cestou nespornou, obdobně podle ustanovení
případu, kdy jsou manželé již rozvedeni nebo rozloučeni (§ 142
o. z.). Z tohoto způsobu vyř'izování věci j.iž vyplývá, že vzhledem
k zahájení nového řízení, při němž se začasté vyčkává rozhodnutí v manželském sporu, a v němž k zjištění skutečností, nutných pro rozhodnutí, se začasté opakují důkazy, ve sporu manželském již provedené nebo prováděné, způsob rozhodování se
pro strany ztěžuj-e i prodlužuje, a zejména nejistota a rozrušení
, pro definitivní neupravenost otázek rodinných nepůsobí . dobl'e
jak na materielní, tak i na psychickou stránku života účastníků
řízení.

Složitost a částečná zákonná neupravenost řízení, směřujících
k definitivní úpravě vztahfl rodinných při rozchodu manželů
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nasvědčuje tomu, že tato zákonná ustanovení jsou z doby, kdy
manželské rozvody a rozluky byly spíše výjimkou a nevyskytaly
s,e v takovém rozsahu, jako po vydání manželské novely; praktická potřeba ukázala jejich slabiny a žádá si reformy v mnohém
směru.

O ~ n o v y občanského zákona i civilního řádu soudního , n epře v z a I y jed nor á z o v Ý způsob v~řízení práva ~a Slo:
vensku a Podk. Rusi platného. Naopak. I pro slovens~e ze?I~
zrušují jejich dosavadní dobrý způsob vyhzo-yání ~ h09,laJl zavest:
pro celé státní území ustanovení obdobná, Jako JSou v platnosti
v zemích českých, jak co do určení výživného za trvání m~?že,lství
(a rozvodu) v § 65 ·os. o. z. tak i po rozluce. FormulUjI narok
vyživovací jako náhradu škody, již může požadovati bezvi'nný
manžel na manželi vinném, při tom jest tímže ustanovením reClpováno ustanovení dv. dekr. z r. 1841, ž,e totiž i při spoluvině
múže se dostati část.ečného výživného jakožto škody částečné
(§ 74 os. o. z.).
7. Žaloba o výživné má se říditi obecnými pravidly o řízení
a má podléhati příslušnosti soudu okresního (§ 49 os. z. o. p.),
kdežto spory týkající se manželství podléhají. zvláštnímu řízení
a vždv v Ý hra dně příslušnosti soudů k r a J s k Ý ch.
Zákonem ze dne 16. června 1936 č. 161 Sb. z. a n., který byl
vyhlášen dne 25. června 1936 a nabývá účinnosti dnem 1. srpna
1936 byla již změna ohledně příslušnosti sporů o výživné p~o
platné právo provede~a. Spor~ o výživné ~ú~ec, k ně,m~ž ~e
někdo ze zákona povmen, take spory, kteryml se domaha ~a
hrady osoba, která za nemanželského otce učinila nák~~~y, Jež
měl týž nésti, náleží před soudy okresní, bez ohledu na VySl uplatúovaných nároků. Tímto ustanovení~ v~ak není do~čen,~. pr~vo
manželky v žalobě o rozvod domahah se placem vyzlvneho
u soudu příslušného pro žalobu o rozvod.
Ohledně o pat ř e n í d ě t í §§ 103 a 100 osn. obč. z. p ř ejím á právo platné v zemích českých § 142 obč. z. téměř doslovně,' ba zdůrazúuje, že se jedná o určení ohledně dětí u manželů již r o z ve den Ý cha rozloučených. O opatření pro dobu
manželského sporu není ani v důvodové zprá,vě zmínky. V osnově
civ. ř. soud. nacházíme v ustanoveních o manželském řízení zákonné pravidlo, že m ů ž ,e býti určeno zatímním opatřením vedl~
zatímního odděleného bydliště, přijetí do společné domácnostI
a zatímní výživě manželky též zatímní výživa pro dít k y ..
Z uvedeného stavu je patrno, že řešení manželských a rodmných věcí j-ednorázovým vyřízením sporných otázek, jež by bylo
vhodné j,a k z důvodu věcného zájmu stran, tak i z důvodu procesní ekonomie a jehož příklad máme v platném právu na Slovensku, jest bohužel ještě v~ce o~dáleno určen~~ rO,zd~lné . ys~udní
příslušnosti pro spory manzelske a spory o vyzlvne, Jakoz 1 ponechánim úpravy poměrů nezletilých výlučně na dobu po rozvodu (rozluce) manželství a v řízení nesporném.
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Manželské řízení podle osnovy civ. ř. soudního jest O'bsahem
sedmé části osnovy, jež zavádí jednotnou úpravu ,m anželského
řízení.

Podle osnovy řízení manželské jest též zvláštní, od obecného
Í'Ízení odlišné. Nepodléhají mu jiné, nikoli ryze majetkové spory
mezi manžely, tedy na př. spory o výživné, o přijetí a o následování do společného bydliště, osnova vytýká případy, jež maj[
býti podle zvl. manželského řízení rozhodovány a jsou to: spor
o rozvod, o rozluku a o neplatnost manželství, spor o určení, že
je tu manželství mezi stranami, nebo že ho tu není, že jisté manželství je platné, v kterýchžto případech platí zvláštní řízení jen
tehdy, když byly zahájeny před ukončením manželství a pokud
jsou podle hmotného práva přípustny.
Pro r o z vod i r o z I u k u platiti má totéž řízení, nikoli tedy,
jako dosud v zemích českých, řízení rozdHné, neboť spor o rozvod I má býti i nadále podkladem pro rozluku manželství, jež má
býti i za platnosti nového práva procesního proveditelna na základě rozsudku o rozvodu manželství (cestou. nespornou).
Z nejdůležitějších pravidel ·řízení Jest uvésti zelména:
Zmooněncem pro zastupování smí býti pouze a d v o kát
(nikoli jiný zmocněnec), vyžaduje se zvláštní plná moc k vedení
manželského sporu. Z á s a d a v y hle d á v a C í neom.ezu}e
soudce na skutečnosti a průvodní prostř.edky stranami vedené,
ale strany mají býti předem slyšeny o skutečnostech a důkazech,
jež nenabídly a o nichž soud jedná. Vyhledávání soudu má se
omeziti na důvody, které byly do konce ústního jednání v prvé
stolici do sporu vneseny. Neplatí předpisy o následcích opominutí některých procesních úkonů stranami, zejména též nikoli
předpisy o práv. následcích u zrn á n í, v zdá n í se, neb d ozná n í. Prvý rok se nekoná, nedostav·e ním nenastávají následky
zmeškání, nedostavivší se žalobce může i přes rozhodnutí soudu,
že se žaloba pokládá za zpětvzatou, způsobiti další projednání
sporu.
Důležité jest zejména ustanovení, že v manželských sporech
koná se úst n í jednání a vy h I a š u j e se rozsudek s v y 10 uč e n í II V e ř e j ll! o s t i. Každá srr-ana může žádati, aby kromě
jejího zmocněnce byl dovolen přístup třem jejím důvěrníkům,
jiné osoby nemají k jednání přístupu. Rozsudek má vždy obsahovati výr o k ·0 v in ě.
Dále jest zvláště upravena možnost dovolávati se důvodu
promlčeného, v případě úmrtí jedné procesní strany se řízení
zastavuJe, s výjimkou určení procesních útrat, je umožněno zpět
vzetí žaloby, upraveno povolení obnovy řízení, není připuštěno
hrom.adění žalob. V tomto oddíle je upraveno též řízení o návrhu
k návratu do společné domácnosti, jehož nevyhovění tvoří pak
důvod rozluky manželství, a dále se zd.e nachází ustanovení o zatímnkh opatřeních ohledně odděleného bydliště, přijetí do společné domácnosti, určení zatímního výživného pro manželku

a dítky \ když je současně v projednání manželský spor. Jinak
~tano~í ?snov~" že }~ed podáním žaloby o rozvod (rozluku) manzelstvl Jest pnslusny k rozhodování o těchto návrzích soud
o k r e sní dle posledního společného 'hydliště manželů a zatímní opatření jest omezeno lhůtou ku podání příslušné manželské žaloby.
~ prá~a slovenského př~vzata nebyla součinnost státního zastupltelstvl, osnova vyslOVUje pouze možnost přezkoumání rozsudku, když se jedná o neplatnost manželství· z důvodú veřejno
prá vních, a to nejvyšším soudem.
, J edno~~~ov~ vyí'eše?í manželských a rodinných věcí, týkajíclch se ~yzlvneho manzelky a dětí a určení opatření těchže n ebyl o p~evzato .. Spory, kt.erými se odporuj.e .maDŽelskému pů
vodu dltete, maJÍ se dle vzoru slovenského říditi taktéž zvláštním
hzením pro věci manželské.

Řízení nesporné.
1. Zásady řízení nesporného jsou pro celé státní území upraveny zákonem z 19. červenc· e 1931 č. 100 Sb. z. a n. Vedle téhož
jsou. v platnosti i jiná zákonná ustan.ovení, upravujíd zejména
speclelní případy řízení nesporného, a určující případy, nespornému řízení k vyřizování patřící.
Není.:.li v přísl. zákoně ustanoveno výslovně jinak, platí i pro
nesporné řízení ustanovení řÍz·ení sporného, a lo pokud se týká
stran nebo účastníků řízení, zmocněnců, práva chudých, řízení
a provádění dúkazů, soudních výroků i ustanovení o navrácení
~{ ~ředešlé"mu stavu (§ 34). Rozdílná ustanove1ní jsou platna zeJmena v techto směrech:
." Řízení se ~ a haj u j e na popud účastníků, (ale hez podání
zaloby), ane1b I bez tohoto z moci úřední. Řízení musí s'e díti vždy
u řád n é h o soudu, .obvykle u ob e c n é h o soudu osoby, proti
níž návrh čelí a není-li zvláštního zákonného ustanovení o pří
sl~šn?sti s lb o r o v é h o soudu (např. při prohlášení za mrtva,
pn pr,eměně rozvodu v rozluku manž·elství), děje se řízení v ž.cl y
II soudu o k r e sní h o. Strana může jednati osobně nebo zmocně'ncem. Nuceného zastoupení a d v o kát e m není, ale soud
může za zvl. v zákoně uvedených okolností u 10 žit i straně aby
si zř~~ila ~rávního zástupce. Náklady řízeni se pravidelně ~epřl
Sl~Z~Jl, kazdá stra~a nese je ze svého. Návrhy, případně ujednan~ stran zahrnuJ~ se do soudního protokolu, strany nezastoupene advokáty maJÍ od soudu obdržeti patřičné právní poučení,
so~d rr:~ db~~i a. úpr~vu a doplnění jejj~h písemných podání.
(JcastmcI maJl byh o predmetu vyslechnutI, nečirnnost účastníků
(ne~ostaví-li se k soudu) nemá nepříznivých následkú jako v ří
zem sporném. Soud může však v zájmu věci dáti I h ft t u k dostavení event. k písemnému vyjádření s tím, že bude UfČ. sku-
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tečnosti , pokládati za správné,
hlas účastníka, nedostaví-li se

nebo že bude předpokládati sounebo nevyjádří do určéne lhůty.
O s ob 'n í d o s t a ven í, uzná-li je soud za nutné, může býti
i, vynuceno (§§ 26',"29). S věd c i nlají povinnost mluviti pravdu,
mohou býti též vzat'i ' do přísahy a mají nárok na svědečné. Pro
řadu případů, patřících k vyřízení do řízení nesporného, neplatí
s.o u dní p ráz dni n y, tak zejména pro vyřizování věcí poruóenských, opatrovnických, pro řízení o zbavení svéprávnosti
(§ 21).
Při řízení nesporném se uplatňuje z á s a d a vy hle d á v a c í,
soud není om-ezen 'na skutečnosti a , návrhy uváděné účastníky
řízení, může opatřiti si podklad pro rozhodnutí výslechem růz
ných osob, dotazem u úřadu a pod. dle svého uvážení; může též
ř, ešiti pro svou potřebu o t á z k Y pře u r č ují c Í (§ 25). Rozhoduje II sne sen í m, do něhož mají strany rek u r s, v řízení
opravném jsou přípustny novoty. Soud může své usnesení pří
padně sám změniti. Usnesení vydaná v řízení nesporném m,o hou
býti v y k o n á n a i d ř í v e, než nabyla právní m'oci, soud
může případně naříditi potřebná z a ji š ť o va c í opatření a zakročiti též proti účastníkům řízení, kteří se nepodrobí rozhodnutí soudu" , podle ,e x ,e k u ční h o řádu neho jinými vhodnými
prostř,edky (§ 50).
Nespornému řízení podléhá zjišťování skutečností závažn)rch
pro soukromoprávní poměry (vysvědčení, verifikace, prohlášení
za mrtva, zbavení svéprávnosti, legitimace dětí aj.).
Spolupůsobení při založení, změně neb \Zrušení právních poměrů, jako: Přijetí odporu proti manž. původu dítěte, narozeného
před uplynutím 180 dnů od uzavření sňatku, spolupůsobení při
do'brovolném rozvodu, a dále též řízení o zápisu do pozemkových
a obdobných veřejných knih.
Dále pak zejména vedle péče o osoby, které jsou pod zvláštní
ochranou zákona (děti, nesvéprávní, nepřítomní) vyřizují se
v řízení nesporném ,četné případy s por ů, vyplývajících z p 0měr ů m a TI žel s k Ý c h, totiž z poměru manželů navzájem
Ci z poměru rod ič ů k d ě tem. Tak zejm,é na: neshody mezi
rodiči o výchově dětí po rozvodu, případně při zrušení spolužití,
o odepření povolení k sňatku u nezletilých, o volbě povolání
u dětí,o zřízení věna dceři a výbavy synovi, o oprávněnosti odepřemí povolení k obchodování manželce, vyřízení návrhu na navrácení k zjištění rozlukového důvodu zlomyslného opuštění,
o přeměně rozvodu v rozluku manželství.
2. Dob r o vol II Ý r o z vod manželství od stolu a lože projednává se v řízení nesporném podle zák. ustanovení §§ 10'3-106
obč. zák., 114 j. n., § 8 dv. dekr. č. 1595 z r. 1819, § 7 min. nař.
č. 283 z r. 1897, zák. č. 3 z r. 1868 a č. 100 z r. 1931.
.
Instituce dobrovolného roe:vodu na Slovensku a Podk. Rusi
je neznáma. O s n o v a obč. zákona zachovává ustanovení o do-
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brovolném rozvodu, který takto v oblasti slovenské má býti nově
zaveden.
Chtějí-li manželé dosáhnouti dobrovolného rozvodu, musí p~
dali u o k r es n í h o soudu, který j.est příslušný podle by d lIŠ těm a n žel o v a, s o uhl a s n o u žádost o rozvod. Nato se
konají 1 ř i smí r č í pokusy, při nichž musí býti manžeJ~
o s ob n ě přítomni, též pokud jsou nezletilí. Moh()u se dostaVItI
s právním zástupcem. N e d o s t a v Í-I i se oba nebo Jeden z nich,
řízení se zastaví. Když manželé během smírčích pokusů od žádosti
n ,e u p u stí, a když potvrdí pí'ed soudem, že jsou navzájem
s r o z umě n i i o rozvodu, i o podmínkách se zřetelem nat
j měn í a v Ý ž i v u manželky, má soud bez dalšího šetření rozvod p o vol i t i.
Soud nevyšetřuje vlastní d ů vod, pro který se manželé rozcháze.ií a neprohlašuje v i n y na rozvodu. rraké nevyšetřuJe, zda
skutečně a jakým způsobem se manželé dohodli o majetkový,c h
poměrech. Dohoda ohledně opatření dítek podléhá schválení
vrchnoporučenskému. Rozvod jest pravoplatný teprve, když byl
u sne s ,e ním soudním potvrzen, neboť manželům není dovoleno, aby o své újmě zrušili manželské společenství. Usnesení
o dobrovolném rozvodu nesmí obsahovati nijlakých v Ý hra d
ohledně dalších právních jednání co do výživy, j.mění nebo jinych
nároků. Také dohoda o v i n ě na rozvodu dO'brovolném se nepřipouští (Sedláček, Kom. str. 540). Pi'i rozvodu dobrovolném
manželce n á r O' k na v Ý ž i v u náleží, neboť manželství trvá.
Sproštění od této povinnosti mohl by manžel dosáhnouti výrokem soudním, rozsudkem o r o z I u c e manželství, v němž by
manželka uznána byla vinnou nebo spoluvinnou na rozluce manželství, neboť oba manželé mohou po dobrovolném rozvodu domáhati se také sporem rozluky manželství.
O b n o ven í spolužiti manželů ruší účinky také u rozvodu
dobrovolného, zároveň s účinky úmluvo majetkových poměrech
s rozvodem spojených. M,ezi manžely obnovují se všechna práva
a povinnosti trvajícího manželství.
3. R o z I II k Y manželství jest možno dosáhnouti cestou nesporného řízení podle ustanovení manželské novely č. 320 z roku
1919. Řízení se zahajuje jen k ž á d o s t i stran (jedné strany)
a to vždy u soudu k r a Js k é h o za předpokladu splnění podmínek zákonem stanovených. Rozluka může býti povolena buď
podle ustanovení § 15 a násl. nebo podle § 17 cit. zák.
Pro n e pře k o n a t e ln Ý o d II o r (§§ 15 a 16) lze nespornou cestou rozloučiti manželstvÍ, které bylo rozvedeno dobrovolně nebo rozsudkem, jehož obsah není zvláště stanoven. Podstatnou pod m Í' n k o Ll jest v ž d y s o uhl a s dr u h é h o manžela, vyjímajíc případ manže1ství rozvedených před platností
manželské novely č. 320 z r. 1919. Manželé mohou žádati o rozluku po uplynutí j;e dnoho roku od rozvodu, když neobnovili
manž. společenství. Soud má vyšetřovati, když oba manželé
10*
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s rozlukou souhlasÍ, zda mezi nimi trvá nepřekonatelný odpor,
a nabude-li přesvědčení, že Je tomu tak, vysloví rozluku manželství usnesením. I manžel, který byl uznán v rozsudku, vyslovujícím rozvod manželství, vinným na rozvodu, jest oprávněn domáhati se rozluky podle §§ 15 a 16 (Váž. 579, 7439).
Jinak, t. j. nesouhlasí-li jeden z manželů s rozlukou, tvrdí-li
jiné důvody než nepřekonatelný odpor, nebo když soud nenabyl
přesvědčení, že trvá mezi manžely nepřekonatelný odpor, odkáže
ža:datele, alby se domáhal rozluky cestou s p o ~ u.
Při řízení o rozluku podle § 15 pokládá se také n € d o s t aven í k soudu za s o u h I a s, když obsílka byla zaslána k vlastním rukám manžela, proti němuž jest za rozluku žádáno, a v obsílce jest u p o z o r n ě n í na takový následek nedostavení se
(zmeškání).
Když manželství, jehož rozluka se tímto způsobem řízení žádá,
bylo rozvedenop ř e d p I a t n o stí manž. novely č. 320 z roku
1919, lhůta k podání žádosti za rozluku stanovena byla tímtéž
zákonem pouze š e s ti mě s í č n ·í, zákon požaduje tu pouze
pře s věd č e n í soudce, ž·e nejde o čin nerozvážný; trval-li rozvod manželství již tři léta, není třeba ani takového zjištění
ohledně , důvodu nepřekonatelného odporu; v tomto případě
zákon svolení druhého manžela (manželky) nepřede
pisu,i.e.
Tímto zákonným ustanovením, jímž zřejmě m ěla býti řadě
faktických případů zjednána výsada oproti normáln ě platným
zákonným ustanovením, pozbylo mnoho set starších řádný ch
m.a nželek 'nároku na pensijní zaopatření a zůstalo na stará léta
po životě vyplněném prací úplně bez prostředků a bez pomoci,
o morálnhn nevděku ani nemluvě.
Rozluka podle § 17 zák. Č. 320 z r. 1919:
»Byl-li soudem pravoplatně vysloven rozvod podle §§ 107- 109
obč. zák. a to z n ěkt.eréhó důvodu , uvedeného -v § 13 tohoto zákona, může každý marižel, nehledě k předpisu § 15 žádati za rozlul{u manželství :na podkladě provedeného už sporu o rozvod.
Dojde-li soud na základě konaný·ch šetření , při nichž se mu je
říditi zásadami řízení nesporného, k přesvědčení , ž·e by skuteč
nosti ve sporu o rozvod na jevo vyšlé byly už tehdy odůvodnily
výrok o rozluce, kdyby oň bylo bývalo žalováno, vysloví rozluku
manželství usnesením, do něhož př.evezme výrok o vině z roz- .
sudku, vydaného ve sporu o rozvod téhož manželství. Rozluky
n€lze tu vysloviti, jestliže stav uvedený v § 13 g) !p.ominul. «
Nejasné znění zákona vyvolalo jak v právnické literatuře, tak
i v právní praxi nejednotnost výkladu a důsledky pro praktickou
potřebu zákona nephznivé vzhledem k nejistotě, jak dle zákona
bude v j,e dnotlivém případě postupováno.
SpoLJé nazírání týká se jednak otázky, zda v důsledku platnosti zvláštního řízenÍ' pro rozluku manželství jest rozsud€k pro
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u zná n í a · rozsudek pro z m e š k á n i podkladem, zpftsobilým
pro vyslovení rozluky podle § 17 manž. nov.
R o z s ude k pro z m e š k á n í jest přípustný v řízení o rozvod manželství, nikoli však v řízení o rozluku lnanželstvL .Jest
vlastně zastřeným souhlasem žalovaného manž·ela s rozvodem,
takový souhlas v l'ízení rozlukovém nemůže býti podkladem rozluky manželství. Proto v teorii není rozsudek pro zmeškání náležitým podkladem k rozluce manželství podle § 17 (Hora, lIL, str.
211). SoudnÍ prax·e zaujala stanovisko ópačné, na základě ro~
sudku pro zmeškání se rozluka manželství podle § 17 povoluJe
(Váž. 918, plen. rozh., 1711, 2817, 5189, 12.016).
R o z S' ude k pro u zná n l, dle něhož rozluka podle § 17
původně pravidlem 'byla povolována, uznán byl poslé:z;e vzhle1ďem
k náležitostem řízení rozlukového, rozdílným od řízení o rozvodu,
nezpůsobilým podkladem pro rozluku manželství podle § 17 (Váž.
11.498, 13.232). V řízení, rozlukovém podle § 17 rozl. zákona lze
přihlédnouti k d o zná n í skutkových okolností ve sporu rozvodovém, soudu při řízení q rozluce náleží zjišťovati ne formu řízení,
nýbrž jen tolik, zda by okolnosti byly stačily k výroku o rozluce
(Váž. 13.514). Obdobně (rozh. Váž. 2375, 4397, 5548) soudu nenáleží zjišťovati, zda formy při řízeni· o rozvod byly bezzávadné,
ani okolnosti, nastalé po rozvodu manželství, z€jm'éna, zda manželé obnovili společenství. Opačně roz. V áž. č. 5158 uvádějící, že
ve spolužití manželů je nutno shledávati od p u š tě n í a právo,
žalovati na rozluku, odpuštěním pomíjí
Povolení rozluky manželství podle § 17 není na závadu, že
druhý manžel podal ž a lob u na rozluku, která není ještě proj.ednána {V. 5780, 7014, 12.612). Jsou-li pro to zákonné podmínky,
povolí soud rozluku podle § 17; do usnesení o rozluce pojme
výrok o vině z rozsudku rozvodového a není oprávněn ničeho
k němu přičiňovati. Je-li mezitím v běhu spor o rozluku a rozluka manželstVÍ byla před jeho skončením vyslovena podle §17,
spor o rozluku manželství se o m € z í jen na řešení v i n y na
rozluce.
Nejzávažnější otázkou, jež. se při výkladu a použití ustanovení
§ 17 rozl. zák. vyskytla, jest otázka, zda i manžel, který byl uznán
v i n n Ý m na rozvodu, může dosáhnouti rozluky manželství podle
§ 17 na základě rozsudku, který prohlašuje jeho vinu na rozvodu
manŽ€lství.
Předem jest nutno vyloučiti ze sporného nazÍlr ání důvod § 13
lit. h) pro rozvod (a rozluku), t. j. h I u h o ký r o z v r a t manželstvi. Zde sám zákon v Ý s lov 'll ě uvádí, že »rozluku Il~lze vysloviti k žalobě manžela, který je rozvratem převážně vinen «,
souhlasně postupuje praxe soudní (Váž. 4509, 5687, rozh. v Čes.
Adv. 1934, Č. 1230).
Důvod rozluky podle § 13 lit. i), totiž nepřekonatelný od por,
dává možnost, aby v i n n Ý i nevinný manžel se domáhali rozt•

149

luky manželství cestou nespornou, ale podle ustanovení §§ 15 a 16
.
rozl. zák. (V áž. 1787).
~ři důvodu § .13 lit. g) (duševní choroba a pod.) j.est soud
povmen zkoumatI, zda s t a v, pro který byl povolen rozvod,
dosud trvá, případ jest výslovně v zákoně uveden.
~šec.~n~ os!at~í případy důvodů rozvodový'ch a rozlukových
podlehaJl premene rozvodu v rozluku podle § 17 posunování sice
stejnému, ale bohužel nikoli jednotnému. V prvém období rozhodování podle rozlukového zákona č. 320 z r. 1919, t. j. asi do roku
1924, uznáváno bylo na rozluku. podle § 17 i na žádost v i n n é h o
manžela (Váž. 413, 3459). Souhlasně posuzuje věc prof. E. Svoboda (Čes. p. č. 5, str. 4 a 5; Právník 1936 »K otázce výkladu
S 17. '4«)
V roce 1925 nastal v soudním rozhodování obrat v tom směru,
že jen na žádost n e v i n n é h o manžela lze povoliti rozluku
manželství podle § 17 (Váž. 5189, 5687, 5718, 64A6), kterýžto názor od počátku zastával prof. V. Hora (Ci'v. p. proces. III. str. 210
a násl.) a rozvedl jej podrobně , ve svém článku, který navazuje
na shora citov. článek prof. E. Svobody taktéž v Právníku 1926.
Vzhledem k naléhavosti důvodů, uváděnýeh Nejvyšším soudem ku potření praxe původně ve věci provozované připojují se
výňatky z odůvodnění rozhodnutí:
Váž. 5189: " . .. Špatným mravem hy bylo, kdyby manžel se dopouštěl
manželce deliktů ... za účelem, aby ji donutil k rozvodu a 'opatři,l si
tak jejím vítězným rozsudkem důvod k rozluce .. . Deliktem nenabývá se
práv! ... :l~eb~f t~, dopouštěti byl by morální cynism, znamenající úplný
rozvrat p,r avmho radu ... «
.
Váž. 5687: » ••• 'Příčilo by se dobrým mravům, bylo by porušením platného právního řádu, kdyby právo 'p odle § 17 ... bylo pr-iznáno proti manže'lčině vůli provinilému manželu ... takový postup byl by obcházením rozlukového zákona, jenž přece také předpisem § 13, poslední odstavec, že totiž
ve sporech o rozluku má býti postupováno podle 'předpisů platných .o tom,
jak vyšetl'ovati a posuzovati neplatnost manželství, tedy poukazem ku § 10
min. n. z 9 .xII. 1897, č. 283 ř. z. , projevuje úete,lně, že " platné manželství
má býti chráněno pr.oti každému svémocnému odporu « a ph práv. nazírání opa'čllém bylo by takovým manželům umožněno dosáhnouti oklikou
rozluky, které by v tomto pf'ípadě žalobou 'n emohlo býti dosaženo .«
Váž. 5718: » •••• Špatným mravem by bylo, kdyby manžel, jenž způs'obil
svým cizoložstvím, že manželství hylo z jeho výhradné viny rozvedeno a jenž
by tohoto v,lastního cizoložství podle § 13a nemohl užíti ku pov,olení rozluky, mě'l oklikou podle § 17 docíliti rozluky, cestou sporu nedosažitelné .«
Váž. 6426: » • ••• Je však požadavkem spravedlnosti, aby ženy byly proti
mužům vzaty v ochranu. Zkušenost totiž ukazuje, že pravidelný je případ ,
že manžel tak se chová a s manželk·o u tak nakládá, že ona, nemohouc toho
liŽ snésti, nucena jest vymoci si proti němu rozvod, načež muž dříve nebo '
později, ku kterémuž cíli nechá to dojíti často k rozsudku pro zmeškání,
by lo bylo kratší, žádá za r,ozluku, tedy výhodu pro sebe, odvolávaje se na
svou vinu v rozvodu zjištěnou ... Praxe, která by to povolovala, znamenala
by manželům, ktef'í se chtějí svých manželek zbaviti, protože je omrzely,
pl'ímo pobídku, aby s nimi tak dlouho zle nakládali, až by toho déle snésti
nemohly a zakročily za rozvod, který by jim, manželům , rozluku zajistil,
a kdyby manželka ukázala se trpělivou, by .zlé nakládání nebo jiné ponižující ji chování do té mky stupiwvali , až by i alld ě,lskou trp ě livost zlomili .
VlIČi
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Ustanovení. " kdyby bylo o ni žalováno ... pojímá etický výklad v ten
rozum, že zákon rozluku povoluje jen tomu manželu, který by byl už tehdy
o rozluku žalovati mohl . . .
.
Pakliť tak, tedy důsle dně mohl a měl (zákon) rozluku dáti vůbec do
jednostranné vůle každého z manželů, neboť nač teprve nutiti manžel~,
toužícího po rozluce, by napf'ed, než ji docílí a aby ji docílil, spáchal nějaký
zakáza ný čin , jako ciz'o ložství, ztýrání a pod .? Zajisté by to bylo mravn ě jc
šímo Dokud však zákon nedal do vůl e každého z m anželů, by své manželství
rozváz ali po libosti - a to dosud nedal - tím méně dopustiti chce, aby si
každý manžel mohl rozluku vynutiti jednostranným deliktem.
Tak,ový důkaz nesp,rávnosti jistého pojetí neb výkladu zákona ·nazývá
se uvésti (pojetí nebo výklad) ad a b s u r dum a to je důkaz ' odjakživa
n ejsiln ě j š í, proti němuž nižádné lpění na slovném znění ničeho nezmůže musí přijat býti výk,l ad r e str i k t i v n í, jakého se dost::ilo v rozhodnutí
č ís. 5189. «
Od roku 1928 j,est praxe soudní nakloněna výkladu, zastávanému v prvém období, ale jest usměrněna v tom ohledu, že podrobuje zkoumání případy se vyskytující v tom směru, zda povolení rozluky vinnému manželu by se nepř'i'Čilo dO'brýmmravům

(Váž. 8420, 10.520, 10.763). Tak by tomu bylo zejména, kdyby
se vinný manžel dopustil skutku, zakládajícího rozlukový důvod,
schválně za tím účelem, aby druhou stranu donutil k rozvodu
a takto si opatřil důvod k rozluce (V áž. 8009, 10.520). Dále domáhal-li by se manžel rozluky za ·Um účelem, aby druhého manžela poškodil na jeho majetkový,ch právech. Za poškození na
majetkových právech je považovati též ztrátu zákonného nároku '
na pensi (Čes. adJvok. 1934, Č. 1230). Manžel, z jehož výlučné
viny bylo uznáno na rozvod manželství, nemůže se domáhati rozluky, musel-li si býti vědom toho, že by rozlukou připravil manželku o zákonný nárok na pensi, a takto ji hmotně poškodil (V áž.
13.388).
O s n o va ohč. zákona uvádí mimo phpady povolení rozluky
manželstvF sporem v § 70 tento způsob zrušení manželství:
))Mimo to může, když uplynou alespoň dvě léta od pravoplatného rozsudku -o rozvodu a manželé neobnoví manželského společenství (§ 66), žádati v i n n Ý i nevinný manžel za rozluku bez
jakéhokoli z důvodů uv,edených v § 67. «
4. Řízení o výzvě k návratu při důvodu zlomyslného opuštění
manžela, § 13, lit. c) zák. Č. 320 z r. 1919, jest též věcí řízení nesporného (Váž. 9851).
K žádosti j,e legitimován ten z manželů, který chce uplatňo
vati zlomyslné opuštění jako důvod rozluky manželství. Ustanovení o tomto návrhu obsahuje § 13 lit. c) rozl. zákona, a čl. I. nař.
Č. 362 z r. 1919. Návrh musí býti podán II soudu, příslušného
provésti spor o rozluku manželství, tedy v normálním případě
u krajského soudu přísl. podle posledního společného bydliště
manželů. Vznesení návrhu a jeho rozhodnutí u o k r es ní ho
soudu bylo by zrušiti pro zmatečnost (V. 2968). V návrhu má
býti uvedeno, z jakého důvodu stranu navrhujíd druhý manžel
opustil, jakou dobu je vzdálen a kde se zdržuje, a skutečnosti tyto
mají býti osvědčeny . Soud dle uved·e ných důkazních prostfedků
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nebo i jiným způsobem z moci úřední posoudí pravděpodobnost
zlomyslného opuštění , a uzná-li na ni, uloží u sne sen í modpůr'Ci návrhu n á v r a t do š es t i měsíců do manželského společenství s připomínkou, že by jinak navrhujíd manžel mohl z tohoto důvodu žalovati na rozluku manželství. Lhůta se počítá
od doručení vyzvání, toto se děje do v 1a s t n í c h rukou vyzývaného manžela, který nemá proti usnesení opravného prostředku
(V. 9105), a to ani v tom případě, kdy.ž návrhu na vyzvání bylo
vyhověno až soudem druhé instance po zamHavém usnesení
prvého soudu, neboť do zamítavého usnesení prvého soudu strana
navrhující si stěžo vati může (V áž. 10.646).
Když není znám pobyt vyzývaného manž.ela, musí navrhovatel osvědčiti i tuto skutečnost a vyzvání k návratu děje se pak
vyvěšením vyhlášky na desce soudu, který vyzvání k návratu
(vyhlášku, edikt) vydal, dále na' desce okresního soudu, v jehož
obvodu měl vyzývaný naposled bydliště nebo pobyt a v obci, kde
s·e naposled zdržoval. Kromě toho má býti na náklady vyzývají'cího manžela uveřejněna po třikráte v novinách, určených
k úředním vyhláškám. Uveřejnění V jiných, zejména cizozemský'Ch listech 'ffi ů že .b ýti též soudem nařízeno. Šestiměsíční lhůta
se počítá od posledního uveřejnění v úředním listě, po marném
j~jÍ\m uplJnutí vznil}á pro navrhujícího důvod rozluky podle § 13,
ht. c), nezáleží na tom, zda se vyzývaný manžel o vyhlášce dozvěděl nebo dozvěděti mohl, právo stížnosti do vyzývacího usnesení mu nenáleží.
"
Na Slovensku, kde platí též zlomyslné opuštění jako zvlášbnÍ
důvo.d rozlukový, stanoveny jsou lhůty jiným způsobem. Zákon
(§ 77 manž. z.) vyžaduJe, aby od zrušení manž. společenství uplynula doba šesti měsíců, načež teprve opuštěný manžel je oprávněn k žádosti za výzvu, a to k návratu nebo přijetí do manž. společenství. . Ve vyzývacím usnesení stanoví soud pak ještě lhůtu
k vyhovění vyzvání. Výzva má materi.elněprávní účinky pro uplatňování jiných rozlukových důvodů. Při neznámém pobytu vyzývaného manžela vyžaduje zákon roční lhůtu od nezvěstnosti
a dává roční lhůtu k návratu.
.
O s n o v a obč. zák. stanoví zlomyslné opuštění manžela za
důvod rozlukový podle § 67, odst. c) obdobně podle práva platného v zemích historických; osnova civ. řádu soud. obsahuj.e
předpis řizení o vyzvání k návratu v oddíle zvláštního . řízení ve
věcech manželských.
4. Řízení o zatímním opatření odděleného bydliště a zatímního výživného připojeno jest vzhledem ustanovením exekučního.
řádu , kam bylo řízení toto do jisté míry včleněno , do od1dílu,
který následuje.

Řízení exekuční.

1. Řízení exekuční jest součástí řízení procesního v širším
smyslu, a jeho účelem j.est zjednati uspokojení straně, jejíž. právo
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bylo zjištěno soudním (úředním) výrokem, jemuž se povinná
strana dobrovolně nepoddala.
Ex·ekuční řízení jest upraveno zvláštnrmi zákony, v českých
zemích exekučním řádem ze dne 27. května 1896 čís. 79 ř. z.
a uvozovacím zákonem k témuž č. 78, jež doznaly změny zvláště
cis. naL Č . 118 z r. 1914 a zák. Č. 117 z r . 1924, Č. 23 z r. 1928,
Č. 251 z r. 1934, Č. 161 z r. 1936 a jim. Pro řízení exekuční platí
též podpůrně ustanovení civilního řádu soudního.
Na Slovensku a Podkarpatské Rusi upraveno jest exekuční
l'Ízení exeku čnÍ/m zákonem zák. čl. LX. z r. 1881, který doznal
doplnění a zm ě ny pozdější-mi zákony, zejména zák. Č. 23 z r. 1928
a zák. Č. 1 z r. 1932, kterými bylo uskutečněno ve značné míře
s jed noc e n í práv~ exekučního. O s n o vanového exekuč
ního řádu, která jest již připravena, má sjednotiti veškeré exekuční právo ve státě a má spočívati v podstatě na zásadách exekučního řádu z r . 1896.
Exekuční zákon určuje předem na základě kterých exekučních
t i t u I ů lze vésti exekuci.
2. Vzhledem k uspoi'ádání v y ž i v o v a cic h nároků manželky a dítek jest proto vždy hleděti k tomu, by , jejich určeni
stalo se takovým způsobem, aby v případě neplně,ní dobrovolného mohlo býti plněnr vymoženo exekucÍ. Uspořádání výživovacích nároků má se státi proto buď pravoplatným soudním výrokem, r o z s u d k e m nebo u sne sen í m, jež jsou vysloveny
vždy s doložkou po'virmosti plnění »pod exekucí «, aneb s o u dním smírem, 1. j. ujednáním stran, které se stalo . před soudem
zápisem do soudního protokolu. Takovým soudním ' smÍTem jest
také dohoda rodičů ohledně opatření dítěte, jež byla pojata do
soudního protokolu -a soudně schválena (V. 10.791).
Výživné může býti též platně pod exekucí sjednáno vykonatelným notářským spisem podle § 3 zákona ze dne 25. července
1871, Č. 75 ř. z., a podle § 111 zák. čl. XXXV. z r. 1874 (pro slovenskou oblasť) .
3. Exekuci pro v ·y m o žen i výživného jest možno vésti též
k z á j i š t ě ní dávek dosud neplatných ma dobu jednoho. roku
ku předu, když musila již jednou proti dlužníkovi býti exekuc.e
vedena pro neplacení výživného. UJ.?raveno nejposléze t. zv. ahmentačním zákonem, Č. 4 z r. 1931 (§ 372 ex. ř.); není třeba, aby
bylo osvědčeno, že je ohroženo dobytí výživného. Nastalou dospě
lostí jednotlivých dávek přeměňuje se zajišťovací exekuce sama
sebou v exekuci uhražovací, není tedy další činnosti vymáhající
strany (návrhu) zapotřebí.
.
Zákon alimentačni upravuje také zvláštnr případ zabavení
platu pro výživné. Jestliže někdo porušuje svoji zákonnou povinnost, poskytovati výživu, a pracuje pro osoby blízké , (man~el,
manželka, příbuzní v pokolení přímém do bratrance a sestřemce
včetmě, v poměruosvojeneckém a poručenském), j.e st možno
zabaviti II těchto blízkých osob plat, který by pracujícímu podle
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jeho vzdělání a schopnosti náležel (§ 2 alim. zák.) ti'ebaže mzda
smluvena nebyla a zvláštní pracovní poměr netrval (Váž. 13.335).
Neplatí-li pak zaměstnavatel dobrovolně zahavených -obnosů takto
předpokládaného platu podle vedené exekuce, lze proti němu
vystoupiti žalobou.
Pi'i vymáhání výživného vždy se povoluJe exekuce nejvýše
na dvě třetiny, (při obyčejných pohledávkách pouze do jedné
třetiny Iplatu dlužníkova), při čemž musí býti dlužníkovi ponecháno jako existenčniÍ minimum tři tisíce Kč ročně, při výslužném dva tiske Kč ročně, do tohoto existenčního minima jest
také včítati platy konané jinak než v penězích ('byt, strava aj.).
Toto existenční minimum pi'ichází v úvahu i pro exekuci
podle § 2 alim. zákona.
Ohledně jiných platů, zejména různý'ch darů z milosti, poj.istného, požitků válečných poškozenců a pod., které povinná strana
pobírá, platí co do zabavitelnosti zvl. zákonná ustanovení. Exekuce na výživné nepodléhají omezením, jež byla .d ána zvláštními
zákony k ochraně nezaměstnaných a zemědělských dlužnílků.
4. Když j:est vedena exekuce na výživné, t. j. pro platební ~o
vinnosti osoby, která výživné pobírá (na př. manželka), platIl.o
ustanovení § 291 exekučního i'ádu, že zůstává ne z a b a v 1tel n Ý roč n í důchod jeden tisíc osm set Kč, je-li dlužník k výdělku neschopen a nucen žíti z tohoto výživného (Váž. 14.062),
a je-li exekuce vedena pro dluh výživného, činilo existenční minimum pouze 500 Kč ročně (§ 292). Vymáhající věřitel, vedoucí
neobmezeně (1. j. bez zachovo uvedeného exist.. minima) exekuci
na výživné, musí již v TI á vrh u na povolení exekuce pro k áz a t i, že dlužník j e s t výdělku schopný a není nucen žíti z výživného, na které se vede exekuce (V. 14.062). Podle zákona čís.
161 z r. 1936 zvyšuj,í se tyto částky nezabavitelného výživného
na 4.000 Kč ročně, co do výživného na 2.000 Kč ročně.
5. Řízení o zaHmním oplatření odděleného bydliště a zatímního výŽivného nemá přesné zákonné úpravy, není jednotného _
názoru o tom, pokud zvlá:štní povaha tohoto zatírriníhoopatření
vyplývá z ,občanského zákona § 107, 108, 117, které maj.í ustanovení o něm, a pokud jest použíti exekučního řádu, §§ 378-402,
z nichž § 382, -odst. 8. má o tomto zatímním opatř,ení ustanovení
výslovné.
Z a ti m TI í o pat ř e n í jest zařízení, kterým soud zabezpečuje jísté nároky občanů již v době, kdy o nárocích těch nerií ještě pravoplatně soudem rozhodnuto tak, aby mohly býti zabezpečeny nebo vymoženy exekučně. Nároky takové .m usí v době
žádosti za povolení již existovati, musí býti oh r o žen y, což
žadatel 'm usí soudu o s vě d čit i.
Usnesení o prozatímním opati'ení má býti provedeno do jednoho měsÍCe od doručení event. prohláš,ení, jinak se jeho výkon
nepřipouští (§ 396 ex.: ř., též ohledně odděleného bydliště) .
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Prof. V. Hora (Soust. exekučního p. str. 29'5) klade důraz na
zvláštní povahu zatímních opati'ení odděleného bydliště a povolení zatímní výživy, uváděje, že ustanovení o nich pojat.o bylo do
exekučního l'ádu jen k vůli úplnosti. Otázka, do jaké míry platí
všeobecná ustanovení exekučního řádu o zatímních opatřeních
ve věcech manželských jest důležitá k posouzení otázek řízení,
zejména míry a předmětu osvědčení o ohrož,ení, lhůt, útrat ří
zení a j.
Rozdílnost uvedených zatímních opatření od zatímních opatřeních ostatních podle řádu exekučního jeví se v mnohých smě
rech: vzhledem k této zvl. povaze jest uvésti o nich zejména:
Zatímní opatření odděleného bydliště a určení zatímní výživy
jsou v y k o n a tel n a a nárok jimi stanovený jest exekučně
vy m o žit e 1 n ý. Ohrožený manžel musí za povolení zatímního
opatření žádati a v žádosti osvědčiti, že jednáním druhého manžela j.est ohrožen na své tělesné nebo duševní integritě (V. 7712,
9347). Patří-li byt, v němž manželé žijí, manželce (na př. je vlastnicí domu), jest vysloviti zatímní, opatření odděleného bydliště
příkazem, že manžd jest povinen byt opustiti, když manželce
k jejímu návrhu bylo oddělené bydliště povoleno.
Bylo-li manželce povoleno oddělené bydliště, nemůže se manžel domáhati dle tohoto usnesení vystěhování manželky ze svého
bytu (V. 6396). V Ýž i v n é, určené zatímním opatřením, má býti
slušné a přiměřené poměrům manžela.
ZatímnÍ' opatření se povoluje na určitý čas, obvykle na dobu
do pravoplatného skonóení sporu mezi 'm anžely. Když vyzní
pravoplatný rozsudek v tomto sporu tak, že manželce nepřísluší
dle něho výživné, nehí tato povinna vraceti vyplacené jí během
sporu zatímní výživné (V. 6802).
Rekursní lhůta do usnesení, rozhodujícího o návrhu na prozatímní opatření je osmidenní, nebyla-li strana o návrhu slyšena,
mflže do 15 dnů podati odpor.
Ohledně ú tra t řízení o zatímních opatřeních odděl. bydliště
a zatím. výživného dle jednoho názoru sluší rozhodnouti podle
§ 393 ex. řádu, to jest stranu, která zvítězila se svým návrhem na
povolení zat1mního opatření, uznati p o v i n n o u k zapravení
útrat protistrany (Váž. 1126, 4919). Dle toho připadá často manželce, jíž se přiznává zatímní výživné, zároveň povinnost k úhradě
útrat řízení m'anž-eIovi, mnohdy převyšujících celou měsíční výměru výživného. Opačné stanovisko vykládá otázku útrat tak, že
má navrhující strana nésti útraty v I a s t n í, to jest nemá zatím
práva na přisouzení útrat za řízení proti straně, proti které jí
bylo zatímní opatření povoleno, kdežto o útratách podlehlé strany
má platiti ustanovení §§ 402 a 78 ex. řádu, totiž obdobně jako
v řízení sporném: podlehne-li odpůrce se svým návrhem, aby
zatímní opatření nebylo povoleno, nenáleží mu přisouzení útrat
l'ÍzenÍ (Usnes. Vrch. soudu v Praze z 12. II. 1935, Č. }. RV. 172/35).
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Manželé mohou se o zatímním výživném dohodnouti také
smírem. Během trvání platnosti zatímního opatření může býti za
změněných poměrů žádáno za změnu, případně zrušení zatímního
opatření. Bylo-li výživné sjednáno smírem, bude věcí výkladu
dohody v jednotlivém případě, zda dle vůle stran ve smíru projevené je výživné měnitelné.
. Náyrh na uvedená zatímní opatření musí býti vždy v souvlslosh se žalobou manželů, nelze jich povoliti, když strana takového SpOly vésti nezamýšlí, před podáním žalqby vznesený návrh
s·e .vyřIzuJe se lhůtou ku podání žaloby. Návrh bývá obvykle
spojen zároveň s příslušnou žalobou navrhujícího manžela, v tom
př~.padě ža~~~~í údaje, a nabízené důkazní pr,ostředky jest uvážiti
a JIch pOUZItI 1 pro navrh zatímního opatření.
VzhledelTI, k t?~U" že zatímní .opatření. uvedená nejsou před
m,etem sporneho nzenl, a rozhoduje se o nIch v mezích sporného
naroku, k pouhému n á vrh u strany, nejedná se o k u m u I a ci (hro.madění) žalobních nároků, to jest nevZJchází nutnost s č íta tl. hodnotu sporu a domáhaného zatímního opatření, což jest
důleŽIté pro zpoplatnění (kolkování) žalob, návrhů atd. Zákonem
stanovená hodnota sporu rozvodového na 10.000 Kč pro účele
popla~kové připojením návrhu na zatímní opatření se tedy nezvyšuJe (rozh. Nejvyššího správního soudu z 20. listopadu 1934
č. 21.704/34).
.
. Na Slovensku jest řízení ve věci jednodušší. Soudce jest p 0~,I?e n na
á:d o s t také jen j~ednoho z manželů za sporu nandIÍl odloucenl ,od stolu a loze. Ustanovení platí i pro spor
o rozvod (§§ 98, 104 manž. zák.). Nařídí-li soudce odloučení od
stolu a lože, učiní také prozatímní opatření o umístění společných
nezletilých dětí a o jejich výživě, jakož i o výživě manželčině,
rovněž o vydání pro ni potř.ebných předmětů zařízení. .. (§ 102
manž. zák.).
Vos n o v ě občanského zákona nacházíme o zatímním bydlišti a výživě ustanovení v druhém odstavci § 55, kde jest uvedeno: »Z vážný'ch důvodů lze na dobu, než bude rozhodnuto
o neplatnosti, o rozvodu nebo o rozluce manželství, povoliti kterémukoliv manželu k j.eho návrhu zatímní oddělené bydliště
a zatímní výživné, a to, je-li toho potřebí, i pro děti. « V důvodové
zprávě jest vysvětleno, že na . místo výrazu »ohrožený « manžel
uvádí se širší výraz »z vážných důvodů « . Vzhledem ke stanovisku, který zaujímá osnova ohč. zákona k alimentačním nárokům manželů jako vzájemným, může se domoci za určitých před
pokladů zatímního výživného také manžel proti manželce. Vzhled~m k }~rr:nulac:i L:~ed. zákonn~ho ustanovení má býti umož~e~q UZIÍ! Jeho 1 pn dobrovolnem rozvodu. Výslovně uvedeno,
ze Jde o prozatímní opatření podle ex e k II ční hoř á d u, ale
podmínky tohoto zatímního opatření, že jsou určeny slovY' »z vážných důvodů « , tedy jinak, než podmínky ostatních zatímních
opatření.
.
v

!
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Příbuzenství

v civilním

řízení

soudním.

Má význam při řízení jednak při provádění důkazů, výpovědí
a znaleckou, dále při pos·ouzení vyloučení soudce z rozhodování případně možnosti odmítnutí soudce stranami procesními a v řízení exekučním.
1. Podle práva platného v zemích českých, §§ 321, 322 a násl.
c. ř. s. smí svědek (svědkyně) odepříti výpověď na otázku, která
by jemu nebo příbuzným (uved.eni níže) měla .býti k hanbě, při
voditi trestní stíhání nebo způsobiti majetkovou újmu. Majetková
újma nespadá však v úvahu, kde by šlo o svědectví na dotvrzenou, to jest o zjištění právních okolností, o věcech majetkoprávních, rodinný'ch, manželských, o narozeních a úmlftích ' a pod.,
a o věcech, kt.eré svědek předsevzal jako právní předchůdce nebo
zástup'ce procesní strany.
Pi' í b u z e n s tví je určeno: na manžela nebo manželku
svědkovu (svědkyně) , a to i tenkráte, když manželský poměr
netrvá, na phbuzenství v pokolení přímém, a v pokolení poboč
ném a sešvagření až do druhého stupně, při s-ešvagření i tehdy,
když manželství způsobující je již netrvá. Za příbuzenský poměr
platí i poměr adopční, pěstounský a poručenský.
2. Znalec může z týchž důvodů, které některého svědka opravňují odepříti výpověď, žádati, aby byl zproštěn stanovení za znalce
v daném sporu (§353 od. 2. c. ř. s., § 355 od. 1. o. s. poř.).
Na Slovensku a Podk. Rusi jest v platnosti ustanovení obdobné, širší pak v tom směru, že zbavuje ·vůbec povinnosti svě
decké výpovědi v případě, kdy ve sporu je stranou osoba blízká,
a to příbuzná v linii přímé, je-li sourozencem, manželem nebo
snoubencem (manželkou, snoubenkou). Majetkové újmy jako
důvodu k od.epření svědecké výpovědi v urč. případě může se
tamže dovolávati svědek jen pro svou vlastní osobu. - V ostatním je širší pojem přibuzenství , a to v řadě nepřímé do 4. stupně.
O s n o va civ. řádu soud. obsahuje přísl. ustanovení v §§ 320
a násl. Uv,á dí, že výpověď smí býti svědkem odepřena, je-li
týž s nčkterou stranou příbuzný v řadě pří'mé, j.e-li jejím sourozencem, manželem neho s n o u b e n c e m. Dále uznáno důvod
ným odepření výpovědi v o t á z k ách, jichž zodpovídání by
svědkovi, jeho manželu, atd. způsobilo hanbu nebo nebezpečen
ství trestního stihání, při čemž příbuzenství jest určeno jako
v právu platném, příbuzenství v linii nepřímé rozšířeno až do
4. stupně podle slovenského práva a mezi příbuzné pojat i po-měr
snoubenecký, pěstounský , schova:neckÝ' poručenský. Ohled na
majetkovou újmu omezen jest na osobu svědkovu.
3. Příbuzenství pokud se tý· če osoby s o u d c o v y, je na pře
kážku: aby soudce jednalo věcech nejen vlastních, nýbrž i svých
manželek, dále ·0 věc·ech osob, s nimiž, nebo s .iejichž zákonnými
nebo procesními zástupci je příbuzný v linii přímé vůbec, v linii
pobočné do 4. stupně a při sešvagření do 2. stupně, obdobně když
svědeckou
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je v poměru osvojeneckém, pěstounském, schovaneckém a poručenském (§ 20 j. n.). Na Slovensku pí'istupuje ještě k uved·enému příbuzenství vyloučení soudce ve věcech dřívější manželky
a snoubenky soudcovy (§ 59 s. p.). Z důvodů phbuzenství může
býti soudce též stranami odmítnut pro rozhodování v rozepři.
Ustanovení to platí též pro soud. znalce, pro spor stanoveného.
O s n o v a civil. řádu soudního stanoví, pokud se týče důvodu
příbuzenství pro vyloučení soudců a znalců s ohledem na platné
právo slovenské v § 17, od. 2., že se vyloučení vztahuj.e na věci
osob, s nimiž jsou nebo byly vyloučené ú.řední osoby spojeny
manž·elstvím, ,s nimiž j s o u zasnoubeni nebo s nimiž jsou v přímé
řadě vůbec nebo v pobočné řadě až do 4. stupně příbuzny nebo
do 2. stupně sešvagřeny. Ohledně poměru snoubeneckého jest
míněno zasnoubení trvající, nikoli zaniklé (dův. zpráva), jak plati
současně na Slovensku.
.
4. Přibuzenství má též jistý význam v Í'ÍzenÍ exeku~ním. Aby
nebyly mařeny výsledky exekučního řízení, jak o tom bylo dosud
z praxe mnoho dokladů, stanoví se v zák. ze dne 16. června 1936
č. 161 Sb. z. a n. v čl. V. doplňkem k exekučnímu řádu (§ 44,
odst. 2.), že povolení odkladu exekuce má býti učiněno závislým
na složení jistoty na náhradu škody navrhovatelem, když osoba
blízká dlužníku (obdobně · konk. ř. § 35) nebo jiná osoba, žijící
s ním ve společné domácnosti podá vylučovací žalobu (co do
zabavených předmětů) později než 14 dní po výk~nu zabavení
hmotných věcí movitých a neosvědčí, že mohla o výkonu zvěděti
teprve ~{rátce před uplynutim této lhůty nebo po ní a že žalobu
podala bez zbyt.ečného průtahu.
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ŽENA V PRÁVU

TRESTNÍM.

ŽENA V TRESTNÍM PRÁ Vll
ČESKOSLOVENSKÉM.
Kdo ' poruší zákonné pi'edpisy, je stihán trestem. Porušení
zálwnných pi'edpisů trestá stát, a to zvláštními zahzeními, trestními soudy. Trestní p r á v o obsahuje pi'edpisy o tom, k t e r é
trestné činy stát stihá a jakými tresty taik činí (L zv. hmotné či
materielní právo trestní) a dále stanoví též způsob, jaký1TI se
trestní s t i h á n í pro vád í, to jest jak se zjišťuje, zda trestný
čin byl spáchán a jaký trest má býti za něj uložen (trestní právo
procesní). Pokud stát stíhá přestoupení zákonných předpisů
v jiném :ř'ízení než předl soudem, jedná se o zvl. trestní právo
sprá Vol1í, jež pod shora vytčený pojem práva trestního nespadá. ·
Ustanovení o v Ý k o n u trestu (vězeňství) nespadají taktéž
do shora vytčeného práva trestního, nýbrž do oboru justiční
správy. Pi'es to však vzat jest zi'etel k těmto ustanovením na
tomto místě s ohledem na souvislost věcnou.
Trestnímu právu podléhají zásadně vŠí ·c h n i občané ve
státě i mimo stát. . úz.emí, i cizinci, a není zejména žádlného rozdílu
pokud se t)lče pohlaví občanů. Pouze osoby zvláště vyňaté, jako
·osoby v,ojensl{é, :spadající pod ustanovení trestních vojenských
zákonú, dále v určitém směru president republiky, členové vlády,
osoby exteritoriální a j. pod všeohecné právo trestní n,espada1í.
V čechách , na Moravě a ve Slezsku (v tak zv. zemích historických), k nimž pí'ipojeny i další území, totiž Vitorazsko a Valčicko, platí t r e s t n í z á k o n o zločinech, přečinech a přestup
cích z.e dne 27. květnal 1852 č. 117 ř. z. a trestní řád ze dne
23. května 1873 č. \ 119 L z. a další zákony je doplňujicí. Stejné
zákony platí i na Hlučínsku, kde před tím až do 1. května 1920
platilo trestní právo německé.
.
Na Slovensku a Podkarpatské Rusi zůstal v platnosti uherský
trestní zákonník o zločinech a přečinech, zák. čl. V. z r. 1878
a zákon 0.. pí'estupcích zák. čl. XL. z r. 1879 s pozd.ějšími novelami
a vedlejšími zákony, a trestní řád zák. čl. XXXIII. z r. 1896.
Pod1le toho, k d·e byl trestný čin s p ách á n, platí pro jeho
stíháni a potrestání trestní právo, v místě spáchání trestného činu
platné, a nezáleží na, tom, zda. pachatel jest jinak usedlý v obvodu
platnosti druhého práva trestního. Za místo činu se pokládá
místo, kd.e byla trestná činnost vykonána, nikoli 1111ísto, kde nastal
v)'sledek trestné činnosti (vide Miřička ,. tr,estní p. hmot. 1934,
str. 31 a násl.).
II
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Kromě u vedených pramen lL práva treslního existuje řada zálwnných předpisů, vydaných po roce 1918, jež platí pro ce l é
úz.emí státní.
K unifikaci ll' e s t ú ob ojím právem llkládanýdl stanovil
směrnice již zákon z 15. d ubn a 1920 č. 284 Sb. z. a n.
O unifik aci veškerého trestního práva (a záro veú reformu ve smyslu l1l0d·erních směrnic sledovaných v právu trestním vůbec ) pracováno bylo již záhy po pí'evra,tě, a j-edn~ní i prací
zúčas l nili se n ej význačněj ší právníci českoslo venští, Jako prof.
Dr. A ..M i Í' i č k a, min. spr a vedlnosti Dr. A. lVI e i s sne r, prof.
Dr. J. K a II a b, odb. př' ednosta min. unifikací, Dr. A. R á t h,
odb. rada m in. spra vedlnosti, Dr. A.
i lot a, a mnozí jivní. Prof.
Dr. A. l\lliř'ičkx byl předsedou k oml s e pro reformu ceslwslovenského trestního zákona. DHem této komise vydány byly v r.
1926 PÍ' í 11 r čl v 11 é o s n o v y trestního zákona o zločinech a
přečinech a zákona pi"estupko vého. P latnos t u"nifiko vaného trestního práva má na sloupHi na místo současně platných zákonných
př'edpis lL v oblastech o b o u práv trestních, vyžad ujíc ovš~n1
i unifikaci zákonů, upravujících trestní právo pro c ·e sní, a dale
přísl. zákona uvo.zovadho.

N!

A. Trestní právo hnlotné.
A. Trestní právo hmotné (materielní) zabývá se stanovením podmínek trestnosti jednání, a to v části všeobecné stanoví
předpisy pro všechny trestné činy spo l ečné , na př. sám poj-elT~
trestn ého činu, pojem viny, úmyslu a omylu, probírá vztah. n::ezl
činností a výsledkem, obsahuje ustano vení o treslech a JeJich
výkonu atd. V lé Lo všeob-ecné části tres tního práva jsou ustanovení o trestný'c h či·n e ch phtná pro pachatele ženy jako. muže hez
jakéhokoli rozdílu.
.
Ve z v 1 á š t n í části trestních zákonů jsou jmenovit ě uvedeny
všechny rozli čné druhy trestných činů, jež s·e rOnd'ělují jednak
podle závažnosti tres tné činlnos t i na zlo.činy, ,přečiny a p~'estupky,
jednak dle příbuznosti podstaty trestných čmů n a skuplny trestných činlt, na pi'. trestné čiJl1y proti majetku, proti životu a tělu
a t.Vp. í'adě těcl
'1 1 ustano vem' ·nach"aZlme ta l
" Jez se
lto '
za1wnnyc
{Ova,
t\' kaií pouz·e žen výlučně, aneb určitým zpúsohem, sm ě řujíc.e
l~ z\:láštní ochrall1ě ženy, případně k jistému omezení ženiných
práv, většinou proti pachatelům mužským aneb proti osobám
Uetím vůbec n ebo i proti vlastní činnos ti ženy samé.
Ustanovení tato, bez ohledu na způsob rozdělení v zákonech
uvedeného, probrána budou k viHi př-ehlednosti dle ·obsahové
příbuznosti v těchto skupin ách: 1. tr·estné činy proti pohlavní
mravno sti, 2. trestné činy proti rodině, jejím členům a těchto ,
3. trestné činy proti osobní svobodě, 4. trestné činy proti životu
a tělu. Při prohírání ustanovení, týkajících se zvláště osob ženv
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ských , bude vzat úe lel k ustanovením, platným stejně pro ob ě
pohlaVÍ jen do té míry, pokud toho bude vzhledem k zvláštnosti
pom ěrů Inebo k porozumění souvislosti zapo-tí'ebL Vždy bude vzat
zřetel k obojímu právu a poukázáno na ustanovení trestních
osnov.

a) O trestních

činech

pro t i mra v n o s t i

obsahují v zemích his torických ustano vení §§ 125 až 133-, dále
Č. 89 z r. 1885.
Na Slovenslm a Podk. Rusi na'cházíme ustanovení o trestných
č inech proti mravnosti předpisy §§ 232 až 250 trestního zákona,
§§ 81 až 83 zák o. přestupcích, ustanovení ohledně kuplířství
v trest. novele z r. 1908 a v zák. Č. 241 z r. 1922.
Pro celé státní území platí přisl. ustanovení zákona o potírání
pohlavních nemocí č. 241 z r. 1922, dále zákonná lÍstanovení
o potírání obchodu .ženami, dle zák. Č. 71 z r. 1922 (mezinárodní
úmluvy z r. 1913 a pozdější, až 1936 Č. 32 Sb.).
Osnova trestního zákona shrnuje ustanovení o trestních činech
proti mravnosti v hlavě XIII. v §§ 251 až 270.
1. Zákon chrání ženu pí'ed násilím. se strany muže ve stycích
pohla vních. S o II 1 o ž nesmí býti na ženě VYll1uc·ena násilím ani
lslí , násilim fys1ckým (skutečně vykonanýrn), ani psychickým
( nebezpečným vyhrožbv,á nim), ani jiným násilným nebo lstivým
jednáním, lIvedením do stavu bezbrannosti. Také nesmí muž
v y II žít i stavu bezbra'nnost1 nebo bezvědomí ženy, do něhož
nebyla j-eho pÍ'ičiněním pí'ivedena. lVI i m o- man žel s k á sou~
lož za uveden ých okolnoslí (zákonům se př'íčících) se stihá a
tľes~á jako z 1 o čin II á s i lm é h o s mil s t va.
1\1 a n žel k a před st-ejn)'m jednáním se strany svého manžela (i po rozvodu) chráněna n e n í, jednání manželovo bylo by
dle okolností pl'ípadu možno stíhati pouze dle všeobecně platných
zú k předpisů o ochran ě osobní svobody.
.
Zločinu násillného smdlstva se dopustí také muž, který souloží
s dívkou, která nedokonala 14 lel stáí'í, a je nerozhodno, nd-a
dívka souhlasí nebo zda už není pohlavn ě neporušena.
Na Slovensku pIa tí zákonná ustanovení obdobná, s tim rozdílem, že zákonn)'rm ustanovením o násilném smilstvu resp.
zprznění jest chráněna dívka pouze do 12 let všeobecně, od 12
do 14 let jen dívka po.čestná (pohlavně neporušená), pro celé
s tátni území platí však zákonné ustanovení o trestnosti svádění
ke smilstvu osoby mladší 16 let (př-estupek podle § 20 zák. čís.
241/1922).
2. Zákon stihá také jiné pohlavní zneužití než souloží, a to
když se žena nacházela ve stavu bezbrannosti nebo bezvědomí,
nebo když nedokonala 14 let, a tres,tá .ie jako z 10 čin z p r zn ě ní. Na Slo vensku s-e tento trestný čin nazývá nás i 1 n Ý m
por u š e Jl í mi mra V'l1 ·o s t i, a jako zločin z p r z II ě n í se

§§ 500 aŽ 516 trestního zákona a § 5 zák

11*
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označuje

soulož muže s

počestnou

dívkou mezi 12-14 léty jejího

stáří.

3. Jako zl o čin s m i I s t v a stíhá zákon též necudná j-ednání
p-odobná souloži, jež byla podniknuta mezi osobami téhož pohlaví. V historick}Tch zemích jest tr·eslně slíhána jako z I o čin
homosexualita mezi osobami mužskými a stejně tak i mlezi osobami ženskými. Na Slovensku se stíhá jako pře čin pouze smilstvo vykonané mezi muži. SmHstvo m,ezi osobami ženskými dle
slov. zák ustanovení trestlno ne n í.
4. Další ochranu poskytuje ženě trest. právo slovenské, a to
zvláštním ustanovenim v § 245: Zločinu pro t i mra v n o s t i
se dopustí muž, který se vydává za manžela některé ženy a užije
tohoto jejího omylu, aby s ní pohlavně obcoval. Trestní řízení
v tomto případě se zahajuje jen na návrh ženy .nebo jejího manžela.
V historických zemich pamatováno jest na případ och ran y
ženy tehdy, když nikoli násilím a lstí, nýbrž s 1i b e 111 m a nžel s tví vylákána byla na počestné ženě mimomanželská soulož, a slib takový nebyl (bez zavinění ženy svedené) dodržen;
takové Jednání stihá s·e jako přestupek na veřejnou žalobu.
5. J a l{ o přestupek trestá se též z m r h á n í nezletílé dí vky cl 0mácím člověkem, jehož se může dopustiti muž, kter}T náleží k domácnosti (též pl'ip. host), a to souloží s domácí dcerou nebo
příbuznou. Obdobný j-est přestupek smilstva služebné osoby s nezletil}'m synen1 nebo příbuzným v domě žijícim. Žena může býti
pachatelkou při trestných činech svrchu uveden~T ch v případě
zločill1u zprzn-ění pohlavním zneužitím (jiným způsobem než souloží) hocha mladšího 14 let nebo osoby mužské v·e stavu bezbrannostl nebo bezvědomí. na Slovensku v případě smilstva proti pří
rodě (homosexualita) mezi ženskými osobami pří b u zn Ý m i
v pokolení přímém (matka, dcera, vnučka ... ). K právu platnému
na Slovenskll při trest. činech násill!ého smilstva, poruš.ení m['avnosti a zprznění lest důležito učiniti zmínku o ustanovení o beztrestnosti, došlo-li mezi pachatelem a poškozenou ženou k sňatku
dříve, nežli byl rozsudek vyhlášen.
V ostatních zákonných ustanovenkh, směřujÍCích k ochraně
mravnosti pohlavní,může b~T ti žena stejně pachatelkou i po,škozenou jako muž, platí tedv pro muže i ženy stejné zákonné před
pisy ve stihání trestných činů krvesmilstva. smilstva mezi příbuz
n)Imi, Dro svedení os-ob svěřených opatrování, dohledu, vychování. léčbě a pod., o kuplířství, hrubé urážce mravnosti a studu,
přečinu proti mravnosti a přisl. pI'estupků.
6. Zákony ,obsahují dále řadu ustanovení, jež mají čeliti ku
potlačení nebo alespoň určitému usměrnění ' pro s ti t u c e.
Trestá se poskytování místa k pobytu nevěstkám k provozováni
jejich živnosti, v~Idělečné přiváděni a přechovávání takových
osob, dohazovačstvÍ rro ně, zřizování a udržování nevěstinců
(§ 14 zák. č. 241/1922). Hostinští jsou dle ust. § 515 tr. z. trestni
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též v případě, když poskytnou phležltost (pronáj-em místnosti)
mužům i ženám k vykonání smilstva, i když se nejedná o nevěstky.

Podle § 5 zák. o tuládví č. 89/1885 trestá se jako přestupek
pří í i v nic tví, t. j. vydržování z výtěžku živnostenského
provozování smilstva osob jiných (mužů i žen).
O b ch ode mže n a m i nazývá se zprostfedkování smilstva
v cizině, ať běží o prov·edení jeho osoboLl' jednotlivou nebol provozování po živnostensku, a příslušné n1,ezmárodní úmluvy stíhají
za vzájemného přispění států veškerá jednání, směřující k uskutečnění tohoto »obchodu «. Zákonná ustanovení platná o stihání
obchodu ženami jsou jednotná pro celé státní územÍ. Rovněž tak
zákonná ustanovení zák. č. 241 z r. 1922 o potírání pohlavních
nemocí, který trestně stihá vyzývání ke smilstvu a pohoršlivé
provozování smilstva, zrušil nevčstince, reglementační opatí'ení
ohledně prostiluce a zavedl ústavy pro nápravu prostitutek a dozor
nad spustlou mládežÍ.
7. Trestné činy proti mravnosti ob s až.eny jsou v osnovách
v §§ 251-270. Nečiní se tu pravidelně rozdílu mlezi souloží a jiným smilným jednáním. Trestmo jest s m i I s t v o, t. j. mimomanželská soulož a jiné smilné jednání vykonané s osobou téhož
nebo ji!ného pohlaví, dále vy n u cen í smilstva, nás i I n é
smilstvo a v y I I á m e n í smilstva a soulože, smilstvo s osobou
11 ř í b u z n o u a svěřenou, zprznění, vyúžití stavu bezbrannosti
ke smilstvu.
Smilstvo s osobou téhož pohlaví (homosexualita) jest trestno
jen za okolností, kdy je trestlno i jiné smilstvo, a dále bylo-li vykonáno s osobou Inladší 18 let; trestá se ten, kdo osobu takovou
svádí k smilnému jednání, kdo vykoná čin po živnostensku a kdo
se po živnostensku nabízi. Dále jest trestno kuplířství, nadržování
ži vnoslenskému smilstvu a obchod ženami.
Trestní osnova upravuje také pří ž i v nic tví a stanoví:
SouspÍ'ežník ženy, provozující s,m.ilstvo po živnost~nsku, který se
dává vydržovati zcela nebo ·částečně z výnosu této živnosti nebo
který z·e zištnosti nebo jiné nízké pohnutky poskytuje takové
ženě ochranu při výkonu její smilné živnosti, trestá se žalářem
od 1 roku do 3 let. - Příživnictví dle uvedeného může s'e dopustiti i vlastní manžel ohledně své ženy.

t. zv.

b) Trestné

činy

proti

rodině,

jejím

členúm

a

těchto.

Zákonná ustanovení sen1 zahrnutá obsažena jsou v §§ 132,
206-208, 360, 413-421, 463, 501-508, 525 trest. zákona čís.
117/1852, dále v §§ 243- 247, 251- 257, 313, 336, 342, trest. zák.
čl. V./1878 a v souvislých ustanoveních o přestupcích ohledně
vedení matrik. O zákonných ustanoveních, jež se týkají jiných
předpisů, zejména o ohrožení těla a života, případně omezení
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osobni svobody a j. bude pojednáno v částech dále následujících
i pokud jsou v souvislosti se stavem rodinným. a jeho členů.
Rodina jest pod zvláštní och ran o u zákona a řada trestních ustanovení má za úóel dosáhnouti této zvl. ochrany před
rušivými vlivy v rodině i mimo ni. Zákon chrání předně základ
rodiny, manželství, zejména jeho základní formu monogamní,
trestaje jak bigamii, tak i pohlavní obcování mimomanželské.
1. Zločinu d voj TI á s ob n é h o man žel s tví se dopouští
osoba oddaná, když vejde v da'lší manželství, a také osoba, s níž
takové manželství bylo uzavÍ'-eno, pokud tak učiní vědomě. Zákonná ustanovení platí stejně pro ž.eny i pro muže, právě tak
jako souvislé tr,estné činy, na něž stanoví zákon tresty v přípa
dech veji,u do nezákonného manželství hez dispense, nucení rodičů k uzavření neplat. manželství jejich dětí, a spolupůsobení
duchovních nebo úředníků ph uzavírání takových manželství
a dále podvodného uskutečnění tako-vého manželství (Slov.).
2. Na Slovensku je v této souvislosti pamatováno lIla ochranu
zachování rodinné příslušnosti dHěte. Zločinu se dopouští ten,
kdo svý.m, jednáním z b a v í dítě jeho skutečného rodinného pří
slušenství nebo hledí vyvolati v tom omyl. Souvislé jsou pře
stupky týkající se porušení předpisů o vede ním a t r j. k, ohlášení opominutá nebo nesprávná jsou soudně tres1tna, nebo-ť podle
matrik vykazuJe se identita osob a jejich práva, na pl'. právo na
užívání určitého j m é n a.
Přestupku pak dopustí se ten, kdo u.Žívá ji n é h o jména, než
jak dle stavu matriky mu přísluší. Dle ,tohoto zákonného ustanovení trestá se i žena provdaná, která užívá jiného jména, než
toho, jehož n aby I a pro vdá ním (§ 83 zák. čl. XXXIII. z r.
1894). Na užívání jména spisovatelského a uměleckého se toto
zákonné ustanovení výslovně nevztahuje.
3. C i z o I o ž s { v Í v zemích hi-stor. se lrestá jako přestupek,
při čemž dle výslovného změní zákona pÍ' í s II ě j i trestna je žena
tehdy, když pro spáchání cizoložství může vzejíti pochybnost
o manželském původu dítěte, jež potom pI-ijde na svH. Přestupku
tohoto se dopouští osoba oddaná uskutečněním mimomanželské
soulože, též osoba, s níž Je uskutečnění došlo. Jiné porušení man- '
želské věrnosti se trestá dle jiného zák. ustanovení jako př'estupek.
Vyš.etř'ování děje se jen k žádosti strany uražené, avšak tato má
právo prohlásiti své odpuštění i později po zavedení stihání, čímž
i trest pro provinivšího se manžela (manželku) odpadá.
Na Slovensku jest cizoložství pÍ' e čin e m, ale pouze tehdy,
když pro ně bylo rozloučeno nebo rozvedeno manželství pravoplatným rozsudkem. Také zde trestá se jen mimomanželská soulož, jiné jedlI1ání samo o sohě trestno nenÍ.
Zákonná ustanovení o 'cizoložství jsou platna stejně pro ženy
jako muže v obou oblastech práva trestního.
4. Krorriě m· a n žel s ký ch pohlavních styků pokládá zákon
obcování jiných členů rodiny za trestné. Jako z 10 čin trestá se
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krvesmilstvo, t. j. pohlavní styk osob v pokolení pl'ímem sestupném a vzestupném, při pol.:.:revním pí'íbuzenství nlanželském i nemanželském, a právě tak jest zločinem k upl í ř s tví, když se
ho dopustili rodiče (poručníci, pěstouni) vůči svým dětem nebo
svěřencům.

5.S nl i 1 s t v o mezi sourozenci, bratry a sestrami plnorodými nebo polorodými, dále s manž,ely rodičů, dětí, bratrů
a sester se trestá jako pře s tup e k. Na Slovensku trestá se
krvesmilstvo jako z 1 o čin u osoby příbuzné v z e s tup ně
a jako pI-ečin u osoby v pokolení sestupném, v případě, když
nepřekročila v době činu 18 let věku. Mezi s o Ll' 'r o z e n c i pohlavní styky nebo smilstvo proti přírodě (s osobou téhož pohlaví)
trestají se vždy jaho z I o čin.
.
Poněvadž v rodině dochází k těsném,u spolužití též s osobamj
služebnými neh jinak tamže se zdržujídmi (jako hosté a pod.)
zákon upravuje styk těchto osob v tom snlěru, že trestá pohlavni
styk v domácnosti spolužijících osob za určitých okohnosltí. Jako
p ř' ,e s tup e k stihá se zmrhání domácí nezletilé, pohlavně zachovalé divL:y, jež náleží k- domácnosti' hospodáře nebo hospodyně a stejně trestné jest smilstvo služebné osoby s nezletilým
synem domácím ,n ebo příbuzným v domě žijícím.
6. Zákon však nepř'estává na vytýčení pravidel pohlavní mravnosti v rodině. Opíraje s,e o Inravní povinnost členů rodfiny
k vzájemlnému pÍ'ispění a podpoře, stanoví jako pře s tup e k
zanedbání nemocný'c h jich příslušníky (rodinnými nebo osohami,
které př'evzaly takovou povinnost) neopatfeníil1lpotřebné lékař
ské pomoci (§ 360 tr. zák. v zemích h1stor.). Také porušení
zákonné vyživovací povinnosti zejména vůči členům rodiny jest
Lrestné a to jako př'estupek podle § 8 zákona aliment. ze dne 16.
prosince 1930 č. 4/1931. Zákon alimentační platí jednotně v oelém státním územÍ.
7. Kár n é právo jest pozůstatkem z dávné neom·ezené pravomoci rodinného náčelníka nad životem a smrtí rodinných pří
slušniků. Zákon i v př'ítomrné době ponechává hlavě rodiny (rodičům, poručníkúm, vychovatelům, mistrům) výkon kárlI1é m·o ci
(prá vo domácí kázně) nad rodinnými příslušníky (dětmi, svě
ř'enci, žáky, učedníky), a stanoví pouze, že práva domád kázně
nesmí se užívati v té m-iře, aby s někým tak zle bylo nakládáno,
že by tím vzal škodu na těle (§ 413 a násl. Ir. z.). Nastane-li
př'ípad v zákoně uvedený (škoda na těle), trestá se škůdce za
př'eslupek. Při trestání takovýchto přestupků jest pozoruhodná
odchylka trestání v tom směru, že na místo trestu v prvé řadě
má se učiniti pachate1i soudem pří s n ,á d o m I u v a a teprve
dle okolností případu nebo při opakování má soud přistoupiti
k uložení trestu vězeni, připadně zostřeného.
Na Slovensku je stanoveno (§ 313), že způsobení 1 e h k é h o
poškození těla při výkonu domácí kázně, k níž byl škůdce oprávněn, n e n í t r es t n é.
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Ustanov·e ní tato netýkají se způsohení těžkého poškození tělestného.
' '
Ač v celém právním řádě není pro to žádné opory, předpo~

J

kládá trestní právo výkon kárné ITIoci mezi manžely - výkon
kárného práva manžela vůči manželce, a obsahuje zvl. ustanovení (platné v historických zemích) o vzájemném zlém nakládání
manželů. Ten z manželů, s nímž bylo zle nakládáno,. může však
žádati na ' soudě ulehčeni nebo promin.utí trestu pro ublíživšího
manžela, a soud musí k takovému prohlášení přihlížeti.
Na Slovensku není obdobného pi'edpisu. Dle znění a výkladu
zákona n e pří s I uší tam manželu proti manžeke žádné právo
domácí kázně (vide Milota - Nožička, Trestní zákony ... , 1931,
str. 142).
8. Jiné než dosud uvedené n e p l' í s t o j n o s t i v rodině
(krádeže a zpronevěry mezi phbuznými, porušeni manželské
věrnosti a povinné úcty) zůstavuj-e zákon v zemích histor. k potrestání domácí kázni a jen na zvliáštní udání hlavy rodiny nebo
člena rodiny, když se jednalo o hlavu rodiny jako škůdce, stihá
a trestá se takové jed,nání jako pi' es tup e k.
ZvláštníhO' povšimnutí zasluhují zákonná ustanovení o k r ád e ž í cha zpronevěrách mezi manžely nebo sourozenci, žijícími
ve společné domácnosti. V zemích historických mohou se tyto
činy trestati jen na požádání hlavy rodiny (nebo rodin. člena,
jemuž bylo hlavou rodiny ublíženo) a sLíhají se v žd y, bez ohledu
na výši poškození a způsob spáchaného činu (tedy i kdyby jinak
dle obecně platných předpisů se jednalo o skutkovou podstatu
zlo čin u), pouze jako pře s tup k y krádeže nebo zprolnevěry
(§§ 460, 463 tr. z.).
.
Na Slovensku naproti tomu krádež, spá'c haná na osobě, žijící
se zlodějem ve společném bytě nebo ve společné domácnosti,
trestá se bez ohledu na cenu ukradeného (i když jinak d[e obecně
platných předpisů by se jednalo o pouhý pi"estupek), vždy jako
z I oč i n (§ 336, od. 8.).
9. Pří P r a vn é o s n o v y t r es t. z á k o na obsahu.1í v dvanácté hlavě jako trestné činy proti rodině: Dvojí manželství, vymámení manželství, cizoložství, únos, dodlání osoby mladistvé do
cizi,ny, zanedbání povinné péče a zfalšování osobního stavu.
D voj í man žel s tví trestno je i tehdy, jednal-li vinnílk
z hrubé nedbalosti.
Vy mám' e ~ í man žel s tví se dopustí, kdo přiměje
jiného k manželství způsohením nebo využitím omylu, který činí
manželství neplatným nebo Hm, že zamlčí překážku platnosti
manželství.
C i z o 1 o ž s tví definováno lest jako stejnojmenný trest. čin
dle platného práva.Stihá se -jen soukromou obžalobou. Stihání
je vyloučeno, zemře-li oprávněný před právní mocí rozsudku
nebo jestliže pře d čin e m manželství bylo pravoplatně rozvedeno nebo manželé sami upustili od manželského společenství.
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Podmínky trestnosti a trestní sazba jsou upraveny stejně pro
muže jako pro ženy, nenÍJ zde tudíž výhodnějšího postavení muž·e
. (jako v některých právech románských se až doposud ze starších
zákonných ustanovení dlochovalo).
'
Na trestném činu »cizoložslví « a jeho historii můžeme do jisté
míry sledovati kulturní vývoj lidské společnosti po str.ánce .mravní
vůbec . Za nejstarších dob, v nichž je možno sledovatI vzmk manželství jakožto svazku, který měl sloužiti muž ů m k dosažení
nadvlády nad ženami a ku potření mat r i m o ni á I n ÍI ho
systému (uspořádání společnosti podQe příslušnosti k .rodině ženy
jako matky, jíž také příslušela vrchní moc nad všemI členy, tedy
i mužskými čl€ny rodiny), trestáno bylo pouze cizoložství, jehož
se dopustila žen a, případně i cizoložství její ne u s věd č e n é,
za které bylo pokládáno na pÍ'. i takové jednání, když manželka
Římana dala si zhotoviti pro sehe klíč Dd manželova domu. Cizoložství se trestalo krutě jako zločin, původně smrtí. Manžel nesměl cizoložství prominouti, jinak sám propadal trestu za svou
shovívavost. Cizoložství muže se netrestalo. Teprve křesťanství
pi'ineslo pro ženy v tomto směru do jisté míry zrovnoprávnění;
také pro muže stává se pak cizoložství trestným činem (vide
Vacek, Prav ě k a manželství, str. 175 a násl.).
Původní př'ísné posuzování doznalo v zákoně zmírnění označením za pouhý pi'estu.pek, uražené straně se povoluje obšírný vliv
na hzení a potrestání viníka, j€muž phpadně odpuštění jde ke
prospěchu do té míry, že pi'estává trestnost.
,
V moderní době vyskytují se směry, jež nenachází valného
odsouzení pro cizoložství vůbec, poukazujíce spíše na ne m ol' á I n o s t str a n y uražené, která stiháním za cizoložství omezuj.e druhou' osobu ve ' svobodě jejího počínání, a projevují se
vážné názory, aby cizoložství se vůbec netrestalo a aby nebylo
ani v civilním právu důvodem k rozvodu manželství (B. Russel, _
Manželství a mravnost, překl. Praha 1931, str. 186 a násl.).
Osnovy trestních zákonů, jak z uvedeného patrno, nepřevzaly
těchto moderních názorů, učinily však krok ku sblížení zákonných př.edpisů s potřebami a názory současného mravního nazírání v tom směru , že se cizoložství stihá jen na soukromou žalobu,
nikoli po smrti vinníka (tím vyloučen pi-ípadný dlodatečný vliv
tohoto trest. činu na dědi'cké nároky a j.) a kromě toho výslovně
sem nespadají takové styky, jež nastaly po pi' e ruš e n í trvajícího manželství buď pravoplatným rozsudkem, nebo jen f a k t ic kým stavem, že manželé sami upustili od manželského spolužití- (za současného stavu dle platné judikatury tomu tak není,
stiháno bylo i crzoložství v případ ě rozvodu manželství). Kár n é právo uznávají též trestní osnovy, otázku však, kdo
nad kým má právo kázně, ponechávají k řešení právu civilnímu.
Za překročení kárného práva se pokládá jednání, které v ě domě
nebo z nedbalosti vážně ohrozí zdraví káraného.
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K rad e ž e v rodině nebo m€zi osobami, žijícími ve společné
domácnosti, nejsou v osnovách ani zvláště privHegov-ány, ani tíže
kvalifikovány. Spadají pod zl06ny či přečiny nebo provinění
krádeže dle pravidel všeobecně platných.
c) Trestné

činy

proti osobní

svobodě

zahrnuty jsou v zák. ustanoveních §§ 93~98 tr. z. jako zloomezování osobní svobody, 'nakládání člověkem jako otrokem, únosu, loupeže lidí a vydírání. Dle dřív. uhers. pDáva
v §§ 317-325 jako tresLné činy uloupení dítěte, únosu, uloupení
ženy a porušení osobní svobody osohami soukromÝlni. Kromě
toho pro celé státní úz,emí platí zákon o útisku z 12. srpna 1921,
č. 309 Sb. z. a n.
1. Zločinu veřejného násilí n e o p r á vně n Ý m omezováním
o s o bn í s v o bod Y dopustí se ten, kdo svémocně vězní člo
věka, nad nímž mu podle zákona žádná moc nepřísluší, a Jehož
nemá pl'íčiny ani pokládati za zločince, ani míti ho důvodně za
škodlivého nebo nebezpečného člověka, nebo když mu jakýmkoli
způsobem v užíváni osobmí svohody překáží, nebo když někdo
i při zdJánlivě odůvodněné příčině zadržení schvátlně opomine
dáti o tom hn·ed řádné vrchnosti' věděti.
Ustanovení toto, platné stejně pro osoby mužské i ,ž eny, má
zvláštní význam pi'i posuzování a stihání trestných činů, dotýkajících se zvláště žen. Spadá sem i rychlé pominutí omezení osobní
svobody, bylo-li intensivní (V áž. rozh. č. 1590), pojem násilí nevyžaduje omezování v pohybu na úzkém místě, spočívá již ve
svémocném jednání na straně pachatelově a v om€zování volnosti pohybu na straně napadené, tak na př. bránění osobě ženské, v krámě se nacházejíd, zastupováním cesty dlveřmi vyjíti
z krámu na ulici (č. 2121), spadají sem také případy zadržení
ženy na určitém místě (v určité místnosti a pod.) proti její vůli
k vykonání soulo'že s ní, při čemž jest př,edpok1ladem, ž,e žena
s jednáním tímto nesouhlasila a omezování své svobody se bránila, dávala na jevo odpor (rozh. č. 2490, 2614, 3010). Také pachateli, kt~rý předl dokonáním trestného čimu násilného smilstva
od činu upustil, přičítá se jeho jednání jako zločin om€zování
osobní svobody (rozh. č. ' 2695, 2956, 1404, 3674).
Právo domácí kázně nevylučuJe odpovědnost podle tohoto
zákonného ustanovení. Rozhodnutí V. č. 2759 uvádí výslovně: ani
ustanovení § 419 tr. z. ani ustanovení §§ 91 a 92 ohč. z. neopravňují manžela k zlému nakládání s manželkou, ani by ji bez pří
činy věznil; jd.e tu po případě o zločin podle § 93 tl'. z.
2. Ú n o s : Když někdo osobu ženskou v úmyslu, směřujícím
k ženění nebo k smilstvu proti její vůli násilím nebo lstí unese;
anebo když někdo vdanou ženu, třeba i s j€jí vůli, manželi; když
dítě rodičům; poručence poručníkovi nebo opatrovat€li lstí nebo
činy
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násilím unese, nechť záměru toho bylo dosaženo čHi nic, dopoušH
se zločinu (veř. násilí).
KrOTn dalších případů v tomto ustanovení uvedených ženy
dotýká se tento trestný čin dvojím způsohem: buď vůči n€provdané ženě' jednánhn . násilným, proti její vůli za úče[em pohlavním; aneb při odnětí ženy vdané z moci jejího manžela, třebas
by žena i souhlasila a sama odešla.
Jak v rozh. Váž. č. 4003 (z r. 1930) výslovně uved€no, zákon
zde chrání v prvé řadě m o 'c e n s k á P r á v a man Ž € 1 a,
ni ko 1 i un es e no u. O zlotin únosu může se tudíž jednati
i v takovém pi'ípadě, že manželka odešla od manžela a ži[a ně
jakou dobu bez jeho včdomí s jiným mužem. Lest ~ z~koně ~vá~
děná spočívá neJen v odvedení chráněné osoby, nybrz, od,esla-h
sama bez vědomí drž i tel e moc i, i v tom, že ji pachatel
k tomu pi'emluvil n,e bo jí v tom byl nápomocen. Ve směru subjektivním stačí vědomí pachat'elovo, že Jeho činnost je nedovoleným zásah€m do mocenských práv manžela unesené.
V pi'ípadě, že jest takto od veden z ~anže~ského ~, eho rodi~, ného spolužití nebo toto opustí za stejných podmlnek m u z,
trestního stihání a chránění nějakých práv manželky zákon nepropůjčuje. Stejnou měrou, jak zákon .v ton~to ustanovení, chr~ní
'» mocenská práva manželova« om€zuje ovsem o s ob nI prava
ženina a její svobodu; neboť ochrana v z á j e m n Ý ch práv
manželů tímto zák. ustanovením sledována není.
Na Slovensku jako p ř · e čin únosu se stihá unesení dívky,
která nepř€luočila 14 ,l et věku, s jejím souhlasem z dohledu rodičů nebo opatrovníka či dohližitele, v pÍ'ípadě násilného počí
nání jest pa9hatei trestán za zločin.
3. Jako z 1 o čin uloupení ženy stanóví zákon: Kdo za úče
lem, smHujícím ke smilstvu nebo ke sňatku, násilím, výhrůžkou
nebo lstí se zmocní ženy , proti její vůli n e b o ji unese nebo
zadrží, budiž potrestán za zločin (Slovens.).
4. T r € s t ní o s n o v y omezují trestný čin ú n o s II na
vzdálení nebo zadržení osoby nezletilé nebo nesvéprávné z okruhu
moci toho, komu náleží péče o osohu nesvéprávného, též př€
mluvení a pomoc k tomu cí'li. Bylo-li úmyslem uzavření manželství, je třeba ke stihání návrhu zákonného zástupce unesené
osoby, případně unesené osoby samé.
Osnovy odchylují se od tradičního pojmu únosu , ženy ~a úče~y
pohlavními. Únos j€ m'o žný i za jinými účely (na př. vykupr:el
a také na muži, jest jej však možno stihati dle ~sta~o~ení, je~
osnovy obsahují na ochranu oso?ní sv?body, proh ~]] ~ r mv~ n 1
a vynucení, vydírání, podvodu a ]. Take sem nespada ,VICe :p~lpa~
unesené v d a n é žen y s jejím svolením. V takovem pnpade
má manžel dostat€čnou ochranu trestní hrozbou na cizoložství
(odův. osnov, str. 132).
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cl) O trestných

činech

pro tiž i v o t u a tělu,

jež zde přicházejí v úvahu, nalezneme v zemích historických zákonná ustanovení v §§ 139 o zavraždění dítěte, 144
až 148 o vyhnání plodu, v souvislosti s přestupkem zatajení porodu §§ 339, 340 tr. z. V souvislosti s mateřskou funkcí ženy jest
uvésti též zločin odložení dítěte §§ 149- 151 tr. z. a souvislé pře
stupky opominutí povinné dohlídky na děti §§ 376 a 378, užívání
odvaru z makovic pn dětech § 377, a ohrožení nemocnou kojnou
§ 379 tr. z.
.
Na Slovensku a Podkarpatské Rusi §§ 284 o zavražd,ění dítěte,
285 a 286 o vyhnání plodu, § 287 o odlož·ení dítěte a opuštění
~ezmocné osoby, a vzhledem k praktickým důsledkům, vyplývaJícím z úzkého spolužití mužů se ženami bude učiněna zmínka
o lrestnémčinu dle § 283 tr. z. slov. O' účasti na sebevraždě jiného.
Dále jest uvésti přestupek ohrožení nemocnou kojnou.
O tělesném poškození při výkonu dlo mácí kázně bylo pojednáno již v trestný'Ch činech proti rodině. ,
Pro celé státní území platí ustanovení o ohrožení a porušení
Zldraví pohlavními nemocemi podle zákona č. 241 z r. 1922.
1. Nejtěžším činem proti životu jest zničení j-eho vůhec,
vražda a zabití.
ROZldíl mezi těmito trestnými činy spočívá v ú mys 1 u, '
s nímž bylo škodlivé jednání proti osobě nějaké předsevzato:
Bři v r a ž d ě směřoval úmysl pachatelův z p ů s o bit i smrt
určité osoby, ale úmysl nemusil při tom býti přímo nepřátelský,
takže sem spadá i jednání usmrcení z útrpnosti nebo na vlastní
žádost usmrcené osoby. Při z a bit í rozhoduje, že jednání dělo
se v ji n é mne p ř á tel s k é m ú mys lu, než zbaviti určitou
osobu života.
• .
Na zločin vraždy jest stanoven t r e s t s m r t i (oběšením,
dle vojen. tr. p. zastřelením).
.
2. Za mé n ě trestný případ vraždy uznává trest. právo v zemích historických zarvraždění dítěte za okolností, jak jsou uvedeny v § 139 tr. z.:
)) Matce, která dítě své při porodu usmrtí, nebo úmyslným
opominutím pomoci při porodu potřehné je zahynouti .nechá,
uložen budiž, vykonána-li vražda na dítěti man žel s k é m,
těžký žalář do ž i v o t n í. Bylo-li dítě ne man žel s k é, tresce
se to, bylo-li usn1I'ceno, těžkým žalMem od 10 až do 20 let, zahynulo-li však dítě opominutím potřebné pomoci, od 5 až do 10 let. «
3. V této souvislosti jest uvésti ustanovení zákona č. 91 z roku
1934 o ukládání trestu smrti a · o doživotních trestech, který platí
v celém území státním a nastoupil na místo zákonných ustanovení v něm vytčených v oblasti obou trest. práv. Zákon tento
stanoví, že na mís t o trestu srn r t i uvedeného v zákoně uloží
soud trest těžkého žaláře (káznice) d o ž i v o t ní h o nebo d oč a s n é h o od pat n á cti do tři c e t i 1 e t, jsou-li polehčující

172

okolnos li tak závazne, ze by trest smrti byl n e p r 1 m e r e n ě
přísný. To týká se též uvedeného zločinu; zároveň tím pomíjí
výjimečnost zločinu zavraždění dítěte pokud se týkalo stanovení
trestu jiného než trestu smrti, který se pro jiné způsoby vraždy
zákonem výhradně ukládal.
Dle prá va 'n a Slovensku platného, zavraždění dítět.e man ž e 1s k é h o se stihá podle ohecně platného § 278 o vraždě, pi"ípadně
§ 279 o úmyslném zabití, kdežto zvláštní zločin )) zavraždění dítěle « podle § 284 týká se pouze matky ne man žel s k é, která
dítě úmyslně zabije pří porodu nebo přímo po něm. Trestnost
j.est vyslovena uložením žaláře v trvání až do pěti lel.
Podle uslanovení trestních o s n o v jest upravena treslnost
zavraždění dít ě te takto: Matka, která při porodu neho hned po
něm v mimoi"ádném stavu duševním, vyvolaném porodem a okolnos tmi, za nichž porod se děje, úmyslně usmrtí své dítě nebo ph
tom se zúčastní, trestá se vězením od tří měsÍ'Ců do tří let nebo
žalářem od j-ednoho roku do osmi let. Osnova nevyjímá z privilegia mírnější sazby ani matky man žel s k é, neboť i ona n1ůže
se nalézati ~ těžkém postavení obdobném jako nemanželská
matka, když je opuštěna od manžela a pod: (vid.e odflvod. osn.
strana 148).
4. Př'ipraví-li někdo sám sebe o život, nejde o trestný čin,
ani v př'ípadě, když sebevražedné jednání nemá za následek smrt.
Zákon vychází tu z přesvědčeni, že poškoz.ení vlastních statků
právních (zde života) neni trestné, pokud není z důvodu nebezpečí pro j i TI Ý právní s~atek zákonerl1 stanoveno jinak. Na Sloyensku platí zvláštní ustanoveni o t r es t n o s t i účasti na sebevraždě jiného: Kdo někoho přiměje k sebevraŽidě n e bojem II
k tomu cíli vědomě poskytne prostředky nebo náčiní, dopusti se
p í' e čin ll. Že platnost takového zákonného ustanovení jevila
se potfebnou pro platnost v celém státním území, toho doklad·em
jest znční osnov trestního zákona, kde v § 273 spoluvina na sebevraždě jest označena za čin trestný a skutkové okolnosti tohoto
trestného činu jsou uvedeny takto: Kdo ze sohecké nebo jiné
nízké pohnutl~y úmyslně d o žen e nebo p o hne jiného k sebevraždě , nebo jinému z takové pohnutky úmyslně při sebevraždě
p o m á h á, trestá se, došlo-li k sebevraždě '!leb aspoň k pokusu
o ni , žaláf'.em od jednoho roku do osmi let.
Poněvadž v úzkém společenství, v němž muž a žena v manželství nebo mimo ně z důvodů sexuálního života spolu žijí a na
s.ehe působí, zejn1éna muži na ženy svojí začasté iniciativnější
povahou, b~,I zde učiněn poulwz též na stav této otázky v zákonn)Tch předpisech.
5. Vy h 11 á n í plodu jest (po stránce právní uvažováno) dalším případem takového zásahu proti vlastnímu právnímu statku,
ja.k~Tm .lest plod v těle mateřském, pokud od něho nebyl oddělen.
V y h 'l1 á ní p 1 o d II j.est v obou oblastech právních trestáno
jako z 1 o čin.
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Dle práva plat. v histor. zemích zločinu vy h n á n í plod u
v 1a s l II í h o se dopustí žena, která obmyslně podnikne jakékoli
jednání, jímž způsobí vyhnání svého plodu, anebo jímž se při
vodí takový porod, že dítě mrtvé na svět přijde (§ 144 tr. z.).
Trestá se žaláí··em mezi šesti měsici a jedním rokem, ph pokusu;
při uskutečněni trestného činu těžkým žaláfem od jednoho do
pěli let. K témuž trestu, ale z o st ř e n é Dl ll, má býti odsouzen
otec dítěte ze života vyhnaného, je-li na zločinu spoluvinen. Vyhnání plodu c i z í h o se dopustí ten, kdo se pokusí vyhnati plod
anebo plod vyžene matce, proti její VLIli aneb bez jejího vědomí,
z úmyslu jakéhokoli.
Na Slovensku jsou ustanovení o vyhnání plodu v §§ 285 a 286
celkem obdobná jako v zemí'Ch historických.
Trestní osnovy ponechávají trestnost vyhnání
plodu, ustanovují však pí'ípady, kdy jest trestnost vylo uče n a.
O II S Dl r cen í p 1 o d u jedná § 285: Těhot1ná, která vyžene
nebo jinak usmrtí svůj plod, nebo dá je.i usmrtiti jiným, trestá se
vězením od 14 dnů do 6 měsícLL nebo žaláí'em od jednoho měsice
do jednoho rolcu. I(do se svolením těhotné vyžene nebo jinak
usmrtí její plod nebo se v tOl11 zúčastní, trestá se věz.ením od 14
dnfl do tř'í let nebo žalářem od }ednoho roku do tří let. Kdo bez
svolení těhotné vyžene nebo jinak usmrtí její plod, trestá se věze
ním od šesti měsícLI do ti'í let nebo žalářem od jednoho roku do
osmi let.
Z uvedeného jest patrno, že osnova používá přesnějších t€rmínú k označení trestného jednání, kterým se přerušuje těhoten
ství, kromě vy h n á n í plodu výslovně llvádí u s m r cen í
plodu, čímž vyjadřuj.e přiléhavě pod s t a t u trestného činu.
V § 286 osnovy jsou uvedeny případy vyloučené trestnosti:
Není trestné usmrcení plodu v y k o n a n é 1 é k a ř e m se
s vol e ním těh otné:
1. stalo-li se za tím účelem, aby bylo odvráceno od těhotné
nebezpečí smrti nebo těžké škody na zdraví;
2. Je-li nepochybno, že oplození se stalo násHným smilstvem,
zprzněním nebo trestn)rm zneužitím dívky mladší 16 let;
3: je-li odůvodněná obava. že narozené dítě by bylo těžce
zatíženo duševně nebo tělesně;
4. má-li těhotná již tři vlastní děti, o něž je jí se starati, nebo
j€smže již aspoň pětkráte porodila a nelze v ohou přípa
dech hledíc na její poměry na ní slušně žádati, aby plod
donosila;
5. Je-li těhotná choromyslná nebo blbá, je třeba svolení jejího
zákonného zástupce.
Jak patrno, klade záko'll jako podmínku indikaci lékařskou,
eugenickou a sociální.
Ministerstvo sprav~dlnosti vydalo z v 1 á š t ě osnovu , týkajicí
se tohoto trestného ČInU, v létě roku 1932, v níž kromě uvedených zde podmínek vyloučené trestnosti indikace soci~lní uve-
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dena b yla v lom smyslu, že by těhotná byla v takových pomě
rech, že by nemohla plod donositi nebo po porodu povinnost
v'jTživy narozenému dítěti dostalečně plniti hez ohrožení výživy
vlastní nebo výživy osohy, kterou má podle zákona vyživovati
a která je ,ií stejně blízká, jako dítě }ehož narození očekává. Zákrok bylo však provésti jen ve v e ř e j II é m ústavě a vždy lékařem, mimo ústav se souhlasem dvou lékařů.
Že zákonná ustanovení současně platná jsou pro potřebu
života za dnešních změněných poměrů nevyhovuji'cí, v tom bylo
dosaženo shody na pátém sj.ezdu českoslov,enských právníků
v r. 1925 v Brně, lede byla otázka tresbnosti vyhnání plodu před
mětem jednání. Resol uce, usnesená tímto sj€zdem, vyzněla souhlasně s názory, jež došly vyjádření v osnovách tr,e stního zák o'll a.
Bez t r e s t n o s t vyhnání plodu ani právní theorie, ani připra
vovaná reforma zákona nepřipouští.
Z néjpozoruhodnějších názorů, j€Ž byly na uvedeném sjezdu
proneseny, a ,iež obstojí jako oprávněná k rit i k a současného
práva i jako v.ýtka osnov, jest názor pro}evený gen. prokU'r.Drem
Hubáčkem: »V každém př'ipadě vyhnání plodu měl by v ž d Y
býti zploditel ]1 o de z ř' e 1 Ý ze spoluviny a trestní Í'Ízení za ve.,
d·eno i proti němu, za tím účelem, aby se ospravedlnil, že vyhnání plodu sám n e z a v i n i 1, ale i ž,e mu 'll e z a b rán i 1 a že
n e o pat řil tě hot n o u tak, aby ke skutku jejímu n e d ošl o.
Na oplodnění má muž stejnou ú č a s t, ale p r á vn í od p ověd n o s t padá jen 'lla ženu, a č k o- 1 i v muž v n e i č e tnějších případech b y l int ·e leletuálním púvodce 111 činu. « Jsou to slova naléhavá a výtka tím oprávněnější,
když uvážíme, že p o v i n n o .s t výživy padá jak při dětech manželsk)Tch, tak i nema'llželských p ř · e dně na otce dítěte, a tedy
je hop r o s p ě ch z nastalého přerušení' těhotenství a usmrcení
plodu j.est patrný, l{dežlo žena stižena }est vždy při tomto činu
sama nebezpečím zdraví i života a případně těžkými následky
porušení zdraví do budoucna (prof. Ruhešlm).
V zemích histor. obsahově souvjsí předpjs pro nevdané těhotné
ženy, jež mají povinnost povolati pomocníka nebo pomocnici
k porodu, nebo do 24 hodin po sl'ehnutí osohě, jež má právo při
. porodu pomáhati, nebo osobě úřední oznámiti slehnutí, případně
mrtvý plod nebo dítě ukázati, a na zatajení porodu ustanovuje
·z áhon trest tuhého vězení od 3 do 6 měsíců (~§ 339, 340).
Přestupek ohrožení nemocnou kojnou zahrnuje v sobě pří
pady nakažliv)Tch nemod kromě nemocí pohlavních, při kterých
stihá se pi"islušná osoba za přestupek podle zákona o potírání
pohlavnich nemocí Č. 241 z r. 1922. Dle téhož zákona stihá se též
ohrožení a porušení zďraví pohlavními nemocemi přenesenými
souloží nebo jiným způsobem.
Trestní osnovy kromě uvedeného připravují stihání v e ř ,e jn é II o na b í z e 11 í prostředkú nebo pomoci k usmrc,e ní plodu
(§ 54) a to jako přestupku.
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B. Trestní

řízení.

Způsob, kter}lm se děje stihání, vyšetřování, odsuzování a potrestáni za trestné činy státními soudy trestními jest upraven
zvláštním t r es t ním říz e II í m: V Cechách, Moravě a Slezsku
(Vitor., Valčiclm i Hlučínsku) platí ustanoveni trestního řádu ze
dne 23. května 1873 č. 119 ř. z. Na Slovensku a Podkarpatské
Rusi je v platnosti trestní řád zák. čl. XXXIII z r. 1896. Oba tyto
trestní řády jsou doplněny a částečně pozměněny dalšÍľni záko.nnými ustanoveními o řízení soudním.
Také na unifikaci a reformě trestního řízení bylo pracováno,
stejně jako na unifikaci a reformě trestnich zákonů z oboru
trestního práva hmotného. Výsledkem unifikačních prací jest
o s n o v a sj-ednoceného trestního řádu z r. 1929.
1. Trestní řízení neobsahuje odchylných ustanovení pro muž,e
a ženy. Pouze pamatuje na některé skutečnosti, odlišné pro
muže a ženy, tak pokud se týká výkonu těl es n Ý ch pro h I íd ,e k žen, j-ež v trestním Í'Íz,ení mohou při vyšetřování přijíti
v úvahu. Tu stanoví zákon, že v případě, kdy se naskytuj,e potřeba v řízení' trestním přistoupiti k tělesné prohlídce ženy, má
tato býti předsevzata lékaři nebo ranhojič1, případně porodními
asist.entkami (§ 133 tr. ř. čes.). Na Slovensku jest v)Tslovně ustanov,eno, že při takové prohlídce mají účinkovati jed i něž e n y
(§ 189 tr. Í'. slov.).
2. Z dLlVodú př"íbuzenslví nebo jiného blízkého poměru při
vydávání svědecký'ch výpovědi jsou zákonem stanoveny jisté
úlevy, jež ' ovšem platí ste,ině pro svědčicí muže jako ženy,
a ohledně mužú i žen jako obviněných nebo obžalovaných.
Zpravidla každ}l, kdo jest obeslán za svědka, jest povinen vyhověti obsílce a vydati před soudem svědectví o předmětu vyšetřování. Povinnosti vydati svědectví ' jsou zproštěni (§ 152 trest.
i"ádu čes.):
Příbuzní a s, ešvagření obviněného v pořadí vzestupném a sestupném, .i,e ho manžel nebo manželka a jejich sourozenci, jeho
sourozenci a jeiieh manželé nebo manželkv, sourozenci jeho rodičů a děda i bábv, jeho synovci, neteře, bratranci a sestřenice,
zvolitelé a pěstouni, adoptovaní a chovanci, }eho poručník a poručenec (atd.).
Na Slovensku mezi osobv, zproštěné povinnosti vydati svě
dectví náleží i ženy, isou-li k obviněnému ve zvláštním příbu
zenském poměru (manželka, snoubenka. sestra, matka, dcera atd.
v pokolení přímém vzestupném a sestupném, švagrová, sestř,enice,
též co do příbuz.enství adoptivního a blízkost skrze poručnika).
Stejně tak i když jest žena obviněná a jedná s,e o mužské pří
buzné, kteří mají vypovídati jalw svědci o ní.
3. Zvláště jest nutno zmínW se o ustanovení. jež dávaií ženám
zvláštní oprávnění ohledně jejich púsobnosti jako soudců z lidu
v porotách soudů trestnich.
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Porotní soudy skládají se jednak ze soudců učených (z povolání) Jednak ze soudců z lidu, porotců. Jsou povolány, aby rozsuzovaly nejtěžší pÍ'Ípady trestných činů, jež jim byly zákonem
zvláště vyhraženy, zpravidla připadá jim rozhodovati o zločinech,
na které v obžalohě byl navržen trest na životě a dále na svobodě
dle sazby v trvání přes pět let, pokud takové trestné činy nebyly
zvláště přikázány jiným soudům (státní soud, soud mládež,e).
·Podle zákona z 23. května 1919 Č. 278 Sb. zák. a nař. sestavují
~e seznamy porotců a upravuje řízení porotní.
Ž,eny stejně jako muži za stejných podmínek se stávají porotkyněmi, v tomto směru neobsahuje zákon žádného omezenL
Naopak obsahuje některá ustanov,ení, jež mají zajistiti zastoupení
ženám během í'ízení o sestavení seznamu porotců.
Tak při sestavovállí prvotního seznamu óbecní komisí jest
předepsáno složení této komise: starosta a 4 členové, z nichž mají
býti dvě ženy. Dále pi'i s.estavování roč n í h o seznamu porotců
president.em přísl. krajského soudu mají se zúčastniti tři soudcové
a pět důvěrníků (stejný počet náhradníkú), z nichž d v a 'musí
býti žen y. Obdobně se sestavuje i t. zv. doplňovací seznam. Jak
v hlavním, tak i v doplňovaCÍm seznamu m II s i býti aspoň
jed n a tře t i n a žen, pokud k tomu stačí počet žen, zapsaných
v prvotním seznamu.
. Úřad porotce m o h o u odmítnouti kromě ostatních osob
v zákoně uvedených i žen y jednou pro v~~y, mají však právo
každoročně v měsíci srpnu ohlásiti u úřadu svého bydliště, že
počínajíc pí'íšUm rokem chtějí úřad soudce zastávaJí.
V I'ízení t i s k o v é m (o trestních činech spáchaných tiskem)
zúčastní s,e rozhodování a zasedají soudci z lidu, t. zv. km e t i.
Tito vybírají se pro jednotlivá zasedání ze semamů, které se
sestavují o b dob n ě jako seznamy porotců, kmeti však kromě
vyšší věkové hranice mají ještě další ustanov,ení rozdílné, že totiž
nejen ženy, nýbrž i muž i mohou úřad kmeta odmítnouti.
4. O t re s t ním s o II dni c tví n a.cl m I á de ž í obsahuj.e
ustanovení zák. z 11. března 1931 Č. 48 Sb. z. a nař. s příslušným
prováděcím nařízením. V trestním řízení pro trestné činy spáchané osobami mladistvými rozhoduje u krajského soudu zvláštní
senát mládeže, který sestává ze dvou soudců z ' povolání a příse
dícího, v případech, které by jinak náležely před soud porotní,
jest senát rozmnožen, zasedají dva přísedící.
Při ustanovení soudců mládeže má býti přihlédnuto k jejich
odbornému vzdělání, zeiména pedagogickému, což platí také
o přísedících, kteří musí býti kromě toho způsohilí k vykonávání
úřadu porotce a znalí sociální péče. Osoby, které nemají býti
povolávány k úřadu porotce. nemají ,býti ustanovovány přísedí
cími: to neplatí o profesorech středních škol a učitelích.
Přijmouti a zastávati úřad přísedícího jest občanskou povínnost'í. Osoby, které jsou oprávněny odmítnouti úřad porotce,
12
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mohou ,odmítnouti 'j úřad přísedícího, nikoli však profesoři střed
nÍ'Ch škQl a' učitelé (§ 32 a násL). Soudci mládeže z povolání
i' laiky"'pfísedícími mohou býti muži i ženy.
<

. C. O výkonu trestu.
1. Trest je .zlo, které stát pLlsobí vinníkovi za to, že spáchal
trestný čin (Milota, Učeb. 1926, str. 48). Kromě této odplaty, kterou má pfedstavovati uložený trest, sleduj·e stát při stihání trestné '
činnosti též zam·ezení nebezpečnosti pachatele snahou po jeho
polepšení .a jeho odstran ě ním ze spo.lečnosli, a ukládá vedle trestu
odplatného jako jeho doplně.ní nebo na místě něho zvl. opatření
zabezpečovací, jako dodání do donucovací pracovny, do pol~p'šovny, policejní dozor ci j.
.
. ' Podle~oho~ v kterém směru má vinníka stihnouti tresty újma,
dělíme tyto na J~esty: na životě, na svobodě, na ma.i etku, na cti.
Samostatně uldáda.né Jresty jsou tresty h I a v ním i, k . nimž se
pi)pojuji' někdy ještě" t. zv. tresty vedlejšÍ (na př. k trestu vězení
je~tě ztráta práva volebního aj.).
.
V . u\Stanov·eních o trestech a jejich výkonu, pokud jsou trestnimi zákony stanoveny, není zvláštnÍ'Ch trestů pro osoby mužské
a ženské odlišných, z .p ů s o b t r e stá n í zákonem stanovený
má platost obecnou. Pouze pro osoby rnladistvé obsahují zákony
ustanovení zvláštní, majíce na zřeteli jednak věk pachatelů, j-e~
nak další jejich možnosti životní, nápravu, pol.epšení a návrat
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společnosti.

. Trestem nejvíce užívaným jest t r' es t n a s v o bod ě.
Žalář jest ukládán jako trest na z 1 o č i -ll y. Může býti ulož·en
jako d o ž i v o t n í nebo d o č a sn ý, jehož nejkratší trvání je
šestiměsíční, a sazby pohybují se v těchto . hranicích: š·e st měsiců
až 1 rok, pět až deset let, deset až dvacet let. žalář je podle výkonu buď těž k "Jr nebo pro stý, a může bj'Tti z o st ř e n postem,
tvrdým ložem, samovazbou nebo temnou komorou. Není-li uložen trest trvající déle jednoho roku, odpykává i,ej odsouzený ve
věznici, jinak trest žalář·e jest vykonáván v trestnicích.
V ě z e n j jest hlavn1m trestem za přečiny a přestupky. Jest
dle výkon~l buď p ,r o sté nebo tuh é, při němž j.est trestanec
omezen na stravu a práci, zavedenou ve věznici, kdežto při prostém vězení má vězeň možnost přilepš·eni a volby zaměstnání.
Trest vězení je možno zostřiti postem, těžší prací, tvrdým
ložem, samovazbou, temnou komorou. Na místo prostého vězení
je možno uložiti vězení d o m á c í, když trestanec je člověk bezúhonné pověsti a když by si nemohl hleděti svého úřadu, obchodu nebo výdělku pro vzdálenost pobytu ve vězení.
Stá ~ n j v ě 'z e n 'í nemá tak zneuctívajícího významu jako
vězení předešlé a odpykávají si v něm tresty t. zv. političtí pro vi-

178

nilci, za podmínky, že jejich čin nebyl spáchán z pohnutek nÍz. kých a nečestných a není zvláště zavržitelný.
Na Slovensku a Podk. Rusi se ukládají tresty: k á z nic e,
žal á ř e, trest vězení státního a trest vězení, dále trest uzamčenÍ.
O tom, jakým způsohem mají se vykonávati tresty vzhledem
k různosti práva v obou oblastech práv., obsahuje usta'l1ovenÍ
zákon z 15. dubna 1920 č. 284 S. z. a n. (o unifikaci trestů).
Důležito j-est ješt ě zmínili se o zákoně o pod m í ně n é m
pro p u š tě n í, Č. 562 z r. 1919, který platí pro celý stát. V podstatě stanoví tento zákon, že za zákonem daných podmínek jest
možno propusŤilti trestance z trestu ještě pí'ed jeho úplným vykonáním, s tou podmínkou, ž·e trest musí dokončiti, když by se po
určitou zkušební dobu řádně nechoval. Ohledně osob mladistvých platí ustanovení zvl!áštní.
Kromě uvedených trestú přistupují j-eště tresty vedlejší '(pří
padně náhradní) jako trest peněžitý, újma na čestných právech
občanských, odnětí práva k v,)Tkonu povolání, zahavení (propadnutí) předmětú, u c1zinců vyhoštění z;e státu a j.
Při všech t ěchto ustanoveních nacházíme obecnou platno.st
a není žád,n)'Tch rozdílů mezi ustanoveními, platnými v tomto
směru pro ž.eny 'a muže.
2. Výkon trestu nespadá již do oboru soudnictví, n"JTbrž do
oboru justiční správy. Vězeňské před'pisy vydány byly souborně
(kniž:n ě ) ministerstvem spravedlnosti v Praze v I. 1921 a 1927,
d vOLI dílech, jež obsahují jednak služební řády pro dozorce
a dozorkyně vězňil, pro úředníky a domácí komisaře mužských
trestnic, jednak domád řády vězeňské pro trestnice mužské,
věznice s oudů sborových i okresních, pro ženskou trestnici v Ře
pícho jakož i platná ustanovení o trestech a jich výkonu na Slovensku, a zvláštni ustanoveni pro oddělení mladistvých trestancll .•
PÍ'i soudech okresních a při soudech sborových jsou úízeny
věznic·e, v nichž vedle vyšetřovacích a jinj'Tch vazeb a přechod
ného pobytu vězňů odpykávají si tresty všeho druhu na ~vobodv~
(vězení, žaláf) osoby odsouzené pro př'es tupky a přeč;ny, pn
odsouzení do žaláře pokud trest nebyl stanoven delší Jednoho
roku. Domáci řády obsahují přesná ustanovení co do zp~so~)U
přijetí, bydlení, šaceni, stravování a péče o nemocné a Jo, Jež
jsou stejná pro osoby mužské i ženské.
Trestnic·e jsou zvláštní budovy, které jsou určeny k výkonu
trestú na svobodě. žaláře a těžl{ého žaláře, pokud pro trvání
kratší jednoho roku není odpyl~áván ve věznicích.
V našem státě JSOll tyto trestnice: v Kartouzích, v Plzni (Bory),
Mírově. Ilavě, Leopoldově, vedle těchto dva polepšovací a trestní
ústa vy pro mladistvé provinilce v Mikulově a v Košicích (Komenského ústav), vesměs pro n1užské trestance, a toliko jedna
ženská trestnice v Repích u Prahy. - Podle výnosu ministerstva
spravedlnosti z 11. května 1927 č. 20.360/27 správa trestnice

ve
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a zam ěstnání jest smluvn ě
kongregaci milosrdných sester sv. Karla Boromejského.
sestra, ustanovená za představenou, řídí trestnici s pomocí a pod dohledem vězeúslcého správního úředníka, jejž ustanovuje ministerstvo spravedlnosti. Představenou a ostatní v trestnici ustanovené řádové sestry jest ve výkonu služby pokládati za
osoby pověřené vykonáváním vrchnostenských příkazů. Ve vý- .
konu vězeúské služby jsou podřízeny dozoru a rozkazům min.
spravedlnosti a domácího komisaře.
Domácí řády pro trestnke upravují podrobně pravidla pro
přijímání, pobyt, chování, práci a odpočinek trestanců. Stanoví
přesný denní pořádek, který musí býti zachován, pracovní povinnost a odměnu, způsob a množství stravy a způsob potrestání
v případě provinění nebo neuposlechnutí trestanců. Trestanci
jsou zařazeni do určit)Tch tříd a mohou řádným chováním postupem času dosáhnouti zlepš,e ní svého pobytu v trestnici v me~ích předpisy dovolených. Pro ženskou trestnici v Repích vydán
Jest zvláštní domácí í'ád s předpisy obdobnými jako pro mužské
trestance. Pokud nejsou mladiství chováni v oddělených ústav,ech,
mají býti mladistvé osoby (t. j. osoby, které v den vstupu nedokonaly 20 let) chovány odděleně od dospělých trestanců nebo
trestankyú. Jest pro ně vyhraženo více pobytu na čerstvém
vzduchu a mají se vyučovati jak ve všeohecných škohHch před
mětech, tak i zvláště případně s ohledem na své zaměstnáni
(kreslení u truhlářů apod.). U žen se má hleděti k vyučení v domácích pracích, v zahradě i v ústavním hospodářství, ale mladistvé trestankyně nesmí býti propů.ičovány cizím osobám k venkovským pracem. Pokud nemají žádného zaměstnání, má jim
'býti podle možnosti v trestnici dána příležitost vyučiti se, aby se
po propuštění mohly uživitL
'
Tr,estanci i trestankyně jsou povinni nositi předepsan)T obl,ek
a mužští trestanci mail míti krátce ostřihány vlasy a týdně holeny
vousy. Ženám se vlasy neostříhávají, ale jednotný trestanecký
oděv s důkladn)Tmi botami a šátkem na hlavě srovnává dokonale
sociální rozdíly, které v dřívějším životě trestankyně rozlišovaly.
3. Služební řády obsahují usbmovení pro pí'ijímání a výkon
služby dozorcl1 a dozorl,Yll vězňí1. Musi vyhovovati jak zvláštní
kvalifikaci osobní, tak i přesným plněním služebních předpisů,
neboť jejich stálý styk s trestanci má působiti na tyto vedle
jejich funkce služebrií - též jalw dobrý příklad.
Dozorce vězúů kromě dalších stanovených podmínek nemá
při přijímání býti starší 35 let. Pro ženy stanoven věk pro přijí
mání mezi 24--30 léty. Dozorkyní vězúů může se státi jen žena
s v o bod n á, vdova, rozvedená nebo rozloučená, tedy n i k o I i
žena pro v d a n á a vždy pouze žena bez d ě t n á. U mužů
takového om,ezení I1enÍ. Pro dozorce vězúů platí v tomto směru
pouze předpis, že dozorce potřebuje zvláštního p o vol ,e II í
ženské

svěřena
Řádová
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včetně zaopatření, vyučování

k uzavření sňatku, a že ministerstvem spravedlnosti může z dů
vodů služebních b}Tti při určité věznici nebo trestnici omezen
počet dozorců, kteří smějí býti ženati.
V případě, že by se dozorkyně vězňů pro v dal a, vrátila
k r?zved.eI}-€mu muži nebo stala se tě hot n o u, platí tyto událostI za JeJí d·o b r o vol n é vzdání se služby. Dozqrkyně ztrácí
?právnění, práva a nároky ze služ'e bního poměru vyplývající,
jakoby ze služebního poměru vystoupila.
'
Ustanovení, platná pro disciplinární zodpovědnost pro dozorce
v ěZI1ů platí obdobně i pro dozorkyně , s výjimkou ustanovení, ž'e
může býti pro rodinné příslušníky propuštěné dozorkyně za zvl.
,okolností stanoveno výživné (§ 45, odst. 2.).
V us.tanoveních. o dozorkyních vězňů jsou pominuty předpisy
o ozbrojení a použItí zbraně, o výcviku v zacházení zbraní, o prokazování pocty po vojensku, jež platí pro mužské dozorce vězňů.
Ve vládnim nařízení ze dne 24. dubna 193,6 Č. 113 Sb. z. a n.
o služ,e bním stejnokroji stálních úředníků vězeúské služby právní,
správní a strážní, jakož i zřízenců vězeňské služby strážní nachází
se ustanovení, že dozorkyně vězňů i pomocná dozorkyně vězňů
jest ve službě vyzbrojena: jen obuškem. Totéž nařízení obsahuie
ustanov,ení povinného slejnokroje dozorkyně vězňů, který še
skládá z čepice, jakou nosí dozorci, která však není v dýnku
opatřena drátkem, aby byl svršek volný, dále ze šatů, které jsou
sta~10veny dle období zim,ní a letní, přepásané, předepsaného
sthhu, s Hrncem (rozhaleným) pánského střihu, na němž se při
šívají výložky se služebním odznakem. Také kabát má přede
psar:ý ~třih, barvu a druh látky. Dozorci i dozorkyně vězúů jsou
povmm užívati stejnokroj,e áetrně, udržovati jej v řádném stavu
a přizpůsobiti ostatní svůj ústroj tak, aby byl se stejnokrojem
v souladu.
Platy dozorkyú vězňů jsou o d I i š n é než pla ty dozorců.
Poměry dozorců vězúů jsou upraveny ustanoveními o státních
zřízencích; dl,e zákona č. 103/1926 platy zřízenců pohybují se
v deseti třídách od zákl. Kč 6.300.- až do Kč 14.400.- ročně,
kromě přídavků tamže uvedených. Platy dozorkyú vězňů upraveny jsou zvláštním zákonem Č. 657 z r. 1919. Stanoví celkem
13 stupúů, s platy od 2.100 Kč do 4.500 Kč ročně, postup z jednotlivých tříd do vyšších po 2 až 3 létech, započitatelných do
výslužby. Kromě uvedeného platu je pouze činI10stní přídavek,
který činí dle místa púsobnosti 50-90% platu, s nejvyšším omezením 2.000 Kč ročně.
Pokud se týče nároků dozorkyň vězI1ů na výměru odpočiv
ného, platí pro ně předpisy, vydané pro státní zaměstnance kategorie sluhů, s vyloučením předpisů, jimiž se upravují nároky
pozůstalých a nárok na pohřebné (úmrtní kvartál).
P~stavení dozorkyně vězňů jest horší než vězeúských dozorců,
ženy JSou omezeny jednak osobně (celibát), jednak jsou hůře za
svou práci odměúovány.
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D. Statístíka.

ce1Uavý pačet odsouzených pro. ziočin 610 připadá 17 žen, pi-i
abdob. přestupcích z 1.358 phpadů bylo 393 Gdsouzených žen.
Smilstvo proti přirozenosti stiháno bylo jako zločin u 162 mužů,
ženy pro tento zločin v roce 1935 vůbec trestány nebyly. Pro
zločin d vojlJ1ásobného manželstVÍ stiháno bylo 17 mužů, a však
žádná žena.
.
Z pi'estupků jest uvésti j~ště tato data: Zlým nakládáním mezi
manžely vyvaláno bylo celkem 654 adsauzení, z taha 101 žen,
astatně byli vinníky muži. Cizalažství adpykalo odsauzením 120
oso-b, z taha 79 mužů a 41 žen. K tomu jest ještě uvésti, že odsauzení pro obchad ženami, jež je předmětem častých a různých
navinářských zpráv, se u nás pa celá léta téměř vůbec nevyskytuj-e. Při přestupku vyzývání ke smilstvu podle § 20 zák. 241/1922
na celkem patrestných 234 připadla 144 žen.
.
S nepoměrně vyšším pač tem trestnasti mužů oprati trestnasti
žen souvis.í otázka nákladů, jaké způsobuje státu mužská kriminalitika. Přkhází v úvahu předně vydání způsabená soudním
řízením, jež nelze číselně určiti. Kramě toho jest nutno. uvážiti
dalekasáhlá vydání, způsohená výkanem trestů. Zatím co pro
ženy - trestankyně }est 'p ro celau Československou republiku je~,iI1á ženská trestnice v :Řepích u Prahy, pro. mužské trestance
Jest vybudavána a vydržována řada ústavů: v Kartauzích, na Borech, na Míravě, v llavě, v Leopoldavě, v Mikulavě a v Košicích,
paslední dva palepšovny a trestní ústavy pro. mladistvé provinilce. Padle statistických dat z r. 1930 činil d,enní průměrný stav
asob tamže umístěných celkem 2.629 mužů a pouze 177 žen.
Denní náklad na jednaha mužského trestance pahyboval se
mezi 17.15 (llava) až 35.05 Kč (Košice), náklad na trestanku
v Řepich činil 10.25 Kč denně. Státní příplat,ek na tento. denní
náklad činil u mužských trestanců 11.50 až 29.30 Kč denně,
u ženských trestankyň 9.65 Kč denně, zbytek hražen výnosem
příslušné trestnice, hospodářství a trestanecký'c h prací.
Uvedená statistická čísla jsou sama o sabě výmluvná. Ukazují
menší zločinnast ž,e nských abyvatelů, případ-ně vyšší jejich ma- '
ralitu. Potírají staré názary, že· je žena náchylná ke zločinu, jež
~yly prati ženám uváděny k zakořenění pi-ed6udků o méněcen
nasti ž·e ny vůči muži. Ukazují kanečně bezesparně i akalnast,
v dabě hospodářských krisí a problémů nikali hezvýznamnou,
že ženy znamenají pro stát občanský živ,el nej-en spolehlivý,
nýbrž i vzhledem ke své nápadně nízké kriminalitě nenákladný.
1

Statistika poví nám mnoho zajímavého o zločinnosli mužů
a žen. Podle sčítání lidu v roce 1930 bylo napočteno. celkem
14,729.536 obyvatelů v československé republice. Z toho 7,586.420
žen a 7,143.116 mužů.
Ačkoli žen je v našem státě o více než 440.000 víc než mužů,
připadá z osob v roce 1935 pravoplatně adsouzených pro zločin
v Č,echách, Marově a Slezsku v úhrnném počtu 12.073 osob na
ženy pouze 1.863,' kdežto zbytek v počtu 10.210 jsou pro zločin
po trestaní muži.
Na Slovensku a Podkarpatské Rusi celkový počet činí 44.641,
z toho žen 9.850 a ~užů 34.791. Zjev tento není pi"echodný; roční
průměr asob pro zločin potrestaných v Čechách, Moravě a Slezsku v období 1926-1930 činil 14.831 osob, z toho jen 2.361 žen,
v létech 1923-1925 průměr pro zločin trestaných osob 17.351,
z toho žen pouze 3.353. Na Slovensku. a Padkarpatské Rusi v roce
1926-1930 prllměr pro zločin potrestaných činí 38.892 osob,
z taha ž·en celkem 9.411, v letech 1923-1925 z průměrného pačtu
32.948 byl pačet žen 8.094.
Menší kriminalita žen nej-eví se pouze u zločinů, nýbrž též
Ll Pl'ečinů a pi-estupků. V Čechách, Mara vě a Slezsku byly shledány tyto paměry: v r. 1931 adsouzena pro přestupky celkem '
132.004 mužů a pauze 29.261 žen; v· letech 1926-1930 průměr
odsouzených pro. přestupek činil Ll. muUl 119.578, u žen 33.140;
v letech 1923-1925 průměrný pačet u mužů 104.812, u žen 33.768.
Poměry na Slovensku a Padkarpatské Rusi: v roce 1935 adsouzeno pro. přestupek celkelTI 14.185 asab, z taho 10.697 mužů
a 3.498 žen. Různost výše celkavých součtů zločinů a př-estupků
oprati výši v zemích histarických je nulno vysvětliti do značné
míry platnastí růmého práva trestního. s razdílnau kvalifikací
trestných činů. Uvedená data čer,pána jsau ze zprav Státního
úřadu statistického, ročník XVI. (1935) č. 136- 138.
Tamže nacházíme statistická data, která nás paučují o pačetnosti výskytu adsauzení pro jednatlivé zlačiny a a tom, kalik
mužských i ženských' pachatelů bylo v určité dabě pro. tyto trestné
činy adsouzeno.
Tak .v Čechách, na MQlravě a ve Slezsku v race 1935 odsouzeno
bylo pro zločiny prati životu a tělu celkem 1.416 osob, z toho
524 žen. Pro. vraždu dítěte adsauzena celkem 6 žen, pro vyhnání
plodu celkem 603 asob, z toho. 451 ž,en; pro. odložení dítěte 4 ženy,
kdežto. pro. vraždu z celkavého po-čtu 48 adsauzených asob byly
pauze 3 ženy. U zločinu krádeže na celkový pačet 4.054 asab
připadlo odsauzených žen pouze 476. Z celkavéha pačtu pře
stupků krádeže 36.492 byly odsouzeny ženy jen v 8.460 případech.
Převaha mužských pachatelů jeví se v trestných činech proti
manželství, mravnosti pohlavní a veřejné .mravopočestnosti. Na
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PRÁVO STÁTNÍ.

Právo volební

a:

zastoupení žen v Národním

shromáždění.

Stát československý jest demokratická republika, jejíž hlavou
je volený president. Území Československé republiky tvoří jednotný a nedílný celek, jehož hranice mohou býti změněny jen
ústavním zákonem.
, Lid je jediným zdrojem veškeré moci státní v republice Čes
koslovenské (§ 1 úst. lisL). Zákonodárnou moc pro celé státní
území vykonává Národní shromáždění, které se skládá ze dvou
sněmoven, sněmovny poslanecké a senátu. Poslanecká sněmovna
má 30.0 členů, senát má 150 členu.
Členové Národního shromáždění se volí podle všeohecného,
rovného, přímého, tajného hlasovacího práva podle zásady poměrného zastoupení. Právo voliti (aktivní právo volební) do sně
movny poslanecké mají všichni státní občané bez rozdílu pohlaví,
kteří pi'ekročili 21 rok svého věku a vyhovují ostatním podmínkám řádu volebního do poslanecké sněmovny. Právo voliti do
senátu jest stanoveno podle stejných zásad, pouze věk voličů vyžaduje se vyšší, překročení 26. roku stáří.
Voli teln i jsou (mají passivní volební právo) do poslanecké
sněmovny všichni občané Československé republiky bez rozdílu
pohlaví, kteří dosáhli aspoň 30. roku svého věku a vyhovují ostatním podmínkám řádu volení do poslanecké sněmovny. K volitelnosti do senátu vyžaduje se dosažení 45 let věku a splnění podmínek zákona o složení a pravomoci senátu.
Ustanovení tato jsou obsažena přímo v Ústavní listině vyhlášené zákonem ze dne 29. února 1920 č. 121 Sb. z. a n. Česko
slovenským ženám se jimi dostalo politické rovnosti s muži.
Nestalo se tak bez předchozích namáhavých bojů a snah, jež .se
datují z doby dávno před státním převratem. Již v r. 1905 organisovaly české ženy svůj boj za volební právo žen v mezích
a formě tehdy možné. Při počátcích těchto snah nacházíme
známá jména bojovnic za ženská práva: F. F. Plamínkové,M.
Tůmové, K. Máchové a spisovatelek Terezy Novákové a B. Vikové-Kunětické, která byla též dne 13. června 1913 jako prvá
ženská poslankyně zvolena (do zemského sněmu českého).
Práva volebního aktivního i passivniho dosáhly ženy již počátkem československé samostatnosti. Takovým výsledkům čin
nosti nemohou se těšiti ženy mnohých jiných států, jak o tom
svědčí permanentní činnost Mezinárodní alliance pro volební
právo a stejná práva občanská, jež má též v Československu svou
odbočku.
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Poóetnost zastoupení československých žen v Národním shronení však zdaleka úměrná počtu žen. Podle sčítání lidu
z r. 1930 bylo celkem 14,729.536 obyvatel státu, z toho 7,586.420
žen; je tedy počet ženských obyvatel vyšší o vícc než 440.0'00 než
mužských. Ačkoli věk, p6padajíd v úvahu při aktivním voleb?im
právu, nekryje se ovšem s celkovým počtem obyvatel, pr-ece
i voliček připadá počtem o něco vice než voličů; zastoupen~
jsou však v poslanecké sněmovně pouze , deseti poslankyněmI
a v senátě šesti senátorkami. Na celkový počet zástupců 450 poslanců i senátorů připadá tudíž 434 mužů a jen 16 žen, jak j.e
patrno ze seznamu poslanců' a senátorů z ParlamentJní ročenky
1934-1935. V seznamu, uvedeném v ročence 1918-1919 nacházíme celkem osm ženských zástupkyň (dle prozat.ímní ústavy).
Boj D přiznání volebního práva žen byl korunován úspěc?,em,
avšak snahy o dosaž-ení skutečně úměrného zastoupení v Narodním shromáždění ml!l:sí ještě pokračovati pilnou a vytrvalou pracovní účastí žen v polioiické práci, která za da'n ých poměrů se
soustřeďuje v politických stranách. Ačkoli všechny politické
strany dosahují ,početnosti svého zastoupení ~om.ocí .ženskýc~
voličů (ryze ženská politická strana u nás neexIstuJe), JSou n::ezI
nimi některé, které nekandidují vů-bec žádných žen, ostatní Jen
nepoměrně malý poóet. K tomu }est uvésti, že také ohledně samosprávných sborů,
totiž zastupitelstev obecních, okresních a z.emských platí stejné
aktivní i passivní volební právo pro ženy jako pro muže. mážděnJí

Občanská

rovnost a svoboda žen.

V hlavě páté ústavní li,stiny zák. Č. 12~ z ~9. ú??ra 1~20 obsažena jsou ustanovení o pravech a svobodach Jakoz I povmnostech
občanských.
.
Vš·em obyvatelům (nikoli jen státním občanům) zaručuJe se
zde rovnost, svoboda osobní a majetková, svoboda domovní,
tisku, právo shromažďovací a spolkové, právo petiční, tajemství
listovní svoboda učení, svědomí a svoboda projevu mínění,
ochran; manželství, rodiny a mateřství a stanoví se zásada branné
povinnosti (§§ 106 až 127). V hlavě š·esté stanoví se rovnost, ~ to
pokud se týče státních občanů československých s hledIska
menšin národních, náboženských a rasových.
Z ustanovení jest uvésti doslovně § 106: (1.) Výsady pohl~ví,
rodu a povolání se neuznávají. (2.) Všichni obyvateM republIky
Československé používají v stejných m-e úch jako stát!flJí občané
této republiky na jejím úz;mí plné ~ n~pro~té oc?rany sv~h~
života i své svobody noehledlc k tomu, ]akeho JSou puvodu, statm
příslušnosti, jazyka, rasy nebo náboženství. ú~hylky ?d této ~á
sady jsou pří'pustny jen, pokud právo mezmárodnol dovoluJe.
(3.) Tituly smějí býti u~díleny ~en, polmd o~na~ují úřad ne?o povolání. Tot.o ustanovem netyka se akademlckych hodnostI.
188

Dále § 107: (1.) Svoboda osobní se zaručuje. Podrobnosti upravuje zákon jako součást · této ústavní listiny. (2.) Omezení nebo
-odnětí osobní svobody jest m,o~né }en na základě zákona. Rovněž
jen na základě zákona může veřejná moc od občana požadovati
.
osobních výkonů.
Dále § 108: (1.) Každý státní občan československý múže se
usazovati na kterémkoli místě Č,eskoslovenské republiky, nabývati
tam nemovitostí a vykonávati výdělkovou činnost v mezích všeobecných právních ustanovení. (2.) Omezení tohoto práva jest
možné jen v zájmu veřejném na základě zákona.
Výslovným uv,edením práva svobod občanů, jež se nazýya.ií
za(;asté »katalogem práv, svobod a povinností ohčanských « , při
drž·ela se naš,e Ústa vn i listina vzorů takřka všech ústav světových
(Baxa, Ú. 1. Sborník XX!.).
Vyskytují se názory, že tato ustanovení o základních právech
občanú isou zcela bezv)lznamná. Jsou to pouhé »monology zákonodárcovy « (Pražák, Rak. p. ústav. III. 51.). Občanům nemohou z nkh vzniln10uti žádné subjektivní nároky. Jsou to prý jen
pouhé akademické zásady, konstatují se jimi jen politicl\.é zásady
. demokratického režimu, které jsou samozřejmé.
Poněvadž státní moc pohlížela na poměry občanů tak, že stav
nerovnosti resp. nesvobody občanů jest přiro7,ený, bylo nutno
zásady rovnosti a svobody pojmouti do ústavy. Příslušná ustanovení o základních právech občanů jest proto posuzovati spiše za
historicky a politicky pO'chopitelný ústupek než za vrchol zákonodárné t,echniky, který by měl zmizeti, jahmile zmizejí příčiny
(Weyer, Soustava čs1. p. stát. str. 75 a násl.).
Převažuje však opačné mínění, které přiznává 'p rávní důleži
tost ustanovením o právech a svobodách občanských v ústavní
listině.

Prof. Dr. J. Hoetzel ve svém pojednání o Ústavni nstině (Sborník XX. str. 21.) uvádí výslovně: »Pokládám za velkou vymoženost pro občany, že Úslavní listina sama ohraničuje jejich právní
sféru. « .
Prof. Dr. B. Baxa (Sborník XXI. str. 40) souhlasí výslovně
s Hodzlem. Dle něho svobody a práva občanů nerozumí se samy
sebou ani ve státě demokra:tickém. » Vytčení státoobčanských
práv není nutným jen v monarchiich. nýbrž zajisté i v demokraciích: práva stálnkh ohčanů sluší hájiti nejen nahoru, nýbrž
i dol ů.«
- ".~,,~
Prof. Dr. F. Vavřínek (Základy p. ú. II. str. 21, 22) uvádí
k témuž: »Základní práva zaručujíce volnost od· státu, znamenají
obmezení státní moci. Zaručování základních .p ráv trvalo zeiména
v Anglii od stř'edověku (Magna charta lihertatum z r. 1215) ....
Prohlášení práv lidských a občansk)fch má právě přesně vytknouti
meze mezi zbylou svobodou a mezi tím, čeho se občan vzdal ve
prospěch moci státní. «
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Dr. C. Horáček ml. (Sborník XXV.) pojednávaje o Právním
významu základních práv o~ča~sk1c.~, ~ovozuj~ z , tě.chto u~ta?-o 
vení subjektivní práva ohcanu, JeJIchz porusem Je chraneno
pÍ'Ímo soud em. Nejvyšší správní soud skutečně již na ~ál~~a,~~
tě chto ustanov ení naší Ústavní listiny vydal více rozhodnutl, JImIZ
naříkané úřední V)1l10sy byly zrušeny, resp. při nichž přihl~žel
k ustanovením o právech a svobodách občanů v Ú. 1. uvedell1ym.
Týkalo se to zejména věcí spolkových, živnostenských a j. Hor~~
ček dol,azuje tím správnost mázoru , že občanské svobody maJ1
skutečně aJ€spoň z v ětš í části též význam zákonfl, z nichž plynou
občanú~ ,přímá oprávnění a to tím větší, Žie jsou právě součástí
Ústavní listiny a mají v dLlsledku toho větší stabilitu než obyčejné zákony (cit. str. 156). ,
, . .
.
V uvedených ustanovel1lch Ústavm hstmy JSOU svobody a
práva zaručena s .podmínkou, že j'ejich omezení je možno jen na
základ ě zákona. Bylo by tedy mO ŽJno chápati význam, t~chto ~l~.ta
novení tak, že j-e občanům dovyoleno vš.e, C? ne~,í zakoazano;,pnJdy~
jen na to, jaký jest obsah on ech specIell1lch zakonu, ldere tvon
meze svobody (Va vÍ'Í'nek, cit. spis 1. str. 198). Obyvatelům na
území Československé r ep ubliky jest zaručena plná ' a naprostá .
ochrana života a svobody (§ 106), avšak ani z toho to ustanovení,
ani z ustanovení § 107; 115, 117 Ú. 1. nelze dovoditi , ž.e nelze onu
osobní svobodu omeziti na základě zákona (Bob. 3016).
K tomu jest uvésti vysvě tlení prof. Hoetzela, hlavního tvůTce
Ústavní listinv : dest saIl1ozřejmé, Žie zvláště nový nehotový stát
s různorod)il1; obyva telstvem nemůže v Ústav. listin ě zan~-čovati
práva svobod ob ča nských heze všech omezení .... MusIlo by
býti pE každém ,článlm l;.1avy páté bedlivě zl~oumáno , pro~ v o~en~
příslušná formulace . Nejde tu o formulace Jen tak hOZJene, nybrz
o v)'sledek pečlivých úvaho tom, co se snáší s potř,ebam~ naš'e ho
státu v nyn ě,iším jeho stavu (r. 1920, pozn. autorky). Az se poměry zkonsoliduji, budeme moci býti liberáln ější a méně opatrní. « ,
To jest vysvětlení věrohodné i postačující pro zm ění přísluš
ných ustanovení, jímž padají v)' tky příslušného omezení ob čan
ských svobod v :Ústavní listině. Zároveň pak uvádí nás k základnímu v,rznamu ustano vení těchto občanských svobod, pokud
z nich ňeplynou ještě dalekosáhlejší důsledky , loliž přímo subjektivní práva občanů již v době přítomné.
Dflvodová zpráva k Ústavní listině i zpráva referenta přisluš
ného výboru vyslovuje názor, že předpisy '0 právech a svobodách
občanských je vytčena m,ez zákonodárci obyčejnému (na rozdll
od zák. ústavního), kte'rou nesmí překročiti; předpisy tyto jsou
zákonná om,ezení moci v)Tlwnné. Je výslovn ě konstatováno, že se
nejedná o pouhé akademické výroky, nýbrž ? bezprostře~ní
účinnost těchto předpisů i závaznost zásad v TIlch vysloVienych
vzhledem ke kontrole ústavního soudu.
Hoetzel uvádí, že Ústavní listina jest jak)Tmsi kořenem , z,e
kterého ,b y vyrůstalo ústrojí na.ší republiky (cit. pojednání str. 25).
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VavÍ'Ínek vysvě lluje, že t ě mito ustano v'eními chtěl míti zákonodárce sbírku hesel jako poukaz a direktivu pro pí-íští zákonodárství, aby se neuchylovalo (cit. spis I. str. 198) a dále, že základní práva 'občanská znamenají závazný program pro příštího
zakonodárce (cit. spis. II. str. 24).
Baxa pOLlkazuje ohledně hodnoty státoohčanský'ch práv, vyslovených v Ú. listině, na správné výv·o dy vládní zp'r ávy důvo
dové (cil. pojedn. str. 39), a dále uvádí, že jest si přáti, aby ústava
se stala u nás bezpečným základem našeho právního a státního
rozvoje (tamže str. 40).
Souhlasn ě též Horáč€k (cit. spis str. 157, 158).
Shrneme-li uvedené, docházím·e k závěru, že ustanovení Ústav.
listiny o svobodách občans'kých mají dvojí důJ.ežitou funkci
v právním ř'ád ě : }ednak jS?U přín:'o zdroj~m. ~ráv občay~.ů, je~
slojí rod ochranou soudu, Jednak JSou smermCI pro dalsI nove
zákony, které za platnosti Ústavní listiny s-e novč usnášejí a vyhlašují. .
Jaký jest '\lýznan1 ustanovení § 106, 1. věty Ústavní listiny,
totiž ustanovení, že výsady pohlaví se neuznávají, o tom nacházíme tyto názory uvedených autorů:
Weyer (cit. spis str. 77): »Pokud jde o poh1aví, jest jasno, že
oelá řada platných zákonů zcela jasně a zřejmě (jakož i rozumně)
podobné výsady u zná v á; stačí poukázati na občanský zákon
(§ 91 a jiná mstanovení), kde stanoví se zřejmá výsada I?užs~{ého
pohlaví proti ženskému, na trestní zákon (na př. § 96:::), ŽIvnostenský řád (§ 94**) a branný zákon, v němž stanoví se výsady
ženského pohla ví protr mužskému. «
Dále pak (str. 343) cituje vládní vys větlivky k tomuto zákonnén1.u ustanoverlí: »Provedení této zásady ponechati sluší zvláštním zákonům. roto opatření jest nutným , ježto by jinak v dů
sledku zásady rovnosti , prohlášené ve větě první, nastala rovnost
i tam, kde by to odporovalo jinýrl1 ustanovením právního řádu;
uvésti pak dosavadní právní řád v soulad se zmíněnou zásadou
rovnosti j.est právě věcí zvláštních provád ěcích zákonů. «
K tomu pak dodává: »Pro svou osobu pochybuji však v.elice:
zdali tato zás.ada - zejméria pokud jde o pohlaví - do. krajnostI
dá se provésti. «
.
. Vavřín'ek (cit. spis. II. str. 6): »Zákony speciální mo~otll ,o všem
zásadu rovnosti důkladně porušovati: Tak branná pov.m nost postihuje pouze muže, byť i v branném zákoně výslovně tak stanoveno nebylo. Zde výsada žen proti znění ústavy (§ 106) se
udržela. «
Hoetzel (cit. pojednání str. 22): »1. věta § 106 stanoví pouhou
zásadu, která nechce platiti bezprostředně, nýbrž j-ejí důsledky
*) Zločin únosu .
**) Není dovoleno zaměstnávati ženy šest neděl po slehnutí.
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mohou býti provedeny jen zvláštními zákony, upravujícími jednotlivé obory právní. «
Horáček (Dr. C. ml., Občanská práva 'a povinnosti ohčanské,
Slovník veř. p. str. 968) vyslovuj-e se o ustanovení 1. věty § 106
spol'ečně s ustanov,e ním § 128 Ú. 1. o zásadě rovnosti takto: »Provedení této zásady zůstaveno je zvláštním zákonům, kterými mají
býti stanoveny stejné podmínky pro nabývání práv pro všechny
státní občany. Zákonodárce jest touto zásadou vázán a mťtže
stanoviti výjimky j.en tam, kde přiro'zené rozdíly mezi občany
zvláštní odchylné. (nakládání odůvodňují a vyžadují, na př. když
stanoví povinnost brannou pouze pro muže, zvláštní postavení
muž<e v rodinném právu, zvláštní ochranu ženy v trestním právu
a pod. «
Obdobně i Nejvyšší soud v rozhodnu tí Boh. 7954 adm., že
vdovec nemá za platnosti zákona č. 104/1926 nároku na úmrtn.é
po ženě - učite1ce uvádí, že jiný důsledek neplyne ani v ustanov,e ní § 106 Ú. 1., které neodstraňuje svým zněním ještě rozdíly
právního postaveni příslušníků Jednoho nebo druhého pohlaví,
které jsou založeny positivními předpisy »a nemají ostatně také
ani povahy "výsad". «
.
. Abychom si ujasnili slmtečný stav věci a vysvětlHi jednotlivé
námitky a výtky nesrovnalosti mezi zněním Ústayní listiny a
?statních zvláštn.ích zákonů pokud se týče postavení mužů a žen,
Jest nutno uvážiti následující:
C-eskoslovenský stát vznikl na území dhvějšího státu rakouskouhers!i:éhodne 28. října 1918. »Národní výhor «, v němž byly
orgamsovány všechny české politické strany té doby, vydal téhož
dne prvý zákon, vytištěný pod č. 11 ve Sbírce zákonů a nařízení
státu československého, kterýmžto zákonem byla prohlášena
samostatnost státní a výslovně stanoveno, že veškeré dosavadní
zákony a naÍ'Íz,ení zůstávají zatím v platnosti.
Tím se stalo, že řada ustanov,ení zákonů, 'Platných namnoze
do dnešní doby, pocházejících od zákonodárce a ~ákonodárného
systému, který byl cizí zásadám Ústavní listiny československého
státu, trvá současně v platnosti, nebyla dosud novelisována a reformována. Není to však jediný dluh, kterým je československý
zákonodárce občanům povinen, uvážíme-li zejménl:!, že trvá doposud téměř všeobecně' dvojitost práva, takže nejen dosud trvají
n'ěkteré rozdíly právního postavení m·ezi občany různého pohlaví,
nýbrž dokonce ani u ohčanů télhož pohlaví není stejné právní
postavení· v oblasti zemí českých a zemí slovenských. O tom jest
jednáno na jiných místech této knihy. Rozdíly jsou značné
a omezení žen trvá začasté jen v }edné právní oblasti, zatím co
v druhé je postavení žen rovnoprávné s muži (viz na př. právo
obchodní a právo procesní).
Již sama platnost základních zásad právního řádu českoslo
venského, vyjádřen)Tch v Ústavní listině, vede při výkladu a užití
starších pl:atných pfedpisů zákonných začasté ke snaze po sou-
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ladu těchto předpisú s těmito zásadami, jak }est Ll v1edeno zejména
na n ěkterých mís tech pojednání o právu občanském. Jest však
pí'edevším nu tno dbáti toho, aby nové zákony, které mají nahražovati staré zákonné předpisy, převzaté z právního řádu dříve
rakousko-uherského, od-povídaly směrnicím Ústavní listiny též
pokud se týče rovnoprávnosti mužů a žen, a to nejen co do povinností, tedy placení dHnÍ a branného příspěvku , účasti žen na
obraně státu, ukládáním alimentačních povinností ženám ve
prospěch mužů atd., nýbrž i c·o do rovných práv, jež mají ženám
náležeti, zejn1éna v právu rodinném, 'Pracovním a j. Pokud
osnovy chystaných zákonných novel neodpovídají těmto zásadám,
bylo upozorněno na j-ednotlivých místech výkladu.
Také na poli osobních p r á v musí se ž·e nám dostati zrovnoprávněni a nemohou se dále udržovati výsady mužů . . Neboť
;> nesmíme pouštěti se zřetele, že ústava jest základem našeho
právního řádu, a že je jakýmsi konIpasem, udávaji'Cím veškeré
státní politic,e směr v bouřích st.ranických vášní, a ochranou pr,o
jednotlivce i menšiny před útiskem, který ' se stejně vyskytuje
v demokraciích jako v monarchiích « (Horáček, Shorník. XXV.
str. 158).
\

Státní

občanství

a domovská

příslušnost.

Ustanovení o stát. příslušnosti obsažena jsou zejména v Ústavní
v ústavním zákoně z 9. dubna 1920 č. 236 Sb. z. a nař.,
v občanském zákoně, plat. v zemích historických, v dv-or. dekretech z r. 1817 a 1833, v zák. čl. L z r. 1879, který se týká nabývání a pozbývání státního ohčanství (v území Slo\ýenska a Podle
Rusi).
O dom,ovské příslušnosti obsahuje 'Předpisy zákon ze dne
3. prosince 1863 č. 105 1'. z. (pro země historické) a zák. čl. XXII.
z r. 1886 (pro Slovensko a Podle Rus). částečná unifikace se stala
zavedením platnosti zák. č. 222 z T. 1896 pro země slovenské.
Uv,e dené právní poměry byly upraveny vzhledem k mim-ořádným
poměrúm při vzniku našeho státu jakožto nové státní jednotky
zákonnými předpisy, jež jsou v souvislosti s mírovými smlouvami
mezinárodními.
O státním občanství jest uvésti výslovné ustanovení § 4 Ústavní
listiny, dle něhož státní občanství v óeskoslovenské republice je
jediné a jednotné. Nelze je proto děliti nebo rozUšovati podl-e
obou právních oblastí, české a sl,o venské, pokud nejsou předpisy
ještě unifikovány.
Podle kterých předpisů, zda dřív,e rakouských nebo dříve
uherských, upraven bude obsah 'tohoto jednotného státního
občanství v kaž.dém daném případě, bude rozhodovati skutečnost,
v které právní ohlasti bude ležeti ,o bec, v níž na,byl žadatel dom·ovského práva (Weyer, Soustava str. 436). českoslov,enské
státní ,občanství je rozdílné též od státního občanství dříve rakoulistině,
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ského a uherskéh,Q (Boh. č. 6229 adm.). Pí'íslušní~ cizího státu
nemůže býti zároveň příslušníkem Československé republiky.
O osobách, které se narodily nebo narodí 'l m území ·českoslov.
r€publiky, má se za to, že jsou státními ,občany českosl., není-li
prokázáno, že narozením nabyly jiného státního občanstvÍ.
' Státní občanství, pokud ho nebylo nabyto ,odvozeně, t. j. od
osoby jiné (nar·ozením, legitimací, provdáním) nabývá se výslovným udělením. K tomu dli musí býti podána zvláštní žádost,
d,Qložená ,osobními a rodinnými doklady, průkazem o dřívější
státní příslušnosti a dokladem o tom, že některá zdejší obec zajistila pro případ udělení státního občanství domovské právo
žadateli. Při tom rozhoduj€ udělení stát. občanství, resp. propuštění z něho, není ' třeba s-oučasného vystěhování (V áž. 1296).
Cizozemec nemá práva na udělení státního obČJanství, toto jest
aktem milosti se strany státu, který ve svém vlastním zájmu
a v zájmu dosavadních příslušníků přihlíží při udělování stáního
občanství též ke kvalitám morálním, p,Qlitickým, hospodářským
a j. žadatele; může jeho žádost Zlamítnouti bez udání důvodů
(viz žláb€k - Verner, Stát. občanství, Praha 1923).
Z toho jsou vyňaty případy, kdy nastala na základě smluv
mezinárodních povinnost ku převzetí do státního s~azku u urči. tých osob za splnění určitých podmínek. Ústavní zák. č. 236
z r. 1920 obsahuj,e ustanovení o tom, kteří státní občané do té
doby ' jiného státu m-ohou si zvoliti (optovati) státní občanství
československé, případně jiného státu, za vzdání se státního
občanství českosl1ovenského.

Opce mariželského otce, a jeho vzdání se státního občanství,
je plla tná i 'pro manželské děti do 18 let. Opce manžel,Qva a jeho
zřeknutí se stát. občanství platí i pro manŽJelku, když její manž·elství nebylo soudně pravoplatně rozvedeno nebo prohlášeno
neplatným. Vdaná žena, jejíž manželství nebylo r,ozvedeno, n€může v tomto směru učiniti samostatných platných prohlášeni.
Neml8.nželské děti do 18 let řídí se dle opce neho zř· eknuU státního občanství svou nemanželskou matkou. Dětem starším 18 let
přiznáno právo samostatné opce nebo prohlášení o zřeknutí se
státního občanství československého. Odvozenému způsobu nabytí narozením rovná se též nabytí
státniho občanství legitima.cí nemanželských dětí napotomním
sňatkem rodičů (tuzem·ce s cizozemkoU!) případně legiHmací cestou
milosti (p€r rescriptum principis, Boh. 2047 adm.). Stejně je tomu
u domovské příslušnosti, změna tu nastává ,okamžikem uzavření
sňatku, nikoli' teprve vyznačením v matrice (Boh. 5829 adm.).
, , AdopCÍ nenastává však změna státní příslušnosti u nezletilé
adoptované osoby podle adoptanta. V zemích historický'Ch ani
domovská příslušnost se nemění; dle práva dřív,e uherského
adOptované nezletilé dítky následují dom,ovskou příslušnost
adoptantovu, ovšem za předpokladu, že nejsou cizozemci.
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Děti, které mají státní a domovskou příslušnost podl€ svého
manželského otce, nebo jí nabyly legitimací otce dříve ruemanželského; nebo 'podle své nemanželské matky, následují vždy, pokud
jsou nezletilé (do 21 let) tyto své r-odiče při změnách v přísluš
~osti s výjimkou změnty příslušnosti u nemanželské matky, když
Jl tato doznala provdáním za jiného muže než nemanželského
otc.e dítek (§ 12 zák. z r. 1863).
Za platnosti dřívějších právních ust'anovend, konskripč. patentu
z r. 1804 č. 4, sv. 23. Sb. zák. a nař. pol. v tomto případě v domovské příslušnosti nemanželské děti svou matku následovaly
(Boh. 10.303 adm.).
Cizí státní příslušniee mabývá zdejší příslušnosti provdáním
za tuzemce (dv. d. 1833č. 2595 S. z. s.). Manželka zd€jšího st.átního příslušnílm sdíli s manželem také pozdější změny jeho státní
příslušnosti pokud není manželstvj prav-oplatně rozvedeno. Propuštění ze státního svazku a nabytí cizího stát. přísluš,enslví vztahuje se nejen na muže, nýbrž i na jeho rodinu, v to čítajíc manž,elku. Podle práv.a dříve uherského (§ 26 zák. čl. L 1879) uvedena jest podmínka, že se manželka s manželem (děti s otcem)
vystěhuj'e, a v prO'pouštěcí listině má býti jmenovitě uvedena
manželka a dítky, na něž se propuštění vztahuj.e (§ 28 c. z.).
Když jest manželstv,í cizoz,emky s tuzemcem nebo tuzemky
s cizozemcem prohlášeno za neplatné, n.astavší dříve nabytí jiného
státního občanství zaniká u ženy, jejíž státní občanství doznalo
změny, nabýv-á opět svého původního státního občanstvÍ. Neplatnost manžlelství musí býti pJ:1ohlášena soud·em k tomu příslušným,
správní úřad nesmí ani jako prejudicielní řešiti otázku neplatnosti
manželství (Boh. 6415 adm.).
Při rozvodu a rozluce manželství manželce zůstává státní
(a domovská) příslušnost podle manžela, .iiž tento v době pravoplatného ro·zvodu (resp. rozluky) měl. Sama může později přísluš
nosti nabýv.ati a rozvedeného nebo dřívějšího manž-ela v i'eho
napotomních změnách příslušnosti (státní, domovské) nenásleduje. .
Takovým způsobem' múže snadno nabýti cizí státní příslušnice
zdejšího státního ,občanství: po rozvodu nebo rozluce manželství
jí pak . nadále naše státní občanství zůstává. Naproti tomu zdejší
státní příslušnice, IdeJ:1á státního občanství pozbyla sňatklem
s cizincem, i po rozluce manželsví zůstává ciZÍ státní příslušnicí.
Stejně jalw při rozluce také při skončení manželství smrtí
vdově zůstává státní příslušnost po manželovi.
Odvozenost co do státního občanství u vdané ženy dotýlqí
se hluboce osobních práv ženiný'ch. Její vůli ani skutečnostem,
v j.ejíosobě nastalým, nepr-opůjčuje zákon žádné právní důleži
tosti. Pouze rozvedená žena může samosta-tně nabýti státního občanství. Bylo-li však čsl. státní -obč;anství uděleno ženě rozved-ené,
stává .se toto udělení bezúčinným, obnoví-li manželské soužití

13*

195

s manželem (Verner, Slovník v. p. d. 11., str. 985). Úprava státního občanství vdané ženy závisí jen na zákonných př, edpisech
a vůli resp. skutečnostech, týkajících se jejího manžela (Boh.
7156, 8641 adm.). Ba ani tehdy, když nemá manžel schopnost
jednati, není vdaná žena oprávněna ani za svou osobu zasáhnouti
do úředního postupu, kterým jest rozhodováno o jejím státním
občanství.

Zem,řel-li manžel dříve, než bylo rozhodnuto o jeho žádosti
udělení státního občanství, nemá vdova nároku, aby na základě oné žádosti manželovy bylo státní občanstvÍ uděleno jí;

za

také jí nenál·eží právo ke stížnosti, když byla manželova žádost
zamítnuta, Uebaže zamítavé r,ozhodnutí bylo doručeno ještě za
života manželova (Boh. 10.496, 9858 adm.).
c.eskoslovenská státní příslušnice provdáním za cizozemce
ztrácí oeskoslovenské státní občanství. Po rozvodu nebo r,ozluce
československého státního občanství v zemÍ'Ch óeských nenabývá.
Podle práva platného na Slovensku a Podk,a rpatské Rusi (§ 41
zák. čl. L 1879) žena, která propuštěním nebo nepřítomností
svého manžela nebo následkem sňatku uzavřeného s cizozemcem
ztra'lila své (uherské) stMni občanství, j.e-li od svého manžela
s·oudně r,o zvedena, nebo bylo-li její manželství rozloučeno nebo
ovdoví-li, má býti na svou žádost opět přijata do (uhers.) stát- .
ního svazku.
Účinek rozloučení manželství na státní příslušnost ženinu ve
smyslu § 41 (shora) nenastává .liž ze zákona a již uskutečněním
rozluky; je tu třeba výr,o ku příslušného úřadu (Boh. 8902 adm.).
Nárok na zpětné přijetí dle téhož zák. ustanovení přísluší jenom
ženě, která provdáním ztratna státní občanství československé
(Boh. 6229 adm.). Žena, která nikdy československého . státního
občanství n.eměla, ačkoli měla před tím dom'ovské právo v Bratislavi, nemůže podl.e citovaného § 41 československého státního
občanství nabýti. Cit. zákon. ustanovení podle zák. č. 236 z r. 1920
zůstalo sice v platnosti, nutno však míti na paměti, že se stalo
součástí právního řádu jiného státu, státu československého .
Podle slovenského práv,a nenásleduje manželka manžela také
v tom případě, když úřad vyřkl ztrátu státního ,občanství pro
vstup manželův do služ,eb cizího státu (§ 30 zák. čl. L z r . . 1879).
Příčina ztráty státního občanství spočívá tu jedině v činech a chování manžeb a zákonodárce neuvedl přímo, že se vztahuje také
na manželku postiž,e ného (Boh. 6116 adm.).
Také domovské pHslušnosti nabývá se odvozeným způsohem ,
kromě případů II nezletilých dětí také provdáním. Jinak jest
nutno zvláštního přijetí.
Jenom státní občané mohou nabýti domovského práva a ztrátou státního ob6alnství zaniká také domovské právo. Domovské
právo může míti každý občan pouze v jedné obci. Obsahem domovského práva jest právo na nerušený pobyť v obci a právo na

196

chudjnské zaopatření. Nárok na udělení posuzuje se podle dobro·
volného a nepi"etržitého zdržováni se v obci po dobu 10 let (na
Slovensku dle poněkud jiných předpisů pi"icházÍ lhůta čtyřl'etá)
po dosažení zletilosti, ph čemž byla by na pi"ekážku okolnost, že
po tuto dobu pi"ipadl žadatel nebo jeho rodinní pi"íslušníci na
obtíž veř'ejnému chudinskému zaopati"ení. Okolnost, že manželka
žadatelova připadla na obtíž chudinskému zaopatření, byla právem uznána za překážku pi"ij-etí do sv,a zku Dbee (B. 7560 adm.).
Podle dom,ovského zákona jest bydliště manžela (otce) smě
rodatné pro bydliště vdané ženy (nezletilých dětí) , nikoliv opačně.
Když se manžel vzdálil ,od rodiny a k ní se nevracel, dle okolností uznal N .. s. s. jeho úmysl již se nevrátiti (Boh. 3792 adm.).
Dobrovolné vzdání s'e pobytu v obci přetrhuje po6atou desetiletou
lhůtou jen tenkráte, když odchod se děje bez úmyslu bydliště se
vzdáti.
l ustanovení § 92 obč. z. o povinnosti manželčině sledovati
m·a nžela v jeho bydliště nelze dovozovati, že by manželčin pobyt
v ·obci pobytu manželova byl nedobrovolný v,e smyslu § 2 zák.
z r. 1890 č. 222 Í'. z. Při posuzování samostatného nároku manželčina na domovské právo, nabytí vydržením dle cit zák., jest
vpoč'ísti do vydrž.ení i d,o bu, kterou žena ztrávila v obci manželova pobytu za trvání manželstvi (Boh. č. 6967, 8098).
V. konkretním př'ípadě rozhodl N. s. $., že vdova má právo,
aby Jí. do vydržecí doby podle § 2 zák. č. 222 z r. 1896 byla započtena doba, po kterou za trvání manželství soudně nerozv1edeného se zdržovala mimo bydliště manželovo (Boh. 8098 adm.).
Nejen manželka rozloučená a ,ovdovělá, také r,o zvedená man,..
želka může založiti sanlOstatně, nezávisle na manželovi, domovskou příslušnost. Otázku, zda jest man~elství pravoplatně rozvedeno, není správní úi"ad oprávněn ř·ešiti o své újmě, a jest povinen pravoplatné soudní usnesení (rozsud.ek) o rozvodu manželství ' položiti za záldad svého rozhodování; nemá práva zkoumati
věcně soudních rozhodnutí a hleděti k námitkám strany (Boh.
.
7148, 10.247 adm.) k témuž směřujícím.
Až do právní moci rozsudku v rozvodu manželství následuje
~nanželka manžela ve změně domovské .pi"íslušnosti, nikoli tedy
Jen do podání žaloby o rozvod nebo do dne vynesení rozsudku
prvého soudu (Boh. 11.143 adm.). Otázku, zda rozv,edená manželka zůstala i po napotomní změně nabytí cizozemského státního
občanství tuzemskou příslušnicí, jest í'ešiti vždy podle tuzemského
práva (Váž. 6787, 9296).
.
Také podle práva slovenského sleduje manželka provdáním
pí'íslušnost svého manžela a podržuje tuto ' pi'íslušnost i jako
vdova, pokud nenabude příslušnosti dle svého 'vlastního osobního
práv1a. J,e-li však m,a nželka soudně rozv,e dena nebo je-li manželství soudem rozloučeno, vrací se manželka zpět do svazku té
obce, kde měla příslušnost před provdáním. Žena, kt€rá po sko~

197

6ení manželství s CIZll1Cem nabude zpět (uhers.) státního občan
ství, vstoupí nazpět do svazku té obce, kam příslušela před
sŤl>atk'em.

Děti zdejší státní příslušnioe, jež byly legitimovány svým nemanželským otcem - cÍ1Jozemcern, ztrácí 1Jdejsí státní i domovskou
pi'islušnost.
Děti manželské, jejichž matka nabude později, třeba jako
vdova, nové státní nebo dO'movské příslušnosti, svoji matku
v této změně nenásledují a podrží SVOjI státní i domovskou pří
slušnost podle svého m.anž'elskéllO (legitimního) otce. Úmrtín1
manželského otce nebo nemanželské matky, dle nich se řídila
domovská příslušnost děti, nemění se ničeho na jejich již nabyté
dO'movské příslušnosti.
Kdo pozbude státního ohčanství, pozbude také práva domovského.
Bezdnmovci jsou ti, kteří nelTIohou na ten čas prokázati, že
maj'í domovské právo. Tito se phkáží k některé obci, a to buď
dle pobytu, vo}enské služby, narození~ nalezení (§ 19 zák. z r. 1863,
§ 16 z. čL XXII z r. 1886). Manželka bezdomO'vcova má býti při
kázána k téže ,obci, jako její manžel, když s ním. žila ve společné
domácnosti; }estliže nikoli, má býti pi'ikázána dle skutečností,
týkajících se její osoby, obdobně jako muž; stejně též vdova po
bezdomovci.
Také příslušnost nezletilých dětí bezdon1ovců Ndí se obdobně
dle mtanželského ·otce nebo nemanželské matky; u manželských
dětí nastane pi'íslušnost dle manželské matky, když jsou živy
s ní ve společné domácnosti. Nežiji-li takové nesvéprávné děti
ani s otcem ani s matkou ve společné ' dO'mácnO'sti, nebo jsou
osiřelé, hdí se jejich phkázání též dle skutečností, vzniklých
v jejich osobě (§ 19).
Obce jsou povinny vydati potvr1Jení 'O' tom, ž·e určité osobě
náleží tam právo domovské. Potvrzení tato nazývají se domovskými listy. lVlají z:ákonem předepsané náležitosti. Dom,ovský list
nezakládá domovské právo, nýbrž je pouze ,osvědčuJe (B. .7156
ad~.). .
V ustanoveních o státní a dO'movské příslušnosti nacházíme,
jak z uvedeného patrno, rozdílné př,edpisy pro muže a pro ženy,
pokud jsou ž·eny provdány, resp. na záldadě jejich rozvedeného
nebo dříve trvajícího manželstvi. Ustanovení tato jsou pro ženy
nevýhodná, omezují ženy v právech, která jinak pi'ísluší vš,em
ostatním občanům; provdáním za ci1Jozemce ztrácí žena čsl. státní
občanství a nakládá se s ní nadále jako s každým jiným cizím
státním příslušníkem. Tak vykonávání prací a zaměstnání jest
vázáno na zvláštní úř'ední povoLení, protože domácí trh práce
jest chráněn proti zaměstnávání ózinců zvláštním zákonem. Jest
vyloučena ze zaměstnání, při nkhž se výslovně vyžaduje českoslo
venského státního občanství, tak ze státní a jiné veí'ejné služby,

198

advokacie a j. Pouze výjimečně můž·e býti povolleno další vykonávání povolání, jež měla ž·ena př,e d svým provdáním za cizozemce, na základě zvláštních předpisů ustanovení zákonů, toho
určitého. povolání se týkajících. Tak pozbude-li žena, vykonávající
advokaclI, československého státního občanství sňatkem, uzavře
ným s cizincem, může k její žádosti ministerstvo spravedlnosti po
slyšení advokátní komory povoliti, aby advokacii dále vykonávala (§ 3, odst. 2. zák. č. 40 z r. 1922).
Ustanovení o státním občanství vzhledem ke své povaze vyžad~jí řešení s h1ediska mezinárodního, a jsou též předmětem
mezlnár'odního jednání na zasedáních Svazu národů. Tamže za
spolupůsobení delegací jednotlivých států a m,e zinárodních ženských organisací 'Pracuj'e se na směrnicích zákonných ustanovení
Ov stát!1 ím občanství, kterými by byly i pro vdané ženy zaved.eny
predplsy spravedlivé, respektující jejich projev vůle a ·osobní skut,e~nostI, .a ,dle ~chž by měly býti zákony o státním občanství
v ]ednothvych stat€ch reformovány.
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NÁRODNÍ
HOSPODÁŘSTVÍ,
PRÁVO SPRÁVNÍ
A. FINA.NČNÍ.

PRACOVNÍ PRÁVO.
Pracovní pTávo vytvořilo se teprve v novější době jako samostatná právnická nauka. Zahrnuje v sohě předpisy práva soukromého i veřejného, vytvářejíc svým celkem jakýsi třeH druh prá vního odvětví, které se označuje jako právo sociální nebo právo
hospodářské (součást národního hospodářství).
Dělí se zejména na odvětví, j-ednající -o pracovní smlouvě,
dále na od větví pracovního práva ochranného, k němuž se přiřa
zuje i ochrana zaměstnanců pro pří'pad nemoci, invalidity a stál'í,
sociální pojištění. Také sama pracovní možnost chrání se v }ednotlivých státech ochranou domácího trhu práce zákazem přijí
mání cizozemců, a zmírňuje se nedostatek výdělečné možnosti
péčí -o nezaměstnané.
Poměry pracovního práva nachází soustředění a řízení m-ezi- národními orgány, jimiž jsou lVIezinárodní úřad práce v Ženevě
a Mezinárodní konference práce. Československo jest od samého
počátku " členem mezinárodní organisace práce, bylo zastoupeno
již v komisi pro mezinárodní zákonodárství práce, která byla zří
zena počátkem roku 1919 na -m kové konferenci Versaillské
a zúčastnilo se svými de1egacemi i ostatních zasedání. Z návrhů
konvencí uzákonilo Československ-o jako první průmyslový stát
Evropy osmihodinovou pracovní dobu a z ostatních základních
směrnic také požadavek o ochraně ženy před a po porodu (mateřské dovolené), úhrady výdajů při mateřství (sociální pojištění)
a smlouvu o 'noční práci žen.

Pracovní smlouva.
Pracovní smlouva nachází úpravu předně v předpisech obč.
zákona, na Slov-ensku- obdobná úprava stala se zák. č. 244 z roku
1922, novel. zák. č. 217 z r. 1924. Jednotlivá pracovní odvětví
mají zvláštní zákonnou úpravu; tak př,edpisy živnostenského
práva, předpisy o pracovní smlouvě soukromých úředníků, obchodních pomocníků a ohd.ob. zaměstnanců (zák. č. 154 z roku
1934), zvláště upraveny jsou též poměr domnvnický, domáckých
dělníků, čeledi a j. Předpisy soukromého práva občanského
zůstávají v těchto případech v platnosti předpisů podpůrných.
K posouzení pnstavení ženy v pracovní smlouvě v době těho
tenství, porodu a šestinedělí co do ustanovení občanskéhO' zákona
jest uvésti tot-o:
Podle ustanovení § 1154 b) případ prvý: po 14denním zaměstnání přísluší zaměstnanci nárok na mmu nejvýše týdenní i ten203

kráte, když z důležité příčiny, týkající se jeho osoby, nemohl
vykonávati práci nebo službu, pokud si toto nepřivodil úmyslně
nebo hruhO'u nedbalostí.
Jako druhý případ stanoví totéž zák. ustanovení: nemůže-li
zaměstnanec vykonávati práci nebo službu proto, že onemocněl ·
anebo že utrpěl úraz, př'ísluší mu misto mndy uvedené v odst 1.
a~ ve 3; a ~. tý~nu nemoci po deseti procentech jeho mzdy, v pátem a sestem tydnu nemOCI po 20% mzdy, v sedmém a osmém
týdnu nemoci po 30% mzdy.
Porod pravidelný bude zpravidla důležitou př'íčinou případu
prvého. Těhotenství, porod a š'estin€dělí za normálniho stavu bez
přerušení zdraví za nemoc se nepokládá. Připadne tedy pravid:lně dělnici mzda podle př'ípadu prvého (týdenní). Když se
vsak k těhotenství, porodu nebo šestinedělí přidruží nemoc, má
z~měs~nankyně nárok na kvoty mzdy podle ustanovení, označe
neho Jako případ druhý, vedle lékařského ošetření. Těhotenství,
P?r?d a šestineděl~ pokláďá,se ,za jed?-otr;ý stav, z něhož může býti
zad~no poskytnytI uve~ene yzakonne ,vyhody (mzdy dl,e případu
prve~o} pouze J~denkrat. Tehotenstvl a porod, nevdané ženy nep.oklada se za umyslnou. nehO' hrubou nedbalostí (nem,ravným
ZIvot~m) způsobenou pí-íČll1U nepHtomnosti v zaměstnání, neboť
se, '~řIhlíží vk z,ájmů~l poroneného dítět,e, jehož existence by mohla
by tl ,odepremm vyhody v § 1154 b) matce ohrožena (Sottner,
O pracovní smlouvě, str. 52 .a násl.).
Podle zákona o soukromých zaměstnancích Č. 154 z r. 1934
podrž~ zaměstnanec právo na plat až do 6 neděl, když nemůže
~conatI -prác~ prO' nemoc nebo pro úraz, kterých si nezpůsobil ani
umyslne am hrubou nedbalostí. Právo toto přísluší ž€nám v pří
padě porodu, byly-li v témž podniku alespoň dva roky nepřetržitě
zaměstnány ve smyslu tohO'to zákona (§ 19).
O pracovních podmínkách státních a jiných veřejných zaměst
nancll a zaměstnankyň pojednáno jest zvláště.

Pracovní .právo ochranné!
a) Pracovní doba a práce

noční.

Zákon o osmihodinové době pra'c ovní Č. 91 z r. 1918 s provád~cím naí-ízením z r. 1919 stanoví pro všechny pracovníky v podmcích živnostenských, závodech a ústavech v zákoně uvedených

n~jvý~e ~sm hodin p:áce, ve ydvacetičtyřech hodinách nebo nej-

vyse ctyncetO'sm hodln tydne. Pro osoby zaměstnané v domácnosti a bydlící v domácnosti zaměstnavatelově, jejichž zaměst
nání bylo pro delší dobu než měsíc, a dále pro osoby, určené
k obdobným službám, stanoví zákon odpočinek 12 hodin ve
dvacetičtyřech hodinách, z něhož aspoň 8 hodin má připadnouti
na nepřetržitý klid v noci a alespnň půl hodiny na odpočinek
v dnbě polední. Kromě jiných ustanovení obsahuj,e zákon též
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předpisy o noční práci

(§ 8). K noční práci mo.!lOu se brá~i pouzv~
mužského pohlaví, starší 16 let. Zeny nesmI se pn
noční práci zaměst?ávati. 1\~i~ist~..socivál?í p~~e, spolu s~ ~účastně
nými ministry můze ~ovo~lh .vy]lme~ne urcltym ~kupm~n: Rodnil{ů, aby mohly zamestnavah V nocl' o~ 10. hodlI~y v~cer m 0
5. hodiny ra'n ní ženy starší 18 let, kdyz toho vyzaduJ'e n,epr'etržitá služba v podniku nebo zvláštní zřetel k veřejným zájmům
a práce žen sestává z úkonů po'měrně málo. namáhavých (§ 9);
Zákon stanoví též pracovní přestávky, a to Jak pro dobu ~e.n'l1l
tak i pro dobu týdenní. Zaměstnancům musí ~e po~ky~~vah Jed~
nou týdně neruš€ná př'estávka alespoú 32 !:lOdll1. Ma .p~lpadno~h
zpravidla na neděl], jest nařízen nedělní}~hd. V podmcIch ne'pre~
tržitě provozovanj'Tch j~ou p,o~oleny v~Jlmky (§. ~4): Nerus~na
pí'estávka v § 4 uvedena pocma se pro zeny v tovarnach zam.es!nané již v sobotu, nejpozději o 2. hodině odp~led,o:e. U po~nlku,
v nichž součinnost žen je nezbytná pro nerusenyv chodv zavodu;
jest možno povoliti výjimku, s tou výhr~dou ovsem" ze nesm~
býti překrO'čena celkova čtyřicetiosmjhodl?-ná tj'Tde;llll, pi'aCOV~l
doba. Za takové podn~k~ jsou ~z~ače~y: prade!ny a ~ehhrny, mlekárny, výroba smut,e cmch odevu a Jme. Nocm 1)race ~ovolena
zejména v divadlech, zábavních podnicích, v hot.elích, dale v ne,
y,'
y
,
mocnicích, porodnicích a j~
V posuzování ochra,ny, z,e n yeo do zakazu n;>c.l~ll prace zen, nen)
jednotného názoru. Ze]mena zeny samy sp,at:U]I v tomto, zakazu
nepříznivé zákonné ustanover:í, pro l~t~r~ )e po~~{a~ovano, na
menší upotřebitelnost pracovmc a odmrtam Jlc.h pnJ'eh d,o pra~,e,
čínlž se ženám znemožňuje sama životní eXlstenc,e. Proh teto
» ochraně « a na ochranu pracovnj svobody žen ustavena byla
v Berlíně na kongresu Mezinárodní alliance pro vol1ební právo
žen zvláštní ·m ezinárodní ž'enská organisace s názvem »Open
door « (otevřené dveře), jež má .~dho~k:l té~ ~ n~šem stát~; tato
zastává zásadu, že pro ž,eny map platIh ~teJne z~l~ony a zey p~o
ženy nemají býti zřizovány zvláštní předplsy, ldere ]e »ochranuJl «
zákazem práce. .
.
Na naléhání mezinárodnich ženských organisací doplněna
byla zásada zákazl.~ noč?í práce ž:~, v to~ s~ěru" že vtento z~~{a~
nemá se vztahovah na zeny ve vysslch sluzba~h (lekarky, soclaln!
pracovnic,e a j.) a na místech vedoucích (ředltelky a pod.) a ma
nál,ežeti pouze k ochraně dělnických vrstev.

zaměstnanci

9

b)

Předpisy

živnostenského práva.

V zákonných ustanoveních ,o všeobecných ypodmínl{~ch p'r(~
provozování živností jest výsl~vyr:ě uvedeno" ze }ohlavl neClilI
rozdílu při povolení provoz,? vah Zl~n.o~~ (§ 2 zak. ,c' ~27 z r. 185~,
řád živnostenský). Obdohne stan~)vl, 1 z1Vnyost~n.sky ra~ sl?v€lnsiky.
Výjimkou pro prov,oZJO'vání ZJe:d~lcke, tesarske, ~{~meI?ck~ a studp.ařské živnosti, pokud má k ]e]lmu provozu byh udelovana konv
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cese, Je stanoveno, že se koncese má udělovati jen osobám mužského po.hlaví (§ 6 zák. Č. 193 z r. 1893 pro živnosti stavební).
Zákonem }e pamatováno na ochranu ženy v mateřství. šesti-O
nedělky mohou býti zaměstnány v pravidelném živnostenském
zaměstnání teprve šest neděl po slehnutí (§ 94 ž. ř.). Kromě toho
u těžkých prací jsou ještě další zvláštní ustanovení pro ženy. Při
stavbách ž,eleznic m,á býti . osob ženských po 16. roce užíváno.
u režijních stav,eb toliko k l,ehčím pracím. Taktéž při stavbách
a lomech ženám po šestém měsíci těhotenství se zakazuje práce
s břemeny jakéhokoli druhu; při čištění oken v patrech má býti
používáno. ochraných pa'sů. V ustanoveních na 9chranu života
a zdraví dělníků při pracích v lon1ech, hliništích a pískovnách je
uvedeno, ž,e se nesmí zaměstnávati ženy ye vysokém stupni těho
tenství. Také v tiskárnách jso.u určité těžké práce ženám zakázány a k jejich hezpečnosti předepsána úprava oděvu a vlasů,
aby nebyly vydány nebezpečí zachycení stroji. Žen nemá b)',ti
po~ž.íváno při práci s olo.vem (natěračství, výroba barev) a při
pracI podzemm.
Ve vš:eonecných předpisech, platných pro zaměstnavate1e, Jest
uloženo jako. zvláštní povinnost, aby hleděli vedle zdravotních
potřeb k mravnosti, jíž vyžaduJe zaměstnávání osob mladistvých
a dívek i žen vůbec.
Při prov,o zování řemeslné živnosti j.est nutno podati přede
psaný důkaz způsobilosti. Jde-li o řemeslnou živnost, kterou '
ohecně provozují ženy, může žena o samostatné provozování takové živnosti se hlásící podati průkaz způsobilosti také jiným
způsobem (§ 14 d). Jako živnosti, kterých se toto ustanovení týká,
?znače!lY byly nař. min. ohch. Č. 194 z r. 1907 tytO' ř-em'eslné
zlvnosh: vyšívání zlatem, stříhl'em a perlami; živnost oděvnická
obmezená na ženské a dětské šatstvo; modistská živnost; výroba
umělých květin a omobování per.
Jaký průkaz způsobilosti · se podá, jest zůstaveno volnému
uvážení živnostenského úřadu, který má dříve vyslechnouti pří
slušné. společénstvo. Nařízeními a vyhláškami přísl. ministerstev
byly imenovány Zlejm'é na školy a učil,iště, jejichž vysvědčení nahražuJí průkaz řádného vyučení. Týká se to zejména oděvnictví,
om,ezeného na ženské a dětské šatstvo a uvedeny jsou školy,
zvláště vyjm,enované, zřízené jako ,o dborné školy rodinné a živnostenské pro ženy.
šití po domácnostech není živností ve smyslu živnostenského
řádu, . pokud se provozuj.e hez pevné provozovny a hez cizích
po~nocníků. ~innost tat.~, jest služ~b:ním úkonem za mZldu, spadaJIClm pod pOJem vedl-eJslho domaclho zaměstnání.
Podle ustanov'ení § 54 živn. ř. (obdobně dle slovenského) živn9 sti zabývající se dopravou osob a živnosti hO'stinské a výčep
r;kké i ji:né v zákoně uvedené živnosti a podniky jsou podrobeny
upravě Žlv'llostensko-policejní, kteTá se může vztahovati k jednotlivým druhům živností i k jednotlivým živnOstenským 'podnikům.
206

Podle toholo zákonného ustanovení vydány byly pro různá mjsta
živnoste'llsko-policejní předpisy, podJ~e }~terýc~ j-est .zaká,zána ;wbo
zvláště upravena ženská obs1uha pn ~lVnost~ hostmske a vyč~p
nické.Děje se tak za účelem za;mezenl prostItuce. Do pod. ~bnych
opatření byly podávány stížmostl s poukazem na ustanovem § 106
a § 108 Ústavní listiny, avšak soudem bylo vždy důs1ed10ě r?zho:
dováno, že tato. živnostensko-policejní úprava neodporUje zasade
rovnosti pohlaví a volnosti provozování povolání, neb;oť tyto
ohčanské svobody jsou chráněn" j-en potud, pokud není zakonem
stanoveno jinak, policejní opatř,ení jsou vydávána na základě zákonných ustanovení (Boh. 1909 aj.).
, v'
v
živnostenský řád obsahuj.e zvláštní výhodny predpls TYr,? pre:
vod živnosti když živnostník zemře a zůstaví vdovu, ldera nem
s ním z vla~tního provinění soudně rozvedena, případně též nezletilé děti. Chce-li vdova živnost dále provozovati, mů~e tak
učiniti na základě tohoto vdovského práva na oZJuám·e ní živnostenskému úřadu. Obdobně stanoví i slovenský živnostenský řád.
Vdovské právo náleží vdově již ze zákona, ohláš·ení slouží důvo
dům policejním a evidenčním. Právo pokračov~n,í v živnost;nském provozování můž· e nálež·eti vdově a nezleblym potomkum
společně. Oznám'ení požívají poplatkové úlevy QJez, ko~~m). ydova
může p~ovozova~~ živnost je? v t~m r~z.:~hu" v p,kem JI vsmel p;rov..ozovatl podl,e zlv~ostenskeho, h~tu JeJI v~es~lU1y :11a~zel. Prav.o
vdovské, kte'fté zanIkalo provdamm, neozIvuJe opetnym, o:,dovením ženy. U nezle-tilých právo obdoibné vdovskému trva Jen do
zletilosti.
c) Sociální pojištění.
1. Sociální pojištění i'est součástí původně dělnického zákonodárství. Postupem doby .v~.tahvuje se n~ všir~í ol~ruh než ,d~h;icl~ý,
na ty vrstvy občanstva, ]e]l'chz hospodarska eXl~~en?e za':~~I 'p~,e
vážně nebo výlučně na pracovním důchodu. SocIalnIm pOJl~tem!!1, .
má hýti kryto risiko takovým nastalých skutečností, ktere PO]Ištěnci znem-ožňují dosažení pracovního dúchodu. Podle druh~
nebezpečí, proti nimž sociální pojištění čelí, dělí s'e pak na různ~
odvětví pojišťovací. Tak ·existuj-e pojištění proti nezam~stnavnost~
a vedle toho pojištění na případ pracovní neschopnostI docasne
(pojištění nemocenské) a dále trvaM, jak~u má v z~pětí buď úraz
(pojištění úrazové) nebo vyčerpanost Čl pra'Cov~l nes~~opno~t
následkem stáří, pojištění invalidní a starobní Čl penSIjní (VIZ
Winter, Slovník veřejného práva, str. 343 a násl.).
,
Systém sociálního pojjštění lest doplněn t. zv. státní starobnl
podporou, zákonč. 43 z ~. 19~9. ,Také ~:o, -os~~Yv s,a~o:statně
hospodařící. upraveno hyllO lnvahdm a penSI]m pOJIstem zakonem
Č. 148 z r. 1925, který dosud nevešel v platnost.
K sociálnímu pojištění lze uvésti s hledisk~ pře~m~tu t?~.~t~
pojednání předem povšechně, že zákony, ktere soclalnl pO]lstem
upravují, všade tam, · kd,e určují ,osobní i pracovní poměTY, na
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něž se pl'islušná ustanovení zákonná vztahují, a dále všade tam,
kde ponechávají pojišt ěncúm vliv na správu, bzení i soudnictvÍ.
platí stejně pro pojištěnce mužské i ženské, mezi nimiž nečiní
žádného rozdílu.
Bozdíly přichází částečně v pojistných dávkách. Tyto rozdíly
odúvodňují se všeobecně platným alimentačním systémem, který
stanoví muže v četnějších případech zákonný-m živitelem jiných
osob než ženu, a proto u mužských pojištěncú dávek ze sodálního
pojištění j-est využito též voe prospěch rodinných členů pojištěn
cových více, než jak je tomu u pojištěnek. Naproti tomu pojištěnkám přiznávají se dávky, které pojištěncům nenáležejí (výbavné, ošetření . ve spojení s mateřstvím) a rodinným příslušní
ků~, pojištěnek připadají dávky j-en výjimečně (když byly na
VÝŽIVU pojištěnky odkázány; u vdovce jen za jistých podmínek
atd.). Dávky ženských pojištěnek přiznávají se ve značné míře
však též rodinným phslušnicím (manžeH{ám ohledně mateřství),
takže o zvláštních výhodách pro pojištěnky nelze v těchto případech práv-em mluviti
.

2.

Pojištění zaměslnancÍ1.

Zákon o nemocenském pojištění č. 221 z r. 1924 byl vyhlášen
ministerstvem sociální péče ve znění pozdějších novel vyhláškou
č. 189 r. 1934 ve Sbírce zák. a nař. Jest jím upraveno pojištění
zaměstnanců na případ nemoci, invalidity a stáří. Pojištěním dle
tohoto zákona je povinen každý, kdo v Českoslov-enské republice
vykonává práce nebo slu~by na záklaďě smluveného poměru pracovního, služebního nebo učúovského. činnost spolupracujídch
dětí v podniku (hospodářství) rodičú nezakládá sama o sobě
smluvního pracovního poměru (§ 1).
Mezi zaměstnance, kteří nepodléhají tomuto pojištění (§ 5)
čítá zákon také osoby, které vykonávají práce nebo služby, zakládající jinak pojistnou povinnost, pouze příležitostně nebo jako
vedlejší zaměstnání.
Ustanovení toto jest důležité zejména pro p o s I II h o v a č k y,
pradleny a pod., u nichž se vyskytuje zpravidla spornost otázky,
zda pod1éhají sodálnímu pojištění, neboť pracují zpravidla u více
zaměstnavatelů, anebo pracují vedl,e své práce ve vlastní domácnosti a přivydělá,vají občasnou -o bsluhou na své potřeby osobní
nebo pro rodinu.
Otázka, zda se jedná u posluhovačky nebo pradleny a pod.
pracovnic o zaměstnání hlavní nebo vedlejší, jest věc posouzení
jednotlhného případu. Hledí se při tom zejména na časový rozsah
v,edlejší~o zamě~tnání vzhledem k zaměstnání hlavnímu, jemuž se
pracovll.lce praVIdelně věnuje, pří'padně též na výši výdělku, jejž
ve srovnání s hlavní 6nností vedlejším zaměstnáním dosahuj-e.
Jest nutno též vzíti zřetel na sociální postavení pracovnice a její
rodiny a na důležitost a jJotřebnost výdělku pro zaměstnanou
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i }ejí rodinu. Při posouzení pojistné povinnosti nezáleží na tom,
že pracovnice je pojištěna )ako r?dinn~ 'pÍ'Í~l~š~ice .(svého.. ?t~e,
manžela). Podle ustanovem § 96 JSou pnsluS'nlCI rodmy pOJlstenco vy' účastni jeho pojištění j-en, když sami nemají nároku na
dávku z vlastního pojištění.
Při více zaměstnavatelích přichází pak v úvahu ustanovení
§ 169. Zaměstnanci, kteří pracují u několika zaměstnavatelů za
oddělenou mzdu, jsou podrobeni pojistné povinnosti jenom podle
svého hlavního z a m ě s t'll' á n í. Za hlavní zaměstnání se pak
považuje zaměstnání ne j výš e pIa cen é. Jde-li o ,n~koli~{
zaměstnání stejně placených, stanoví se hlavní zaměstnam ne]prve podle užší souvislosti toho či onoho zaměstnání s ďřívěj,ší
výdělečnou činností nebo S pí'edběžn)lm vzděláním zaměstnan
covým, pak podle d,elší doby trvání toho či onoho zaměstnání
nebo podle jiných vhodných známek
MiHe však nastati tak,é případ, že několik zaměstnavatelů se
dohodne a v dohodě zaměstnávají jednoho zaměstnance, třeba
za oddělenou mndu. V tom případě platí poji'stné dávky společně
a ručí též společně a nerondílně za pojistné zaměstnané posluhovačky podle její úhrnné mzdy. Předpokladem tako,vého poměru
jest však d'o hoda zaměstnavatelů; nestačí, že několIka zaměstna
vatelúm iest současný pracovní poměr u , ostat.ních znám (Boh.
11.947 adm.).
Zákon stanoví v § 248 ~vláště, že pojištění oSOob zaměstnaný-ch
mimořádným způsobem, k nlnlž počítá také posluhovačky, domácí švadleny a i jiné osoby stl'ídavě u různých zaměstnavatelů
zaměstnané může býti upraveno výjimečně vládním nařízením.
Ručení mHllŽelky za pojistné stanoví § 170: Manželka bydlí~í
se zaměstnavate1em (svým manželem) ve společné domácnostl,
ručí za pojistné za zaměstnance v podniku manželově, jež se stalo
splatným v době společné domácnosti. Zákon předpisuje toto ručení bez ohledu na to, zda manž,elka .
byla v té době manželem vyživována, nebo od něho nabyla n-ě
jakého jm ěnÍ. Také se nežádá, aby práce pojištěnců byly k?nány
na účet manželčin, aby byla podnikatelkou 'nebo spolupodmkatelkOll manželova podnilal.' Stačí zde pouz.e okolnost, že pojištěnci
byli zaměstnáni II jejího manžela a že pojistné bylo splatno za
doby bydlení ve společné domácnosti s manželem.
K pojmu této společné domácnosti. stačí pOL:hé, b y.d.~ -e n ~
a není' třeba, aby ve společné domácnostI byly uko]ovany I ]lnake
potř,eby (Boh. č. 11.946 adm.). Zcela jinak určil soud pojem domácnosti, když o ní rozhodoval v souvislosti s jiný-m zákonným
předpisem, totiž v souvislosti s posouzením zaměstnání pomocnice v domácnosti. Rozhodnutí Boh. č. 12.090 adm. uvádí: Domácnost jest zařízení, sloužící k uhájení životních potřeb osoby
fysické , jako bydlení, stravování, péče o prádlo a šatstvo a pod.
Ručení je solidární, nerozdilné. Pojistné může býti exekučně
proti manželc,e vymáháno. Aby m-oh10 býti vymáháno, jest nutno,
14

209

aby také manželce zaměstnavatelově, nejen tomuto, byl doručen '
platební výměr s příslušným poučením o o~ra~ných, pr,ostřed~
cích. Nebylo-li poučení připojeno, nabývá vymer pravllI mOCI
do šesti měsÍ'Ců, jinak j-e lhůta . k opravnému prostředku 15 dnů.
Když se manželka nebrání proti výměru, nabud·e výměr právní
moci i tehdy, když by nebyl co do doby, výše nebo jiných skutečností správný.
Ručební povinnost za pojistné platí také pro manžela, když
manželka má závod a nezaplatila pojišťovacích dávek za své zaměstn?-nce; podmínky tu jsou stejné, pokud se týká ustanovení
§ 170 cit. zák Manželovo postavení jest však v tom svobodnější,
že manželčino obchodní podnikání závisí na jeho svolení, jež
muž'e býti kdykoli odvoláno.
Pro ' ženy 'm á zvláště důležitost též ustanovení o dobrovolném
pokračování v pojištění (§ 250 a násL), platné , pro pojištěnce
vůhec, kterým si může vdaná žena, jež se po provdání vzdala
zaměstnání, zachovati s,a mostatné pojištění, neodvislé od osoby
manželovy, Zachování pojištění má pro ni důležitost zejména
v případě, k,dyž její manžel pojištění nemá nebo při rozluce manželství.
O davkách pojištění nemocenského obsahuje ustanovení § 95
a násl. Povinné dávky nemocenského pojištění dělí se na tři skupiny: pomoc v nemoci, pomoc v mateřství a pohř.ebné.
Pojištěnci náleží zdarma lékařská p.omoc jakož i potřebné léky
a jiné pomůcky (ne-mocenské oš,etřování). Pojištěnec má nárok
na nemocenské ošetření svých příslušníků rodiny. K příslušníkům
rodiny počítají se: 'm anželka (manžel), dále děti manželské i nemanželské, nevlastni, osv,oj'enci a schovanci, všechny do dokonaného 17. roku. Dále sem náJ.eží: starší děti, vnuci a rodiče, kteří
s pojištěncem žili ve společné domácnosti alespoň 6 měsíců, než
nastal pojistný případ. Požadavku společné domácnosti není na
újmu, když manž·elka (manžel) nebo děti žijí , odděleně k vůli
výchově dětí, z důvodů bvtové tísně, zdravotních, hospodářských,
vzdělávacích a obdobných ,ďůvodů, nesouvisejících s jejich osobními vztahy. Pojištěnci, jenž je neschopen prác,e pro nemoc nepřivoděnou úmyslně, ,od 4. dne této neschopnosti ne.id1éle po dobu
365 dnů poskytuje se denní nem.ocenský příspěvek podle pracovní třídy, kam podle výš'e příjmu byl zařaz.en. Manželce pojištěncově nál·eží také pom·oc v mateřství, 1. j. zdaf1ma pomoc porodní asistentky, ďle potře1by lékařská pomoc nebo peněžitá náhrada , za opatření takové pomoci.
Druhou skupinu nemocenských dávek tvoří pomoc v mateř
ství pojištěnkám .. Spadá v ni pomoc porodní asistentky a v pří
nadě potřeby i lékařská p0l11l0C při porodu zdarma, za něž může
býti také poskytnuta peněžitá náhrad.a. Dále náleží pojištěnce
peněžitá dávka rovná nemocenskému, a to 6 týdnů před porodem a 6 .týdnŮ po porodu, nemá-li pojištěnka jinak nároku na
ne-mocenské a nekoná-li námezdní práce. O dobu, po kterou
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pojištěnka

poživá t ě chto dávek před porodem, prodlužuje s·e Její
ochranná lhůta (po vystoupení ze zaměstnání). Vedle toho náleží
pojištěnce dávka, rovná poloviční'mu nemocenskému, když jako
matk'a sama své děti kojí (přispěvek na kojení), až do uplynutí
12 týdnů po porodu.
Jako třetí skupinu povinných dávek uvádí zákon pohř,ebné,
L. j. částku na náhradu pohi"ebních v)rloh. Zákon stanoví výši
pohřebného, která má sloužiti· na útraty pohřbu a případný zbytek vyplácí se pozůstalému manželu, případ~lě dětem, rodičům,
a není-li takových, tedy sOllrozencúm, kteří žili s pojištěncem
v době úmrtí ve společné domácnosti. Také při úmrtí příslušníka
rodiny poskytuje se pohřebné.
Z ostatních ustanovení jest u vésti alespoň, že okresní nemocenská pojišťovna ie povinna poskytnouti nem'ocenské ošetřováni
a pomoc při porodu také pojištěnd a pojištěnce jiné nemocenské
poj.išťovny i přís.luš'níkům jejich rodiny, za zvlMtních okolnosti.
Dávky nemooenského pojištění . závisí též na délce, případně nepřetrži tosti pojištění oprávněné osoby.
Nemocenské pojišťovny mohou dobrovolně ve stanovách
zlepšiti pom ěry svých pojištěnců a pojištěnek, tak zej'ména těhot
ným a šesthledělkám a to i z kruhu rodinných příslušníků může
b)rti poskytnuta zvláštní podpora, příspěvek na kojení prodloužen
až do doby 26 týdnů a denní nemocenské pro ženaté nebo vdané
může býti nad zákonem l1róenou částku v uvedené hranici též
zv)'šeno, kromě jiných v)rhod, zejména zřízení zotavoven pro děti
pojištěnců.

O dávkách

pojištění

invalidního a starobního má ustanovení

důchod h1Validní a starobní, dikhod vdovský a vdoveck)r, důchod sirotčí, výbavné a odbytné. Za splněni
zákonných předpokladů, zej'm éna upl~rnutí óekací doby, náleží

§ 106 a násl. Jsou to:

pojištěncLllTI i poiištěnkám příslušné dávky,
opětují, poslední dvě jsou jednorázové.

z nichž prvé

tři

se

K dosažení starobního (lúchodu se vyžaduJe, aby pojištěnec
dosáhl 65 let a nevykonával prací nebo služeb povinně poiiště
ných podle zákona tohoto nebo ,o bdobn)'ch předpisů sociálního
po,iištěni. Na místě důchodu vóetně státního příspěvku k němu
múže býti důchodce zaopatřen v příslušném ústavu. Invalidní
nebo starobní důchod zvyšuje se za každé dítě, které by v pří
padě úmrtí důchodcova mělo nárok na sirotčí důchod, pokud
důchodce o ně pečuje, o příspěvek vychovávací.
Důchod v d o v s k v náleží vd'ově po pojištěnci, který v době
svého úmrtí požíval důchodu invalidního neho starobního nebo
mél nárok na takový důchod, kdvž vdova v době jeho úmrtí test
aneb pozdě.U se stane invalidní. Důchod jí náleží po dobu inval,idity. Invalidita vdovy jest v zákoně definována. Invaliditě rovná
se dosažení 60. roku stáří. Nárok na vdovský důchod má dále
vdova pojištěnce, pokud pečuje o dvě nebo více dětí pojištěnce,
14*
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požívajících sirotčího důchodu. Vdovský důchod činí polovinu
jehož požíval pojištěnec.
Nároku na vdovský důchod n .e m á vdova, byla-li z vlastní
nebo oboustranné viny soudně rozvedena, dále vstoupila-li
v manželstvÍ s pojištěncem v době, kdy její manžel požíval již
invalidního nebo starobního důcha-du; v takovém případě však
jí důchod nál,eží, když v době úmrtí manželova uplynuly již dva
roky od·e dne vstupu do manželství. V d'ova nemá též nároku na
důchod, když byla rozsudkem trestního soudu uznána vinnou
nebo spoluvinnou na manželově smrti. Smrtí vdovy nárok na
důchod zaniká. Když vdovský důchod záležel na jiných zákon,..
ných podmínkách (invalidita), zaniká též odpadnutím těchto
podmínek.
Provdáním ztrácí vdova vdovský důchod. Obdrží .iako odbytné trojnásobnou roční částku svého vd'o vského důchodu.
Nárok na důchod ve výši vdovského duchodu má také ž·e na, jejíž
m·anže1ství s pojištěncem bylo soudně rozloučeno z viny manželovy. Tento nárok vázán jest dvěma podmínkami: že nevstoupila
v nové manž·elství a že po pojištěnci (důchodci) není vdovy,
které přísluší neho je zachován nárok na výplatu vdovského

3. Pensijní

důchodu,

důchodu.

V d o ve c má náro,k na vdo'{ecký důchod po pojištěnce, když
tato ze svého pracovního výdělku zcela nebo převážně vyživo~
vala rodinu, je-li vd:ovec v době úmrtí své manželky invalidní.
Vd10vecký důchod j-est na dobu invalidity. Nárok na vdovecký
důchod není při rozvodu z vlastní nel)o ·o boustranné viny atd.,
obdobně jako u vdovy. Když bylo manželstvÍ' rozloučeno z viny
manž.elčiny, za splnění zákonných předpokladů rozloučenému
muži důchod náleží.
Sirotčí d1'lchod náleží dětem do 17 let a to manželským, nemianž·elským po nemanželském otci jen tehdy, bylo-li ·otcovství
soudně zjjštěno nebo za života otcova mimosoudně uznáno.
U osvojenců se vyžaduje, aby osvojení bylo provedeno alespoň
'půl roku před nápadem důchodu, nebo před smrtí osvojitde.
Sirotčí důchod náleží též vnul{ů'lTI, nevlastním dětem a schovancům , když byli výživou převážně odkázáni na zemřelého pojištěnc·e (důchodce). Ohoustranně osiřelé děti mají důchod větši
než osiřelé jednostranně. Má-li dítě nárok na několik důchodů
sirotčích poclle zákona o sociálním pojištěni, přísluší mu jen jeden
a to ne.ivyšší z nich.
V Ýb a v n é náleží pojištěnce při uzavření sňatku po určité
době trváni pojištění (čekací doba), vypočítává se podle třídy,
ve které byla pojištěna a jest nutno uplatňovali nárok na ně do
dvou ]·et po uzavření sňatku , jinak- nárok zaniká. Provdá-li se
pojištěnka vdova, které již jednou bylo výbavné vyplaceno, má
nárok ·opět na výbavné jen, byla-li před tímto novým sňatkem
aspoň po dobu pěti let znovu pojištěna. Jinak při opětovném
sňatku není nároku na výhavné, bylo-li již jednou vyplaceno.
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pojištěni soukromych zaměstnancil

ve vyšších službách.
Upraveno bylo nověji zákonem č. 26 z r. 1929 s účinností od
1. ledna téhož roku, a doplňky z r. 1931 a 1934 a prováděcími
nařízeními. Tomuto pojištění podléhají povinně zejrnéna úř'edníci,
vychovatelé, církevní zaměstnanci, obchodní pom-ocníci (vyšší
služby) a osoby zaměstnané duáevními pracemi; nespadají sem
zejména zam ěstnanci státní a jiných veřejných institucí. V pensijním pojiště ní jest možno pokračovati za podhlínek zákonem
stanovených a to pokračováním v placení pojistného. Dřívější
ustanovení o pokračování ročním uznávací'm poplatkem bylo
zrušeno. Při opětném vstupu do zaměstnání dřívější příspěvková
doba se započítává za podmínek zákonem stanovených.
Pojistné dávky předpokládají uplynutí určité čekací doby
v pojištění (60 příspěvkových měsíců), a jsou buď opětujícími se
důchody: in validlní , starobní, vdovský, vdovecký, sirotčí, případně
důchod rodičú; nebo jsou to dávky j-edno,rázové: výbavné, odbytné, pohřebné. Nárok na důchod i n v a li dní přichází v úvahu
u pojištěnce čl pojištěnky trvale nezpůsobilé k povolání (když
byl před tím vyčerpán jed'noroční nárok na nemocenské).
Nárok na s tar o b n í důchod má pojištěnec, který dosáhl
60 let (nebo získal alespoň 480 příspěvkových měsíců) a pojištěnka, která dosáhla 55 let (§ 20). U žen nastává tudíž nárok
na pensijní zaopatření o 5 let dříve než u m,užů. Podmínkou jest,
že pojištěnci tohoto stáří nejsou dáte zalněstnáni způsobem, zakládajícím pojistnou povinnost pod'le zákona Č. 221 z roku 1924
a pozdějších novel k témuž. Oproti právu dříve platnému snížena
byla věková hranlce o 5 tet u mužů i žen, avšak připoj-ena uvedená podmínka ohledně dalšího zaměstnání. Důchod náleží také
pojištěnci 56letému a pojištěnce 521eté po získání alespoň 120
pÍ'Íspěvkových měsÍCŮ v povinném pojištění, když od jejich vystoupení ze zaměstnání uplynul rok a nejsou zaměstnáni způso
bem, pojištění vůbec podléhajícím (t. zv. sociální důchod). Tímto
způsobem jest usnadněn starším zaměstnancům odchod do pense.
Pojistných dávek jsou účastni také rodinní příslušníci pojif3těncovi.

Vdovský důchod náleží vdově po pojištěnci, když manželství
její s pojištěnc·em trvalo alespoň 6 měsíců před jeho smrtí. Ph
kratším trvání manželství podrží vdova nárok v případě úmrtí
následkem úrazu pojištěnce, v případě, že se jí narodí dHko nebo
že sňatkem bylo nemanželské dítko s pojištěncem legitim-ováno
a také tehdy, když vdova v době úmrtí' pojištěnce byla těhotna.
Když pojištěnec v době uza vř".ení sňatku byl starší 60 let nebo
uzavřel sňatek již v době, kdy požíval invalidního nebo starobního důchodu, náleží vdově po něm vdovský důchod jen výjimečně, totiž když trvalo manželství alespoň dvě léta.
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Vdově důchod vd.ovský nenáleží, bylo-li manž·elství v době
úmrtí mHnželova rozvedeno výlučně z viny m,anž·elčiny. Bylo-li
manželství rozvedeno z výlučné viny manželovy nebo z oboustranné viny manžela i manželky, pozůstalá rozvedená manželka
má nárok na vdovský důchod. Totéž platí, byl-h rozvod crobrovolný, neboť ph dobrovolném rozvodu se vina nezji,šťuj-e (Gallas,
výklad k zákonu o pens. poj. str. 105).
Př'i rozluce m,a:nželství nenáleží rozloučené ž·eně pense po
zesnulém pojištěnci, když manželství bylo rozloučeno z viny manželčiny nebo z viny 'obou Im anželll (§ 25 a násl.). V případě, že
manželství bylo rozloučeno z výlučné viny manžela, má rozloučená žena, ·ač-li se rovněž znovu neprovdala, nárok na část vdovského důchodu, který by jinak pi'jpadr celý oprávněné vdově.
Vdovský důchod rozdělí se mezi vdovu a rozloučenou manželku
v poměru počtu let jejich manželství se zesnulými pojištěncem
(§ 27). Při stanovení poměru, ve lderém rozlouč·ené m·anželce
a vdově náleží vdovský důchod po pojištěnci, je dlužno phhlédnouti k celkové době v jednotlivém manželství ztrávené~ a nikoli
jen k době, kterou ztrávily se zesnulým v manželství jako s pojištěncem (Jindř". - Linh., Pí'ehled judik. str. 70). Nemá-li vdova
nebo rozloučená lDanželka nároku na důchod z některého důvodu
stanoveného v zákoně (§ 26), př'ísluší oprávněné z nich důchod
neztenčený (§ 27, odst. 2.). Poměrná část vdovského důchodu
nesmí býti v žádném případě nižší než jedna čtvrtina celého vdovského důchodu. Uvedených předpisů jest užíti obdobně i v pří
padech, když by pojištěnec zůstavil po sobě více takto oprávně
ných osob, úhrn poměrných částí nesmí však pi'evyšovati výši
celého vdovského dů,chodu.
Vdově dúchod vdovský nenál1
eží také, když zaviThila manželovu smrt.
Vdovecký dúchod, je obdobný důchodu vdovskému a je dávkou pi'íslušející k pojištění žen. Náleží vdovci, který byl svojí
manželkou pí'evážně vyživován, je potřebný a nezpůsobilý k výdělku (§ 30). Ustanovení o vdov,eckérl1t důchodu jest výjimkou
z platného alimentačního systému, který podle pravidel manželského a rodinného práva zákony o sociálním pojištění a jiné
zákony za'opati'ovacÍ slledují. Předchází zákonnému ustanovení,
dle kterého také manželce náleží a1imentační povinnost vůči
manželovi nuznému a práce neschopnému, jak ji navrhuje osnova
obč. zákona. Z platných předpisů práva občanského povinnost
tuto kromě vzájemll1é p0ll110ci manželovi odvoditi nelze.
Při sirotčím důchodu, který zákon poskytuje jako dávku pojištění, jest uvésti zejména,ž·e náleží do 18. roku dítěte a jen za
určitých podmínek j-est tuto dávku prodloužiti du 24 let a vztahovati na osvojence, vnuky, nevlastní děti.
DÚ'chod rodičů přichází v úvahu tehdy, když není vdovy,
vdovce ani oprávněných dětí, a když byli rodiče na pojištěnce
převážně odkázáni výž~you. Podle soud. prax,e záleží na tom,
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bylo-li nutno, aby větší část vyzlVy rodičů poskytovai sám pojIJ.est třeba uvésti konkrétní skutečnosti o podmínkách
k dosažení tohoto dů,chodu potřebných. Měla-li matka sama pří
jem, jest zapotí'ebí k důkazu o nároku na rodičovský důchod,
aby její syn na její výživu přispíval ,měsíčně částkou vyšší než
činil její důchod. Nárok m,atky zesnulé pojištěnky na důchod
rodičovský není vyloučen již proto, že matka má nárok na výživu
proti svému manželovi (cit. spis str. 72).
,
V Ý b a v n é jest dávkou, na kterou mají nárok pojištěnky,
když uzavř'ou sňatek a js-ou splněny další zákonné př,edpoklady,
pokud s·e týče dovršení čekací doby. Nárok na výbavné posuzuje
se vždy podle skutečností, které tu byly v den pojistného pří
padu, t. j. sňatku a proto jest nutné, aby v ten den byla pojištěnka
v pojistném poměru, ke kterému zákon pojí nárok na tuto dávku
za splnění ostatních předpokLadů. Rozumí se pojistný poměr
u nositele pensijního pojištění. Nárok na výbavné není tedy při
sňatku, uzavř·enéJm ve státní službě, i dojde-li pak do dvou let
ke sňatku, do kteréžto lhůty jest výbavné uplatňovati, k přestupu
do služby soukromé a do pensijního pojištění. Nárok na výbavné
nemá pojištěnka, která se provdala v době, kdy nebyla pensijně
pojištěna. Sňatek jest pojistným případem. Důchodkyně, která
požívá důchodu invalidního nebo starobního, nemá nároku na
výbavné, ježto již není pojištěnkou (cit. str. 72, 73).
Kromě výbavného" jsou jednorázovými dávkami odbytné, t. j.
odškodnění v případě úmrtí před dosažením čekací doby pojištěncem, a dá}le pohřebné, na které má nárok pozůstalý manžel
nebo manželka, není-li ji, tedy postupně děti, rodiče, staří rodiče,
sourozenci. J.est to příspěvek na náklady pohřbu. V praxi bylo
rozhodnuto, že nevlastní rodíče nemají nároku na pohřebné.
Také vychová vací .příplatek (§ 22) pokud jej stanoví zákon,
Udí se všeobecně platným alimentačním systém·em. U důchodu
sirotčího jest nutno poznamenati, že tento j-est dvojnásobný tehdy,
když je dítko osiřelé ·OhoustTanně. Při počítání' důchodu jsou
zákonem uvedena pravidla, z nichž zejména jest uvésti ustanovení, podle něhož úhrn vdovského a' sirotčího důchodu j-e omezen
jako maxim,em výší inval~dního důchodu s vychovávacími pří
platky, který by náležel pojištěnci zesnulému.
Zákon upravuje též případy souběžnosti důchodů s jinými
požitky, zejména pojištění nem'o cenského a úrazového. Kro-mě
uvedených povinných dáv'ek poskytuje toto pojištění též dobrovolné dávky, kterými jsou léčebná péče (v lázní,ch, sanatoriích
a pod.), podpory v nezaměstnanosti, případně nem'oc·e nské -oše- .
tření důchodců. Zákon předepisuje též povinné nemocenské pojištění u \důchodců u nemocenských pojišťoven.
Rozdílnost postavení žen a to co do věku, potřebného- k dosažení starobního důchodu, který j-est u ž·en stanoven o pět let nižší
než u mužů a dále nárok na výbavné jest možno považovati za
ustanovení, která mají mírniti rozdíl m·ezi hodnotou nároků mužštěnec.
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ských a ženských pojištěnců, neboť k nárokům Hlužskýeh pojištěnců náleží zejména pravidelně nároky na důchody a davky
pro členy rodiny, o kteréžto požitky jsou nároky z poj-ištění žen
téměř prayidlem nižší. Ustanovení tohoto zákona mají důležitý
význam pro postavení žen v tom směru, že řeší zvláštní poměry,
vzniklé snadnou rozlučitelností manželství doby převratové i dnešní
Llstanoveními o dělení pensí manž·elek. K potřebá, m t ě chto zvláštních poměrů v zákonech jiných, zejména však v ustanoveních
o státních zaměstnancích nebyl do té doby vzat zřetel.
4. Ostatní

pojištění,

z nichž jest uvésti zejména pojištění hornické, pojištění železničních zaměstnanců, pojištěni zaměstnanců poštovních, pojištění
zaměstnanců čsl. tabákové režie a pojištění úrazové pamatují
vesm ěs na důchod pro vdovu pojištěncovu a pro pozůstalé dítky.
Ph provdání vdovy poskytuje s,e pravideln ě odbytné a pojistné
dávky pfestávají, pozůstalému manželu připadá úmrtné a pojiMění zahrnuje také péči léčebnou. Také při opatření pro případ
nemměstnanosti přichází v úvahu dávky nebo příplatky na pří
buzné, z nichž v prvé řadě jmenuje se manželka.
Zřízení, státních starobních podpor podle zákona Č. 43 z roku
1929 Jest doplňkem sociálního pojištění a vztahuje se na osoby,
které za splnění ostatních zákonných podmínek jen pro vyšší
stáří byly z ustanovení o soc. pojišt ění vynechány. Podpora se
uděluje osobám, které dne 1. VII. 1926 d!osáhly nebo překročily
60. rok svého věku, případně které dosáhly 65 let (a narodily se
po 1. červ,enci 1866). Této podpory jsou odvozeně účastny také
vdovy po osobách, kterým by státní podpora náležela. Podpora
obnáší 500.- Kč na osobu ročně, a když se udělí dvěma žadatelům, kteří žijí ve s,polečné domácnosti, snižuje se pro každého
na 300.- Kč ročně, a jen výjim'ečně se ponechává v původní
výši. Při výměře a udělení podpory béř-e se zřetel na jiné zaopatření žadatele, kterého se mu povinně dostává. Ke státní starobní
podpoře jsou povinny obce bydliště podporovaného platiti zákonem stanovený příplatek. J,a ké d'uležitos ti jest ustanovení
o státní starobní podpoř,e, lze seznati ze statistických dat. Koncem roku 1935 bylo podporováno téměř 160.000 osob a státní
starobní podpora kromě ·o becních příplatku činila téluěř 71 milionů Kč (šlapák, Slovník veř. práv ll, str. 415).

Ženy pracující v domácností manželově.
K tomu, co bylo o poměrech žen v pracovním právu uvedeno,
jest nutno zmíniti se ještě o pracovním postavení žen , pracujících
y domácnosti manželově.
Celý veliký okruh těchto žen ohledně své práce v domácnosti
a pomoci ve výdělku manž·elově zustává bez účasti na ochraně
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pracovní síly občanstva, která jako cenny národní statek stoji
pod zvláštní ochranou zákonů i výkonné moci státní (soudnictví,
úřady správní).
.
Pro manželku činnou v domácnosti nenalezlo soukromé právo
občanské ani právo pracovní místa co do Jejích práv vzhledem ke konané práci. Je pouhou pomocnicí bez nároků na
odměnu, hez vlastních nároku na sociální pojištění a opatření.
Je osobně úpln ě závislá na manželovi. Rozvod, případně rozluka,
která je uskutečnitelna i proti vůli vdané ženy, ukazují nebezpečí
postavení vda né ženy, jež zůstává hez jakýchkoli nároku z dů
vodu konané pr áce. Vina na rozvodu, která }e rozhodující o pří
padných aEmentačních nebo odškodňovacích nárocích vdané
ženy, není ani dostatečně přesvědčujícím, ani jinak vůbec vhodným měřítkem zachování nebo ztráty výsledků vynaložených
pracovních energií ženy, činné v dOlTIácnosti a pomáhající manželovi v jeho povolání. Pracovní činnost žen v domácnosti a vedle
manžela v Jeho výdělku jest nutno pi'ičleniti podle Jejího významu
a důležitosti k ostatním odvětvím, spadajícím pod pojem nauky
práva pracovního a učiniti ji účastnou práva ochrany jako každou jinou pracovní činnost.
Že se jedná o početnou skupinu žen, takto vyřazených z platnosti pracovního práva, toho dokladem jsou statistická data:
Podle sčítání z roku 1930 z c,elkového počtu obyvatel čsl. státu
14,729.536 bylo 7,586.420 žen. V povolání činných osob bylo
dohromady 6,537.384, z čehož 1,843.674 žen. Příslušníků bez vlastního povolání bylo celkem 6,917.097 osob, z čehož 4,848.308 žen.
Jako pomáhající členové rodiny uvedeno 1,071.598 osob, z čehož
bylo 692.599 žen.

STÁTNÍ A VEŘEJNÍ ZAMĚSTNANCI
A UČITELSTVO.
Povšechná ustanovení,

bydliště,

tituly.

Rozčlen ě nost státního a veřejného zaměstnanectva jest velmi
značná a jeho poměry jsou upraveny nejen předpisy zákonnými,
nýbrž i ruznými četnými instrukcemi, zkušebními řády a interními výnosy, takž·e soustavné vylíčení právních poměru tohoto

oboru vymykalo by se rozsahu tohoto pojednátní. Ze všeobecných
ustanovení služební pragmatiky, zák. č. 15 z r. 1914 »0 služebním
poměru státních úředníků a státního služebnůdva « jest uvésti
zejména, že není zásadního ustanovení o rozdílech ženských
a mužských zaměstnanců , pro něž platí stejně př-edpisy zákonné
i jiné, jež upravují služební poměry.
Je stanovena povinnost, voliti stálé bydliště (§ 31) a to tak,
aby mohl zaměstnanec přesn ě plniti své služební povinnosti,
a změna bydliště má se neprodleně hlásiti služební-mu úřadu.
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Povinnost tato se týká též vdaných úřednic. Podle předpisů soukromého práva (§ 92 obč. zák., § 70 j. n.) jest vdaná žena omezena v,e volhě bydliště, jest odkázána na bydhště manželovo.
Případ úř'ednic ukazuje, jak předpisy rodinného práva jest postavení ženy i v jiných právních poměrech ztíženo.
Tituly státních zaměstnanců jsou upraveny v příslušných zákonech. Na zaměstnankyně není vždy stanovením přiměřených
ženských titulů v zákonech a ' předpisech pamatováno, takže
otázka tato jest v mnohých případ,ech jen věcí praxe jednotlivých
úřadů, které ve jmenovacích listinách užívají buď titulů, stanovených v zákonech pro muž-e, v nezměněném znění, anebo s při
pojením koncovky, která v duchu československého jazyka vyjadřuje ženu jako nositele příslušného titulu. Výsliovně j-est otázka
ženských úředních titulů vyřešena zejména ve školství, kde přímo ,
v zákonných ustanoveních (vl. nař. č. 168 z r. 1934 a č. 198 z r.
1935) je stanoveno, že všade tam, kde pro muže stanoví se tituly:
učitel, ředitel, prof.esor, katecheta atd. má se pro ženy užíti titulů:
učitelka, ředitelka, profesorka, katechetka atd. Kromě toho bez
~ozdílu, zda jsou tyto ženy vdané nebo svohodné, je zavedeno
Jednotné oslovení »paní «. Toto oslovení se dobře vžilo a mělo hy
~ýti používáno u všech žen, činných v zamrěstnání, poněvadž je
Jednotné a není v něm narážky na osolbní poměry zaměstnan
kyně, jako v oslovení » slečno « , »milostpaní « a pod.

Snahy po celibátu
Úředník

veřejných zaměstna~kyň.
dnů, uzavřel-li sňatek
úřednice, jak je výslovně

je povinen oznámiti do 14

(§ 32 služ. p'ragm.). Totéž platí pro ženy

. v zákoně uvedeno. Není správné tvrzení, uvedené ve Sbírce
Forejt - Saal, I. díl, str. 18, ž,e pozůstává povinnost úřednic oznámiti sňatek př,edem a včas, aby mohlo býti provedeno úřední
pátrání o státní příslušnosti ženichově, o jeho zachovalosti morální a politické.
Postavení definitivně stanovených státních úřednic, které
v době svého jm,e nování vyhovovaly zákonným předpokladům,
zejména měly 6eskoslovenskou státní příslušnost, jest posuzovati
naopak v jejich prospěch v tom směru, že nemohou býti administrativní cestou zbaveny úřadu, když provdáním za cizího státního úředníka pozbyly by pozd'ěji československé státní přísluš
nosti. Po mravní a politické zachovalosti manželů nebo . s:noubenců státních zaměstnankyň se úřadem nepátrá.
Oznamlovací povinnost trvá také pro kancelářské úředníky
podle vlád. nař. č. 113 z r. 1926. Ohledně uchazeček o službu
tohoto druhu platí ustanovení § 8, odst. 1. č. 6 a od6t. 2. téhož
zák.: Uchazečky, které mají děti nelho jsou provdány náleží mezi
phpady osob, které potřebují k přijetí za pomocnou kancelářskou
sílu zvláštního povolení ústředního úřadu. Nastanou-li tyto pří
pady u zaměstnankyň již přijatých (stejně nastane-li příbuzenský
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poměr co do nadřízených nebo podřízených osob), má býti néprodleně zařízeno, čeho

by snad bylo třeba v zájmu služby. Jak
patrno, zvláštních povoleni k sňatku se od žen nežádá. Ohledně
tohoto ustanovení interpelovala s-e nátorka F. Plamínková v roce
1926 vládu, zda se tu nejedná o odchylku v neprospě,ch žen, ale
dotaz byl jí vyřízen v tom smyslu, že naopak vlád. nařízení čÍs.
113/1926 zrušilo celibát a zaměstnankyně nemlŮže býti vypově
"-ena proto, že se provdala nebo stala matkou.
Také celibát učitelek, proti němuž dlouhá léta bojovala zejména pí. Plan1inková, byl zrušen, a to již zákonem Č. 455 z roku
1919, takže učitelky v phpadě provdání nepozbývají práva setrvati ve školní službě. Pouze při počáteční službě potřebují
k uzavl'ení sňatku povolení Okresní ško~ní Tady. K tomu je poznamenati, že na Slovensku a Podkarpatorusku u učitelek ohecných
a občanských škol (ne státních) ani před tímto zákonem celibM
zaveden nebyl.
V některých povoláních omezemí žen ohtedně provdání trvá.
Tak dozorkyně vězňů musí býti buď svobodná, nebo rozvedená
či ovdovělá; provdání, př'ípadně 'obnov~níspolužití s rozvedeným
In,užem -(také mateřství) pokládá se za opuštění služby zaměst
nankyní (naL min. sprav. Č. 24 z r. 1914 Věstník VII/1914). Zaměstnankyně státnkh d'rah potřebují k provdání předchozí svolení příslušného železničního úřadu. Případné svolení k sňatku
vyžadU!je však, aby se žadatelka reversem zavázala, že souhlasí
se zrušením služebního poměru tříměsíční výpovědí; rev'e rsem
vndává se současně i svého pensijního oprávnění (R. HolI, Slovník
veřej. p. str. 151).
V některých případech mohou býti ženatí uchazeči nebo
vdané uchazečky přijati jen se svolením ústř'edního úřadu, tak
uchazeči o sekundářské místo ve státních (civilních) léčebných
a humanních ústavech, ve všeobecné nemocnici v Praze, na státních školách babických, též uchazeči (uchazečky) o místo ošetřo
vatelské; odepřenín1 povolení k ponechání ve službě v případě
sňatku těchto osob se jejich služ,e bní poměr končí (nař. Č. 21
a Č. 22 z r. 1927).
Omezování sňatků respektive vázání sňatků na povolení př'i
některých povoláních odůvodňují se zvláštní povahou služby
nebo zaměstnání. Tak při osobách voJenských výslovně se stanoví, že povolení sňatku není důvodem k uplatňování jakýchkoli
výhod (na př. _ co do pobytu, bydlení a pod.).
Zastl'enou snahou o zav,ed'ení celihátu jsou různé př,edpisy
a snahy o prmazení zákonný-ch ustanovení o omezová~ příJmů
vdaných zaměstnankyň případně přímo o propouštění jieh nebo
jejich manželů ze služeb z toho důvodu, že jeden z manželů má
pracovní příjmy dosahující určité výš,e, jež by byly U!znány za
dostačující pro potřehy obou manželů i jejich rodiny.
Při ukládání celibátu ženám nepramení osobní omezování
z povahy služby, muži nejsou za stejných podmínek om,ezeni celi. 219

bátem; důvod se spatřuje v příslúšenství k ženskemu pohlaví.
J.eví se tu snaha určitou podřízenost ženy muži, kterou v oboru
práva soukromého specielně rodinného stanoví občanský zákon
(§§ 91 a 92 o. z.) přenésti i na pole veřejného práva. Po stránce
právní jest takový postup nepřípustný a také směrnice právního
rádu, vyjádřené v Ústavní listině pro budoucí zákonodároe jsou
postupu nepříznivějšímu pro ženy než pro muže na překážku.

Podmínky služební a platové.
Rozdíly mezi veí-ejnými zaměstnanci a zaměstnankyněmi jeví
se v úpra vě platových podmínek a některých služebních předpisů.
1. Výchovné náleží jako zvýšení platu j-en mužským, státním
zaměstnancům, a to na děti manž·elské i nemanželské; případně
pi'ipadá jako zvýšení vdovské pense vdovy po zaměstnanci.
Zaměstnankyním za stejných pracovních podmínek výchovné
dle výslovných zákonných ustanovení nenáleží. Jeto citelné zkrácení zaměstnankyň, které jsou matkami; zaměstnancům resp.
jejich vdovám jest přiznán phplatek výchovného nej.en na vlastní
m,anželské i nemanželské děti zaměstnancovy, ohledně kterých
právo soukromé ukládá zákonnou alimentační povinnost otci
(§§ 141, 142, 166 o. z., § 11 z. čl. XX. z r. 1877), ale též na děti
nevlastní, adoptované a dokonce i na schovance (§ 8 zák. č. 2
z r. 1920, § 144 zák. č. 103 z r. 1926). Naproti tomu zaměstnan
kyni nepl'ísluší pravidlem výchovné ani na její vlastní děti.
Také ženám uložena jest zákonná alimentační povinnost,
čás tečně podpůrná (§§ 143, 166 o. z.), která však nemajetností
otce dětí neho jeho smrtí stává se alime'lltační povinností přímou;
jinak jest však i ze zákona alim·entační povinnost žen vůči dětem
př'ímá (§ 95 zák. čl. XXXI. z r. 1894, § 11 zák. čl. XX. z r. 1877).
Neobstojí tedy výklad, ž·e přídav.ek výživného řízen jest podle
alimentačního systému, jak jest tento v právu soukromém zákonem stanoven. Jest nutno uznati, že v tomto směru není odměna
žen za stejnou práci rovná odměně mužů a ž·e nebylo v tomto
směru dosaženo zásad stejné odměny za stejnou práci ani rovnosti
obou pohlaví.
Zákon stanoví k zmírněni této nerovnosti, že ústřední úřad
může v dohodě s ministerstvem financí v případech hodných
zvláštního zřetele povoliti přiměřený příspěvek až do výše výchovného zaměstnankyni na její nezaopatřené vlastní d'ěti, které
jsou prokazatelně na ni ve výživě odkázány, není-li jiné osohy
k výživ~ . povinné a schopné (§ 144 zák. Č. 103 z r. 1926, § 20
vlád. nař. Č. 22 z r. 1927).
Při probírání těchto ustanov·e ní j.est Ještě poukázati na to, že
tento způsob vyměření platů veřejn)'ich zam,ěstnanců vnáší jistou
neúměrnost i mezi muže samotné; rozděluje je na skupinu těch,
za které jejich alimentační povinnos,ti nese zaměstnavatel (stát,
veřejné instituce), a na druhou skupinu těch, kteři j.e musí nésti
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skutečně

ze svého (veřejní zaměstnanci bez nároku na výživné,
v soukromých služhách, svobodná povolání).
Pense zam,ěstnankyň jest vyměřována obdobně jako 'p'ense
zaměstnanců. Vdovecký důchod vdovci po zaměstnankyni (úřed
nid, učitelce atd.) však nepatří. Ani s odvoláním na § 106 Ústav.
listiny soud vdovci pensi nepřiznal (Boh. 7954). V sociálnim pojištění ďělnickém a zaměstnanců ve vysších službách vdovská
pens'e náleží vdovci v případě invalidity, potřebnosti a neschopnosti výdělku, když byl muž svou ženou převážně vyživ.ován. Když ovdoví manžel veřejné zaměstnankyně, neobdrží ani
vdovecké pense, avšak ani pensijních příspěvků na dě-ti, jež
úmrtím zaméstnankyně osiřely.
Úplně osiřelé děti ženských zaměstnanců (tak je jmenuje záhon) mají nárok na sirotčí pensi ve výměře a za podmínek platných pro přiznání a další poskytování sirotčích pensí po mužských zaměstnancích, není-li tu osoby k jejich výživě povinné
a schopné. Mají-li tyto d'ěti ještě jiný nárok na státní nebo nestátní veřejné zaopatřovací platy, krátí s·e o ně tato sirotčí pense
(§ 158 zák. Č. 103, § 79 zák. Č. 113, § 41 vl. n. Č. 114 z r. 1926).
Platí také pro úplně osiřelé děti obvodních lékařek (vl. n. Č. 23
z r. 1927).
Také ve vdovských a sirotčích požitcích, které jsou pravidlem
při zaměstnancích, j-eví se citelné zkrácení požjt]zů resp. jejich
příslušenství u zaměstnankyň. K tómu jest uvésti, ž·e zaměstnanci
i zaměstnankyně platí st e j n ě v y s o k é pensijní příspěvky;
poněvadž pensijních důchodů není pravidelně využito tak, jako
při mužích zaměstnancích, přichází pensi.iní pl'íspěvky zaměst
Thankyněmi placené k dobru na pensijní důchody zaměstnanců
a jejich rodinných příslušníků.
2. úsporná op,atření ve státní a veřejné správě reslrikčni a platově úsporná přináší některá další ustanovení, týkající se zaměstnankyň.
.
Tak restrikční zákon (č. 286 z r. 1924) při stanovení výběru
pro propouštění sil stanoví jako pravidlo, že se má p~ihlížet~
k rodinným poměrům, aby svobodní zaměstnanci bylI. ~~at]
v úvahu k propuštění př.ed ženatými, bezdětní zaměstnancI, ]lm~
za rovné stanoveny provdané zaměstnankyně , přeď zaměstnanCI
a zaměstnankyněmi ženat~Tmi (provdanými), ovdovělými a rozvedenými, ktéří se musí starati o výživu a výchovu děti: při posledně uvedených je pro pořadí výběru v zásadě postul?ně smě~o
datným počel dětí a míra, jak potřebují podpory rodlčů. LegIOnáři při tomto výběru mají přijíti na řadu až naposled (§ 14).
Dále obsahuje zákon ustanov·ení ohledně hromadění (kumu:
lace) požitků při několika ná,r ocích, vzniklých jedné osobě, přI
čemž stanoví snížení těchto vícenásobn&ch požitků a nejnižší
meze, pod něž nesmí úhrn požitků klesnouti. Také při vedlejším
zaměstnanci
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příjmu

(mimostátním) nastává snížení odpočivného (pens,e) .
V tomto směru obsahuje další ustanovení také zák. Č. 204 z roku
1932, který obsahuje krom1ě pravidel o sníženi platů i odpočiv
ného ustanovení o odbytném, vlastně částečné úhradě vypočtené
z pens,i jní základny, pro ty provdané zaměstnankyně, které dobrovolně vystoupí ze služeb nebo při poroějším sňatku služeb se
vzdaji (~ 17). Zaměstnancům dle téhož zákona (§ 16) náleží za
předpokladů zákonem uvedených odbytné obdobně vypočtené.
V obou případech poskytnutí odbytného vylučuje vydání pře:
vodni částky pro př,ípad, že by zaměstnanec nebo zaměstnankyne
později vykonávali práce, podléhající sociálnímu pojištění (podle
zák o zaměstnancích; osob ve vyšších službách nebo osob samostatně hospodařících). To znam,e ná, že do té doby placené pensijní příspěvky se jim nepřipočtou a jejich pensijní pojištění začíná v takovém případě zcela znovu, od počátku.
Podle vládního nařízení Č. 252 z f. 1933 zaveden byl zvláštní
způsoJJ snížení platů, totiž sníž,ení (6novného) tam, kde ženatý
zaměstnanec a provdaná zaměstnankyně mají za manžela nebo
manželku osobu, která je taktéž veřejným zaměstnancen1 nebo
zaměstnankyní nebo má stálé výdělečné povolání (§ 8).
Platové snížení, avšak menší než u zaměstnanců, zavedeno
zármr,eň také pro svobodné státni zaměstnance, kteří bydlí ve
společné domácnosti s rodiči. z nichž alespoň jeden je veřejným
zaměstnancem v činné službě.
Když Jest jeden z manželů státním zaměstnancem, v činné
službě a Jeden poživatel:eIlltodpočivného (zaopatřovacího) p~at~l,
nebo jsou-li oba manželé v pensi, krátí se plat toho z manzelu,
kdo je v činné službě nebo odpočivné obou manželů.
Snížení platů (činovného) případně odpočivného platí také
v případě manželek, s nhniž vstoupll zar:1ěstnaIltec~0 :n~nžel~tví
po 60. roce věku neho teprve tehdy, kdyz byl ve vysluzbe. Ne]en
však ohledně m\anželek, n)Tbrž má 'zasahovati také spolužiti mužů
a žen (zde zaměstnanců a zam,ěstnankyň resp. osob, živících se
v~7těžkem své práce) neoddan~7 ch, teďy druhů a družek (konkubinát) a to i tehdy, když se nejedná o spolu~ití , z něh0T: by ?-J'.už}<a
měla nárok na zaopatřovací platy po svem druh OVl vere~nem
zaměstnanci (§ 8, odst. 2., ~ 9, odst. 2. vl. nař. Č. 252 z r. 1933,
čl. 1., odst. 2. a 3. zákona Č. 2 z r. 1920).
Uveďené vládní nařízení pamatuje v,šak ještě zvláště na v~c::rY.
Vdově která ie o 20 let mladší svého manžela a nabude po UC]ln nosti t~hoto vl. nař. nárok na zaopatřovací plat, přísluší tento ]en
sníž,ený, při větším rozdílu věku je srážka vyšší, při čem,ž při
cháZÍ vdově k dobru délka trvání mlanželství případně narození
dítěte. Uslanovení toto platí ol1dobně DfO manželky bez pravidelného nároku na pensi a pro družky (§ 12).
úsporná opatření platí neien pro zaměstnance státní, n~Tbrž
i pro zaměstnance ústavů, podniků, fondů státem spravovanýeh,
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dále pro učitele, prof.esory, duchovní, zamestnance železniční a
pravidel~ě též pro zaměstnance veřejnoprávních korporací (§ 21
a násl. z. Č. 204 z r. 1932, § 16 a j. vl. nař. Č. 252 z r. 1933). Platnost uvedených ustanovení byla prodloužena, v některých přípa
dech srážky zmírněny, však zásadní postup zachován.
K těmto ustanovením test ještě poznam1enati, ž,e důvodem pro
snížení platu (činovného) není každý druhý příjem při pří,lmech
obou manželů a zaměstnanců, na příkl. výnos činžovního domu.
hotovosti uložené v cenných papkech nebo jinak a pod., nýhrž
jen příjem výd ělečný, pracovní.
3. Těhotenství nebo matel'StvÍ platí pro státní zaměstnankyně
za odůvodněnou nepřítomnost ve službě, a to až do doby tří
měsíců, abmykajkích den porodu (§ 145 zák. Č. 103, § 40 vl. nař.
Č. 113. § 24 vl. nař . č. 114 z r. 1926, ohledně .s tátnÍch a obecních
lékařek, oš,etřovatel'ek viz zďravotnidví).
Důvod takové nepří
tomnosti musí za/městnankyně bez vyzvání neprodleně oznámiti
svému ,s lužebnímu úřadu: jest povinna, aby se na úřední vyzvání
podrobila prohlídce úřední ni lékařem.
Za dny nepřítomnosti ve službě pro těhotenství nebo mateř
ství, pokud tato nepřítomlnost nepřesahuje tří měsíců, přísluší
zaměstnankyni ,ien služné a případně příspěvek na děti, pokud jí
byl přiznán; nedosahuje-li služné s tímto příspěvkem částky 80°/0
služebních pří,imů , přísluší ií doplatek na tuto částku. Po dobu
přesahující tři měsíce může b)Tti, povolena jen bezplatná dovolená.
'ToTika tříměsíční doba nepřítom!Ilosti se včítá pro zvýšení
služného i pro nabytí nároku na v)7služné a pro j.eho výměru.
Za tuto dobu zústává beze změny povinnost platiti pensijní pří
spěvek.

4. Veřejní zaměstnanci podMhají též pojištění nemocensliému,
podl'e zákona Č. 221 z r. 1925 ; za určitých předpokladů s,e na ně
vztahuie zák. Č. 221 z r. 1934 s přísl. novelami.
Pojištěnci mají nárok na pojistné dávky ohdobné a celkem
v rozsahu dávek nemocenského pojištění všeobecného, až na
' peněžité nemocenské, a pojištění vztahuje se také na rodinné
příslušníky .

Pomoci při porodu, lékař,ské pomoci a léků a jiných léčeb
ných pomůcek dostane se pojištěnce, též poiištěnci, který jest
ženat, pro ieho manželku a rodinné příslušníky. Nemocenské
pojištění veř.ejn~Tch zaměstnanců provádí několik ústavů, z nkhž
největší jest Léčebn)T fond v Praze, působící od 1. srpna 1926.

5. Manželky a družky státních

zaměstnanců.

Manželkám po státních zaměstnancích náleží vdovská pense
při úmrtí manželově za podmínek zákonem stanoven)7ch. Není to
přirný nárok manželčin, nýbrž nárok, přísluš,ejíci zaměstnanci
jako příslušenství jeho nároků platových na základě pensijního
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pojištění, na které platil b~hen1 svého z~rn~tnane~kého pOI~1ě~u
pensijními příspěvky. To Jest patrno .,Ze]l~ena z t,e ~kolnostI, z~
osobní 'vlastnosti zaměstnancovy 111a]l vhv na vyl:-1e~u ~dovske
pense. Tak vdova poz,~stalá p.0 .st~t~ím, zam~stnanc1, J:ho~ odpočivné požitky byly sfi'lzen~ d]Sc1:p!ln~rm~ r:alezml1, ma nar?k na
vdovskou pensi podle teto smzene vymery pense manzelovy
(Boh. č. 6636).
, v
,
y,
K ustanovením o vdovskvch penslch (§ 5, cl. 1. zak. C1S. 2
z r. 1920. § 70 vl. nař. Č. 113 :;. r. 1926 a j) v ,otázce" p~kud nályeží
pense také manželce rozvedené va. rozl?uc:~~e se s~atn?m zamestnancem, uvedu z výkladu o veC1 N~eJvy~~llT~ s:p,r~vmm so~den:
při posuzování konkrétních případu pnChaZe]lCICh vysvetlel1l
zej;ména:
Nárok na vdovskou pensi j·est posuzovati podle ~í'edpisu, platných v době úmrtí manžela. K poj:nu » :dov~ « t~ke s poukazem
na zpusob, kterým se ve všeobecnem zako~e. ohcansl~em tol:o.t,~
výrazu užívá plyne, že vdo\~on lze nazv~t: Jen man~elku, ]e]lZ
manželství hylo s 111 r t í ma'nzelovou rozvazano., ~ylo-h tedy ~oz
vázáno jiným zpúsobem (rozluka) aneb prohlasen~ ne~latny~,
nestane se ž·ena po takovém manž·elství vdovou, .kdyz muz, zemr;.
Ohledně rozvodu jest posuzovati věc obdobně Jako. v pravu dedicl{ém. Pense nenáleží manželce, když rozvod z a v ~ n ll~. Ustanovení toto nelze však užíti pro případ rozluky manzelstvI, n.eboť
rozlukou manželství vuhec zaniká. Poněvadž nárok PosuzuJe ~e
podle doby úmrtí, nikoli podle doby dřívěj.Ší, také. okolnost, ~e
tu vubec sňatek byl a manželství trvalo, nemá vhvu 'n~. vvzmk
nároku, když manž.els~ví v do~ě y(~mrtí zaměstnance b)710 JIZ zr?:
šeno. Vi'n a nebo nevma manzelcma na rozluce nema na vzml\.
nároku žádného vlivu (Boh. č. 3273, 5926, 5614).
Analogické použití př.edpisu o pensi n~.1anželky st~tn~ho zaměstnanee bez vlastní viny rozvedené pro zeny rozloucene p:ax~
soustavně odmítá. Také odmítá přiznati pens! ženě r~~l?u~ene
z viny manžela, na základě ~ 7 o.~č:y zá,k., t: J.y~,a pOUZItI zas3ld
nráva přirozeného, které podle vy]a~rem. Ne],vysslh? SOU?U melTO
by umožni,ti uplatnění příkazu obecneho hdskeho sve~omI a pral\.tkké morálky, jak j.e sociální .spolužití, vod. věkÍl vyvID~lo, neboť
platné právo nemá alespoň mkdv urazeb nepochybny a ne~o
piratelný, všeobecně L1Iznávan~r pl'íkaz prakt!cké, mo:rálky. ,(\.rav~
ník 1922, str. 271). Důvodem tohoto postu.pu Jest uvaha, vy,}adrena
v rozhodnutí soudu, že již v době zákonné úprayvy pensI tr.val~
možnost rozluky, ale pense upraveny ypO~lze pro z~ny roz':,ede,ne,
a že tudíž zákonodárce rozloučené zene po smrti rozloueeneh.o
jeiího bývalého manžela pensi přiznati nechtěl. a že n~roz~odu]~
ani. že rozluka podle p07Jději nlatného práva Jest m·ozna 1 proh
vůli nevinné manželky (Boh. 5,614).
K tomu ;est uvésÚ, že v posledních letech praxe Nejvvššího
soudu pokládá ztrátu pense nevinné manž·elky za důvod, pro
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který rozluku nepovoluje, když o ni žádá vinný manžel. Jde
ovšem jen o praxi soudní, která, jak postupem doby se ukázalo,
podléhá ovš·em zmčnám. Na Slovensku platí sice zásada, že po
dvou létech po rozvodu se povoluje rozluka, hez ohledu na pensi
manželky. Tam však alim·entační povinnost pfechází na dědice
mamželovy. Bez jakékoli výhrady pro zaopatření manželek navrhuje osnova obč. zák. zavésti rozlučitelnost rozv,edených manželslví. Jest ovšem ještě otázkou, jak k tomuto znění osnovy
postaví se zákonodárce.
Námitku, že stát jest obohacen, když rozlukou manželství odpadne placení vdovské pense, oďmítl soud s poukazem na to, že
státní zaměstnanci platí jedno~ný pensijní příspěvek hez ohledu
na to, zda jsou svobodní nebo ženatí, a že tedy o obohacení není
možno mluviti. K námitce, že i po rozluce manželství státní zaměstnanec, z jehož viny rOzAuka byla povolena, byl uznán povinným platiti manželce výživné, a že snad jako pokračování této
Jeho povinnosti pensidní platy rozloučené manželce přináleží,
hylo uvedeno soudem, ž·e alimentační nároky roz}:oučené manželky ,lSOU povahy soukrom.oprávní a nemohou míti žádného vlivu
!la veřejnoprávní nárok manželky na zaopatřovací požitky, jakým
Je pensijní nárok vdovy po státním zaměstnanci (Boh. 5926,5614).
Proti tomuto názoru bylo by 'možno uplatnHi námHku, že stát
i jiné soukromopráV'ní závazky jako součást platových nárokÍl
zaměstnance převzal, tak výchovné na děti a taktéž pensijní zaopatření manželky samo.
Vdově po státním zaměstnanci náleží nárok na pensi, když
byI'o manžel.ství uzavřeno v době před jeho nastoupením do činné
služby nebo za této. Vyžaduje se též, aby 'm anželovi nebylo v d:en
uzavř,ení sňatku více než 60 let. .Ten výjimečně .připadá pense také
vdově, se kterou za:městnanec vstoupil do manželství po 60 letech
věku za činné služby, aneho v době, když byl již ve výslužbě.
Rozhodu.ie tu ze.i ména délka trvání manželství v dohě úmrtí případně zplození dítěte.
.
Zákonná ustanovení, která jsou nepříznivá pro ženy, jejichž
manželství po dlouhých letech spolu žiti byl'O bez j.ejich viny a
často i proti jejich vÍlEI rozloučeno, takže těmto ženám nepřizná
vají pensijních nároků, jsou naopak přízniva pro ženy, které žily
neoddány se státním zaměstnancem ve společné domácnosti
(konkubinátě), které zákon nazývá dr 'u ž k a m i. .
Družka n1á nárok na zaopatř·ov:ací požitek v·e výši vdovské
pense, když není oprávněné vdovy, když j.e ďružka nemajetná,
žila-Ij. se zaměstnancem ve společné domácnosti až do jeho smrti
nepřetržitě nejméně 5 let, z nichž aspoň po dvě léta za jeho činné
služby, a měla-E s ním v této nepřetržité době dítě. Pense náleží
,ií pouze do jiného zaopatř.ení. Jinak platí pro vznik a trvání
tohoto nároku předpisy stejné jako pro vďovy (Zákon Č. 2 z roku
1920, vl. nař. Č. 113 z r. 1926, zákony o úsporných opatřeních).
15
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VOJENSTVÍ.
V závěru hlavy páté Ústavní listiny v § 127 j.e toto uslanov·ení
o branné povinnosti:
,
» Ka~dý způsobilý státní občan republáky československé Je
povinen podrobiti se vojenskému výcviku a usposlechnutí výzvy
k obraně státu.«
.
Jak ze znění tohoto zákonného llstanov·e ní patrno, mohou pod
pojmem »ka.ždý zpllsobilý státní občan« býti zahrnuty i ženy.
Tohoto obratu užívá zákon vícekráte v tom smyslu, že zahrnuje
obě pohla ví (§ 106 » všichni obyvatelé«, aj.).
. Pod.robné upravuj.e brannou povinnost t. zv. branný zákon ze
dne 19. března 1920 č. 193 Sb. z. a n., který v úpravé provedené
pozdějšími zákony otištěn byl v plném znění ve Sbírce zákonů
jako pí'iloha vyhlášky ministra Národní obrany ze dne 26. února
1934 Č. 30 Sb. z. a n.
Z ustanovení branného zákona seznáváme, že československá
branná moc je povolána k tomu, aby háji,Ja trvání, c·elistvosti
a svobody republiky československé proti nepřátelůn1 zevně.iším
.iakož i spolupůsobila při udržování pořádku a bezpečnosti státu.
Může jí býti též použito k pomocným službám při pohromách,
ohrožujících život a majetek (§ 1).
Branná povinnost je všeobecná a musí být~ vykonávána
osobně. Branné povinnosti podléhají v š i ch n i státní příslušnki
mužského pohlaví, taktéž muži,kteří bydlí trvale na území státu
a nemohou prokázati jinou státní příslušnost. Počíná začátkem
roku v němž občan dovrší 20 let, za milmořádn.ých opatření od
18 let.
. : "&W!"l .
Československá branná moc se doplňuje jednak odvodem,
jednak dobrovolným vstupem.
Z toho, co uvedeno, jest patrno, že pra ženy osob1}í b~ann.á
novinnost není stanov·ena. Při dohrovolném vstupu vyzaduJe zakon (§ 8 bran. zák.) jako podmínku československé státní občan
ství a potřebnou tělesnou a duševní způsobilost. Mužské pohlaví
.iako podmínka se tu nestanoví, avšak vzhledem k předc~ozím
ustanovení:m ženy patrně ani dobrovolným vstupem do VOjenské
služby se nepřijímají.
Z voj.e nské povinnosti v širším smyslu nejsou však ženy vy-:ňatv. Brann.ý zákon stanovi, že osoby, které nekonají vojenskou
službu, podléhají vojenské dani.
Branný příspěvek upraven bvl zák?nem č. ~66. z. T: 1931.s pr~:
váděcím nařízením č. 110 z r. 1936 a lS0U povmm Je] platItI mUZl
i ženy, ktel'í jsou poplatníky důchodové daně a nekonali vojenskou ·službu po dobu nejméně dvanácti týdnů, počínajic 1. lednem roku, v němž dokončí dvacátý pátý rok věku, a končíc 31.
prosince roku, v němž dovrší padesátý rok věku.
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Osoby, které se narodily v r. 1899 nebo v letech před,~hozíc~:
které byly propuštěny z vojenské činné služby, nevyk~'l1avš~ ]1
po dobu nejméně 12 týdnů pro vadu neb chorobu, ktera vzmkla
nebo se zhoršila vinou vojenské služby; hlavy rodiny, jejíž alespoň
jeden člen (manžel a děti i zletilé pokuď jsou v zaopatření hlavy
rodiny), vykonal vojenskou službu v rozsahu uvedeném v § 1
zák. a osoby nemající zdejší státní příslušnosti jsou ·od branného
příspěvku osvobozeny.
Osvobození dále vztahu,i·e se na ženy-matky, které ma~í n~zl:
tilé děti a jejichž zdanitelný důchod nepřesahuJe 12.000 Kc rocne.
Jsou-li tyto ženy příjemci požitků, jimž se bran,~Ý příspě~ek po.~l~
§ 2 sráží (zaměstnavateli), neprovede s·e srazka, nepresahuJl-h
požitky týdně 293 Kč nebo měsíčně 1265 Kč. Příslušné d~klad)'
musí samy včas př,edložiti. Pro ženy-matky o tom, že ma]~ 'n~]
méně 2 nezletilé děti, vydá potvrzení obecní (státní, pohce]ní
a pod.) úřad př'íslušný k tomu podle § 31 odst. 3. zák. o přím)Tch
daních a příslušného vládního nařízení. Okolnost, že ž.e nv-matky
nemají v příslušném roce důchodu, přesahujíciho 12.000 Kč, zjistí
vyměi'ovací úřad při vyměření daně důchodové. Další O· branném příspěvku viz v právu finančním.
Ž.eny jsou povinny též osohní účastí na obraně státu.
Zákon o obraně státu je ze dne 13. května 1936 č. 131 Sb. z.
a nař., vyhlášen tamže dne 23. května 1936.
Dle tohoto zákO'na obranou státu .rozumějí se veškerá opatř.ení,
ať vojenská nebo jiná, čítají se v to zejména i z~měr,~év vyvuž~t~
hospodářských a jiných sil obyvatelstva, k~erá malí za u~el c-e~lÍl
jakémukoliv ohToženÍ státní svrchovanostI, samostatnosh, cebstvosti, ústavní jednotnosti, demokraticko-republikán,s ké formy a
bezpečnosti Československé republiky nebo útoku na ně (§ 1).
Ustanovení branného zákona a předpisů jej provádějících zůstá
vají nedotóena.
Na obranu státu a k její přípravě lze podle ustanov~?-j. tohoto
zákona přibrati každého k osobní účast~, uloži,ti mu i ]lnou součinnost, podporu neho omezení a požadovati věcné prostředl<y,
jak zákon blíže stanovL Při konání osobních úkonů nelze s·e dát
zastupovat. Ženy maií býti volány co možná jen k takovým osobním úkonům, k nimž .isou svým .Qbvykl~Tm zaměsrnánilTI (povo. láním) zpflsobilé a bude při tom přihlíženo k tomu, aby jejich
povolfl:ní k osobnÍ'm úkonům nebylo na újmu plnění jiných závaž'll)T.ch úkolů, které mají zejméná jako ženy ' pečujíce o dom~c
nost (~ 67).
'Od osobních úkonů isou osvobozeny kromě osob v § 68 uvedených také ž.eny, které 'se starají o nedospělé děti (není uvedeno
)mezletilé «), nebo jsou těhotné, nebo ty, od jejichž slehnutí neuplynuly .i eště tři :měsíce (~ 68, odst. g).
.. o '
. Ostatní osvobozené osoby, uvedené v § 68, vedle Clzmcu JSou:
osoby tělesně nebo duševně neschopné, osoby mladší 17 let
15*

227

a starší 60 let, členové Nár. shromáždění a vlády, guvernér Národní banky Č·eskoslovenské. Dále státní a jiní veřejní zaměst
nanci v činé službě, starostové obcí a duchovní vykonávající
duchovní správu církví a náboženských společností státem uznaných nebo redpovaných; též osoby vykonávající činnou službu
vojenskou nebo zvláštní úkony podle § 3 branného zákona, a to
i po dobu, pokud jsou na doča.sné dovolené, a osoby, které jsou
úředním rozhodnutím. zproštěny od činné služby vojenské neb
osvobozeny od vykonávání zvláštnkh úkonLl podle § 3 branného
zákona.
Osvobozovací důvod jest třeba vhodný~m způsobem prokázati:
tělesnou nebo duševní neschopnost, těhotenství a slehnutí třeba
prokázati úředním potvrzením lékaře veřejné zdravot.nic;ké služby.
Zda při potratu bude také platna tříměsíční lhůta uvedená při
slehnutí, ze zákona nevyplývá. Patrně takový připad bude nutno
prokazovati úředním lékařsk)'l11 potvrzením jako tělesnou neschopnost.
Při výběru osob a povolání Je osobním úkonům je třeba co
možná přihlížeti k rodinným poměrům a věku povolávaných
osob, a též aby nebyla ohyož·ena výživa členů rodiny.
Podle ,m ožnosti je povolávati k osobním úkonům osoby dobrovolně se hlásící před jinými, muže před ženami, osoby zdatnější před méně zdatný'mi a osoby, které obvyklým zaměstnánim
(povoláním) jsou způsobilé Je příslušným osobním úkon LIm před
osobami svým obvyklým zaměstnáním méně způsobilými (§ 70).
Také při volbě doby a m1sta k plnění osobních úkonů má
býti vzat zřetel na skutečnou potřebu a nejlepší uplatnění tělesných i duševních sil povolan)Tch osob.
.
.
Povolání k úkonům má se státi zpravidla písemně, a osoba,
která byla povolána k osobním úkonům, je povinna tohoto povolání uposlechnouti, a to i tehdy, má-li za to , že povolání odporu.ie
ustanoveni ~ 68 (osvobození od osobních úkonů). V tomto pří
padě se však mflže dovolávati nápravy u okresního úřadu, v jehož obvodu byla k osobním úkonům povolána nebo tyto úkony
koná. Úřad ie povinen věc co nejdříve vyšetřiti (§ 71).
Také jiná osobní účast kromě uvedené může býti za brariné
110hot.ovosti státu .iednotlivým osohám uložena. Jsou to funkce
~ úkoly, které (~ 79) mohou býti vvkonány vedle běžného povolání (zaměstnání) dotčené osoby nebo tomuto povolání podstatně
nepI'ekážejí. zeiména funkce v zájmu státnfho hospodaření s věc
nými prostředky (soupisové a podobné úkoly). Osvobození žen,
starajících s·e o děti, těhotných a do 3 měsíců po slehnutí od této
účasti nepla tL
Sňatky osob podléhajících branné povinnosti: Osoby, které
dosud nesplnily řádné odvodní povinnosti, mohou se oženiti jen
výjimečně, prokáží-li okolnosti, zvláštního zřetele hodné, a udělí-li
ji'm k tomu svolení příslušný úřad.

. Odv~dení, ,kt~h dosud nenastoupili presenšní služby, nebo
vOJenske~o, vycv~ku, ya.1\. os.oby ~ presenční službě a ve vojenskem vycvlku, Jakoz I vOJenske osoby z povolání potř'ebují

k sň~tku pov~~e~í voje?s~~ho úi'ad~. 'lot~ž platí .0 vojenskýeh
osobach konajlclch dalsl cmnou sluzbu, dale o VOjenských oso~ách ,ve výslužbě, povolaných př'echodně k činné službě, a o vojenskych ,osobách. jsouC,ích v místním zaopati'ení vojenské invalid?vny, dale, o v.oJenskych osobách na trvalé dovolené, jichž pov~nnost k zakomté presenční službě skončí později než za 3 mě
SIce: Po v?lení k sÍlatfcu neposkytuje výhod pl'i plnění branné
povlnnosb (§ 36 bran. zák).
Sňatky bez povolení podléhají zvláštnÍIn ustanovením trestním. Kromě toho zbavují manželku, když ovdoví, nároků na
v~ovský důchod. Vojen.ský gážista, který proti pi'edpisům uzavřel
snatek bez povolení VOjenské správy, nemá nároku na dodatečné
uznání sňatku vojenskou správou (Boh. 6974 adm.). Pro dikhod
vdovský a sirotčí také podle práva dÍ'Íve platného bylo povolení
k sňatku podmínkou (6433 adm.).
.vyživo:vací ,příSPvěvky nál,e~í rodinným členLlm osoby, povolane k vo]enske sluzbě. K rodInným členům se počilá manželka
a ,dále pouze, ?soby, kter:é mají podle občanského zákona zákonný
narok na ~yzlvne protI povolanému. Vyži~ovací př'íspěvky jsou
~praveny zakonem Č. 120 z r. 1921, v ně!mž Je též odkaz k zákonu
c. 53~ z. r. 1919 (o~le?ně nařízení mobilisace), s poodějšími . zákonnyml ustanovemml. Nárok na vyživovací pI'íspěvek nenál.eží
manželce a manželským dětem, hyl-li sňatek uzavřen bez úí'ed11ího povolení, potřebného podle § 36 bran. zák., nebo vzdala-li se
n~anželka se souhlasem manželovým tohoto nároku pi"ed uza vi'emm sňatku prohlášením řádně ověi'eným.
, Nárok na vyživovací pÍ'Íspěvky př'ísluší jen Lehdy, když 1'0dmní čle,nové oso~y k. vojenské službě povolané byli v době, kdy
pov.o,lany nasto.uP.Il . .v0Jens,I~?u službu nemajetní a výdělku nezpús~l?,IlI a byla-ll, JejIch vyzlVa podstatně závislá na pracovním
pľljI?-1~ povolaneho a I?ovoláním tím jest ohrožena. Nezpúsobilou
k yyd~~ky ve ~myslu ~ 4 zák. č. 120/21 jest také žena, která nemuze ]ltI za vydelkem proto, že musí pečovati o své děti (Boh.
6274).
Za povolaného pokládá zákon (§ 1) pí'edllě toho, kdo koná
presenční službu vojenskou nebo kdo vykonává v přechodné
d?bě činnou ne~o další činnou službu vojenskou (§ 61 br. zák.)
dale toho, kdo ]e povolán k výjimečné činné službě (§ 27 br. z.)
a také toho, kdo jest povolán k výcviku (§§ 20, 62, odd. 2. a 22.
br. zák) pokud nenáleží k voj.enskému stavu z povolání.
Také rodinám osob, povolaných k osobním úkon.ům k obraně
stát~ l~odle zák. č .. 131 z r. 1936 náleží vyživovací pi"íspěvek,
o nemz 'p latí předpIsy platné pro příslušníky rodin osob povolaných k vojenské službě (§ 77).
.
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Vyživovací pí'íspěvky dle těchto ustanov~ní vnem~jí býti, kumu~
lovány s požitky válečných poškozenců, o mchz plah zvl. zakonne
ustanovení.
.
.
Zákon č. 76 z r. 1922 o vojenských požitcích zaopatřovacích
týká se požitků gážistů a čekate~ů ~ ,déle~lou,žících ,(zák. č. ~3
(1932), a to výslužného a zaopatrem mva~ldmho. Naroky, po~u
stalých po gážisLe~h (čekateH~h) upraveny ,J~?u v,o~d. II. ~]rt. zak.
Nárok na vdovsky duchod lna vdova po gazlstovl (cekateh) z povolání, jenž: zemřel v aktivním slavu po 10. započ,ítatelných služebních letech, 'nebo padl pl'ed nepÍ'ítetem, nebo zemřel za zvláštních okolností (§ 3 cit. zák.), aneb který trvale poží-val vý.služného. Nezbytnou podmínkou jest, ž·e manželství bylo uzavřeno
pÍ'ed posledním vystoupením z činné služby.
Není-li oprávněn~ vd?vy, ~áleží. zaop~tř?.yad požit~k ~e.,výš~
vdovské pense nema]etne druzce, az do Jlneho zaopatrenl, ~lla-h
se zaměstnancem · ve společné dumácnosti až do j.eho smrtI nepřetržitě nejméně po do.bu pěti l,et, z n~chž ale~po~. ~o 2 l~ta ,z~
jeho činné služby, a mela-ll s mm v teto nepretrzIt.e dobe dlte
(§ 36) .
. Vdově po gážistovi (č~katel~) ;, záloze pří~luší :?,ov~ký ~ů~
chod, když manžel padl pred nepntelem, zemrel v cmne sluzb~
za· okolností v § 3 u vedených, když zemřel před uplynutím pětI
let po vystoupení z činné služby ~,elnocí, způsohenou b~z vlastní
úmyslné viny při vykonávání čmné sh:žby ,nebo zpusob~nou
zvláštností vojenské služby nebo v souvIslostI s touto sluzbou,
anebo když požívá trvaMho výslužného. Uzavření manželství před
posledním vystoupením z činné služby jest podmínkou (§ 37).
'. Nároku na důchod vdovský nemá vdova: Byl-li sňatek uzavřen bez povolení vojenské správy, pokud byl~ předepsáno. ~e~o
nežila-li se zemí'elým ve společné domácnostI, ledaže tak cmlla
se svolením manželovým nebo též jeho vinou, nebo ze z,clravotních dů vodú. Pii tom se nevyžaduje, aby vojensl\:ý gážista se svou
chotí, Jež s ním nežije ve společné domácnosti, pl'erušil veškeré
styky (Boh. 9635adm.).
. Nárok na dúchod vdovský nemá dále vdova, jejiž manžel
pozbyl nárokú na výslužné, když pozbyl státního občanství, nebo
když vstoupil do služeb ci'z ího státu. be~ svolení, phs!. českosl,ov.
ú:i'adu a byl-li trestně odsouzen za podmm·ek v zakone uvedenych
(§ 30 lit. d), e), f). Též ni~{Qli vdO\~~, byla-li za ~ivota .syép? manž,e la odsouzena pravoplatne prO' zlocm, a nepom,muly-lI- ]este v den
úmrtí manžela následky trestu; dále vdova, s níž gážista vstoupil
do manželství po dokonaném 60. roce svého věku, i když ,se. ta!~
stalo s úi'edním svolenjm, ale když manželství netrvalo plna ctyn
léta, . nebylo-li zplozeno neho počalo v tomto' manželství žádné
dítě (§ 42).
,
"
Podle výslovného ustanoven} (§ 44) vd?,vy, kt~r~ n~byl~ naroku na zaopatření vlastní sluzbou, nema]1 pozbytI naroku IlJa
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dúchod vdovský podle tohoto zákona. Výslovně uvedeno, že,
bude-li zavedeno pro obor civilní správy jiné pi'avidlo, má: platiti též i pro obor správy vojenské.
Jde-li o márok vdovy po gážistovi v civilní státní službě, při- ,
padne vdově pense ve výměi'e, která je vyšší když se porovná
pense tato s pensí vojenskou.
Náro12 na vdovský důchod nemá vdova po gážistovi (čekateli)
v záloze, jejíž roční příjem př.evyšuje 8.000 Kč. J.e-lit však vyšší
její příJem menší než součet 8.000 Kč a dúchodu vdovského.,
který Ly vdově jinak příslušel, jest jí přiznati dúchod v částce,
doplňující t'ento součet (§ 45).
_
Nároku na vdovský dúchod pozbývá V(lova: smrtí; provdáním; mešká-li mimo oblast českosl ovenského státu bez svolení .
příslušný,ch československých úÍ'adú; pozbuq.e-li českoslov. stát. ·
občanství; byla-Ir odsouzena rozsudkem trestního soudu k trestu,'
s kterým podle zákona jest spojena ztráta nároku na vý.služné,
aneb trestů dle § 47, odst. g). V případ.ech, zvláště zřetele hod- '
ných, může jí býti přesto pense přiznána; dále ne.má též nároku
na důchod, když se ho zf.ekla a to na dobu zřeknutí.
Vdova, jíž byla výplata dúchodu zastavena proto, že sé vdala,
může si vyhraditi' právo na dosavadní dúchod vdovský' pro ten
případ, že ' hy znovu ovdověla, anebo múže zříkajíc se této. výhody přij'mouti odbytné.
.
.
V tom jest zásadní rozdíl od případu, že vdova'' 'pozbyla stát:
pi'íslušnosti. Provdá-li se za cizozemce, pozbývá zároveň s~ ztrátou českoslov. o?tát. občanstvÍ' nároku na vdovské za'opatření bez- ,
výjimečně a nárok 'i leobži vne, i když později získá státní. česko
slov. občanství nazpět (Boh; 4876 adm.).
,lVlá-li vdova nár,ok na vdovský důchod z druhého manželství"
přísluší jí pouze jeden dúchod la to dúchod vyšší (§ 48). Za :
okolností zvláštního zřetele hodn)Tch mohou b)/ti poskytnuty za- .
opatl'ovacÍ požitky vdově i tenkráte, když zákon nároku na ně
nevyhražuje. To platí zejména o vstoupení ve sňatek po 60. roce
zesnulého gážisty a pro př'ípady, když tento byl z důvodů trestních zaopaU'ovacích požitků zbaven.
Dobr,ovolný rozvod, provedený soudem k žádosti manžel či ně,
nevylučuJe možnost, aby vdova, žádajíc za vojenské zaopatřovací
požitky (dle § 104 d) .po.dala důkaz, 'že nemá na 10m viny, že
v době smrti manželovy nežila s ním ve spo l ečné do.mácnosti
(Boh. 11.389 adm.) . .
'. Zákon upravuje též " příspěvky na děti (§§ 50 až 62) a dále
nároky . předkú, když není vdovy ani slrotkú. Dále upravuje též
n'á rok na úmrtné, které přísluší vdově, není-li této, náleží dětem
nebo jejichzákOlnným dědicL1l11.
, Vedle náhrady za ·osobní úkony při obraně státu a vyživova-,
cích příspěvkll rodinám poskytuje se též zaopatření pozúst~lým
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po osobách, které konaly osobní úkony k ohraně státu podle
zák. č. 131 z r. 1936, za podmínek v zákoně u vedených. Požitky
í'ídí se podle toho, jaké služby byly vy konávány; byly-li rovnocenné těm, jež zpravidla vykonávají vojenští gážisté, hdí se dle
ustanovení platných pro vojenské gážisty v záloZíe a pozůstalé po
nich; pi'i službách j1ného druhu se posuzují 'podle pfedpisú pro
válečné poškozence a pozf1stalé po nich (§§ 76, 148 cit. zák.).
Ustanovení o požitdch válečných poškozencll obsahuje zákon
č. 142 z I'. 1920, č. 39 z r. 1922 se změnami podle zák. Č. 17 z roku
1936. Jedná se o úpravu požitkLl válečných poškozenclt, jimiž
jsou invalidé ze světové války, jejich rodinní pi'íslušnícia pozů
stalí po zemi'elých nebo nezvěsLných osobách (blíže urč. § 1,
Č. 199 z r. 1919). Podmínkou nároku jest státní občanství česko
slovenské. Vzhledem k ustanovení zákona o obraně státu jest sem
počítati také osoby a pozl1stalé podle § 76 zák. Č. 131 z 1'. 1936.
Žijí-li s válečným poškozencem ve společné domácnosti osoby,
k jejichž výživě tento podle zákona je povinen pÍ'ÍspívaLi a skutečně pÍ'Íspívá, zvyšuje se částka jeho příspěvku. Tento pi"iplatek
př'ísluší invalidovi, jehož manž·e lka či družka nemůže býti výdě- lečně činna, U'eba pobírá pensi, stačící ke krytí její výživy.
Podmínkou vdovského důchodu jest kromě splnění podmínek
§ 1 zák. č. 199/19 dále zjištění pl'íčiny sm,rti odpovídající zákonný·m ustanovením, dále okolnost, že byl sňatek uza vř'en před událostí, zakládají'CÍ nárok na důchod invalidní. Pozdější sňatek nevadí jen za podmínek zákonem 'Llved·ených, pÍ'Ípadně může býti
i beze splnění všech podmínek v pl'ípadech hodných zř'etele vdovský důchod přidělen. Ministerstvo sociální péč·e může nař'ízením
odstupňovati vdovský důchod podle výdělečné schopnosti vdoviny. Není'-11 tu vdovy~ má nárok na vd.ovský důchod také družka,
žila-li s mužem aspoň jeden rok nepí'etržitě, nežli nastala událost,
zakládající nárok. Z více družek má nárok na důchod jen družka
poslední.
Vdova n.ebo družka pozbývají provdáním dúchod,l1. Mají nárok na odbytné. Sirotčí důchod poskytuje se také pro děti adoptiv1ní a nemanželské a pravidelně pi"Ísluší do 16 let.
Za změny poměrů, pH vystěhování do ciziny bez povolení
a při trestném odsouzení za současného zbavení práva volebního
nastává zastavení příspěvku. Pro zahavení požitků válečných poškozenců jsou stanovena .omezení', požitky jsou zabavitelny kromě
pro pohledávky státní a jiné vei"ejné jen pro nároky na zákonnou výživu a to do poloviny.
ženským ošetřovatelkám v0jenským z povolání i výpomncným na stálý plat upravuje výslužné a požitky zaopatřovací pro
sirotky případně předky zákon Č. 76 z r. 1922. Výslužné pobírají
(§ 89 cit. zák.), .když následkem služby staly se neschopnými
k výdělku, když nemají žádného jiného zaopatření. Týká se též
ošetřovatelek a jejieh příslušníků rodinných z doby světové války.
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ZORAVOTNICTVÍ.
Podle zákona č. 332 z 1'. 1920 přejímá stát výkony zdravotně
policejní, ustanovení tohoto zákona se doplňují a uvádějí v čin
nost zákonem Č. 236 z r. 1922 s pozdějšÍTni novelami. Státu a obci
připadá starost také o léčebnou péči všech osob, také pojištěnců,
jejichž nárok na ošetřování z pojištění zanikl a kteří jsou chudí.
Mezi zdravotně policejní povinnosti státu náleží zejména dozor
na silnice a cesty, byty, potraviny, dozor tržní a dozor na pitnou
a užitkovou vodu, zdravotní dozor ke školám, průmyslovým a živnostenským podnikům a na dělníky domácké, dále na obchod
lékařskými potřebami, · dozor a stíhání neoprávněného léčení
\ .a babictví, evidence o .osobách potřebných pomoci (slepci, choro. myslní mimo ústavy), dozor nad zachováním opatření proti nakažlivým nemocem, dohled na s.oukromé lázně a podobné ústavy,
ohledání mrtvol a zdravotní' dohled na pohřebnictví.
Mezi povinnosti státních lékařů náleží zejména: léčení chudých zdarma, provádění očkování, zdravotnický dohled na čeleď,
dělnictvo (hospodářské), tělesnou výchovu, nad školní mládeží
atd. Náleží jim též odborná součinnost v oboíru sociální péče
v poradnách pro matky a kojence. Za podmíinek zákonem stanovených vykonávají uv~denou péči zvláštní zdravotní rady.

o

porodnictví.

Služební předpisy, kterými se mají říditi, porodní asistentky
výkonu své služby, byly vydány ministerským nařízením
z 10. září 1897 č. 216. O pon10cné praxi porodnické a o vzdělání
a výcviku porodních asistentek obsahuje ustanovení zákon Č. 200
z r. 1928.
Zákon stanoví předběžné vzdělání porodních asistentek zejména potřebu dosažení diplomu na ústavu zřízeném k výcviku
porodních asistentek. Mezi podmínkami osobními stanoví. se zejména státní příslušnost československá. Porodní asistentky mohou poskytovati odborné porady před porodem, dále mají pomáhati při porodu a ošetřovati po 10 dnů matku a novorozence.
Jsou povinny obstarati zápis do matriky o narození. Zákon stanoví také pí'ípady odnětí diplomu. Porodní asistentka nesmí býti
vinna zejména na trestném vyhnání plodu. Jest povinna oznámiti
porod nebo nemoc případně úmrtí, při kterém je podezření zločinu nebo přečinu nebo vůbec nějakého ublížení násilného, a to
bez prodlenÍ' příslušnému úřadu (§§ 144, 359 trest. zák).
Podle zákona o zamezení a potlačení přenosných nemocí jest
také přivzatá porodní bába závázána k oznámení úřadům, jestliže
shledá nemoc, která podle zákona má býti jako přenosná oznámena.
při
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Vládním nařízením č. 154 z r. 1929 urč€ny byly blíže podmínky pro přijetí do státních ústavů pro výcvik porodních asistentek. Mezi podmínkami v § 1 uvedenými stanoví se také nutnost pí'edložení lékařského vysvědčení, že uchazečka je tělesně
a duševně způsobilá k výkonu pomocné praxe porodnické a ž€
není lěhotná. Vyžaduje se také znalost vyučovacího jazyka. Stáří
Llchazeč.ky od 20 ďo 35 let věku.
. Absolventkabahické školy po vykonání závěrečných zkoušek
o~drží diplom a pÍ'ed provozo ~áním praxe musí' složiti zvláštní
slIb, kterým se zavazuje šetÍ'iti bedlivě vš·ech předpisů, dle nichž
se má říditi (instrukce pro porod'ní asistentky), dále že poskytne
pomnc kterékoliv rod·ičcea kdykoliv, že včas zavolá lékaře, že
zachová taje.mství . osob její péči svěi'-ených, že učiní povinná hlá- .
šení úí'adům a soudům a že svým chováním neporuší stavovskou
vážnnst.
. Při ztrá,tě československého státního o1.čanství se porodní
aSIstentce dIplom neodnímá, ale pÍ'estává oprávnění provozovati
pr~xi. Ministerstvo veÍ'ejného mra votnictví můž·e takové porodní
aSlsteJ?-~ce na' její žádost, s pl'ihlédnutím k poměrům, oprávnění
povohtI.
. Platy (taxy) porodních asistentek 'jsou stanoveny zvláštním
výnosem ministerstva veř'ejného zdravotnictví.

o

námezdním kojení.

Zákon ze dne 3. července 1924 č. 171 Sb. z. o částečném zákazu námezdního kojení obsahuje talo ustanovení:
M~tka žijícího dítěte, mladšího 4 měsi'ců, nesmí býti přijata
za kOJnou a nesmí místa kojné pl'ijIll0Uti, leč by jí byla dána
možnost pravidelně kojili i vlastní dítě. Malka jest povinna p.oužíti této možnosti.
.
Kojná smí býli' př'ijata, když je vysvědčením úÍ'edníh'o lékaře
prokázáno, že současné koj-ení d von dětí, nehude zdravotní záva~ou pro kojnou nebo její dítě, a dále, že ani dítě, k němu~ se
kOJná najfmá, ani jeho oba rod:jče neohrožují zdraví kojné nebo
jejího dítěte. Tato ustanovení zákonná nevztahují se n.a kojné
v nalezincích, v ústavech pro kojenc€, na klinikách a v léčebných
ústa vech vůbec.
. Zákon ustanovuje také tresty ha př'esto'Llpení uvedených př.ed
plSŮ. Podle trestního zákona (§ 379) trestna jest kojná, která . ví,
ž.eje~.t stižena nakažlivou nel~l'ocí a jde do služby za lcojnou, zataJlvsl svou nemoc. Pokud Jde o nemoc pohlavní, ustanovuje
potrestání § 19 zák. č. 241122: trestna jest žena, která pí-ijlue nebo
podrží stižena jsouc pl'íjkl, místo kojné u dítěte, které není touto
nemocí stiženo. Taktéž se trestá ten,kdo k dítěti· stiženému příjicí .
přijme nebo podrží jako kojnou ženu, která není toúto nemocí
stižena, a dále ten, kdo dítě stižené příjicí dá nebo ponechá v péči
jiných oso1. se zatajením povahy n€moci dítěte. - .Pro útulky
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pro kojné a zprostředkování jejich zaměstnání platí zvl. předpisy
. týkající se zdravotních požadavků, pojící se k předpisům práva
ži vnostenského.
.

o

nakažlivých nemocech.

Kromě ustanovení trestního zákona, kterým se stihá ohrožení
zdravých př,enosnými nemocemi, uvedena jsou v příslušných zákonech podrobná opatření o zjištění nemocí nakažlivých, o po':' .
vinnosti oznamovací a dál.e o opatfení proti rozšiřování nemocí
pohlavních.
.
Zákon č. 241 z r. 1922 o potírání pohlavních nemocí stanoví
zejména podrobně povinnost dáti se léčiti, nucené léka,řské vyšetření a léčení v ústavech, hlášení pohlavních n€mod a povinnosti ošetřujícího lékaře, k nimž náleží zejmén.apís·e mné oznámení úřadu, když nem-ocný nedbá předpisu a vzniká-li Um nebeZ1pečí přen€sení nákazy na jiné osoby, jakož i když nedbá před
pisů o léčenÍ. Lékař'i náleží t.éž pátrati dotazem u nemocného po
prameni nákazy a učinění oznámení o sdělení nemocného úřadu.
Lékař jest povinen upozorniti nem·o.cného na nakažlivost nemoci,
na trestnost 'přen€sení nákazy, po případě varova'ÍÍ jej před uzavřením sňatku a doručiti mu na řádnépotvI1zení tištěné poučení,
jež mu úřad vydá.
U vedený zákon v druhém oddíle stanoví, že se zrušují všechna
dosavadní policejní a jinaká správní opatření, směřuj-ící k dozoru
na prostituci. Dále, že s€ zruš'uF nevěstince, zřizování a udržování
nevěstinců se zakazuje a trestná podle zákona trestního o kuplíř
stvL § 15 stanoví, že státní správa se postará, pokud toho bude
třeba,o zřízení ústa'vů, ve kterých se dostane ř€meslným prostitutkám dočasného útulku a příležitosti k náJpravě.
Zákon ustanovuje tresty na nedoďržení předpisů, dle něho
se trestá ohrožení a porušení zdraví pohlavními nemocemi,
zejména též kojíd ženou nebo kojeným dítětem (§ 19), dále trestá
se jako přestupek vyzývání k'e smilstvu a pohoršlivé provozování
smilstva.

o

lékařkách

a

óšetřovatelkách.

Poměry stMních (o1.ecních městských) a obvodních lékařů
a lékař€k upravuje pro lékaře i lékařky stejně vlád. nař. č. 23
z r. 1927.
Lékařkám se Ipo.čítá obdobně jako jiným veř'ejným zaměst
nankyní'm za důvodnou nepřítomnost ve službě po dobu tří mě
síců pro těhotenství a mateřství a pro tuto tříměsíční dobu vyplácí se jim 800/0 služebního platu, nikoli náhrada cestovného
(§ 17). V ostatním platí ustanovení § 145 zák. Č. 103 z r. 1926,
obdobně jako u státních zaměstnankyň, taktéž ustanovení § 158
cit. zák. ohledně pensí úplně osiř€lých dětí po obvodních lékař
kách.
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o oš,etřovatelích plaH obdobná zákonná ustanovení jako
o státních zaměstnancích. Vlád. nař. č. 22 z. r. 1927 stanoví podmínky, za kterých se může státi muž »diplomovaným ošetřova
telem «, případně »pomocným diplqmovaným ošetřovatelem « ,
a žena »diplomovarnou sestrou«, případně »pomocnou diplomovanou sestrou «. Ošetřovatelé a ošetřovatelky, kteří jsou pověřeni
dozorem k ošetřovatelské službě na ústav. oddělení, mají titul
»vrchních « d. oŠ. Zákonné ustanovení týká se všech ošetřovatelů
a ošetřovatelek na civilních státních léčebných nebo humanHních
ústavech a ve všeohecné nemocnici v Praze, a 'platí stejně pro
oš~třovatelky a ošetřovatele, pokud zákon nestanoví jinak.
Mezi podmínkami, za nichž jen se svolením ministra veř. zdravotnictví může býti někdo stanoven ošetřovatelem (oš,etřovatel
kou) jest pamatováno též na okolnost, že by stanovená osoha
svým U'stanovením byla (nebo se stab) podrobenou dozoru osoby,
s níž jest v poměru manž,elsk,ém, adopčním, schovaneckém nebo
přibuzenském (sešvagřeneckém) v přímé linii nebo v linii pobočné až do 4 stupně. Zvláštního povolení ke stanovení rpotřebuje
též uchazeč, který jest ženat a uchazečka, která jest provdána
anebo má děti (§ 4). '
Nárok na výchovné nepatří oŠoetřovatelkám na jejich děti,
může jim býti za zvláštních předpokladů povoleno (§ 20). Nepří
tomnost ve službě pro těhotenství nebo mateřství plaH za odů
vodněnou jako u státních zaměstnankyň (§ 33).
V ustanoveních o odpočivných a zaOlpatřovacích ' platech se
uvádí, že ošetřovatelka, jejíž služební poměr skončil následkem
sňatku, obdrží, má-li aspoň pět pro výměru započitatelných roků,
j,edrnou pro vždy odbytné, vypočtené polovicí pensijních příspěvků
jí zaplacených, po odpočtení případných srážek (§ 48).

PRÁVO FINANČNÍ.
Podle zákona o přímých daních ze dne 15. června 1927, č. 76
Sb. z. a n. a vlád. nař. č. 175 z r. 1927, kterým hyl tento zákon
proveden, waúuje se důchod domácnosti (§ 5). Poplatníkem
daně důchodové jest hlava rodiny. Základem zdanění jest důchod
domácnostL Tento se zjistí tím, že se sečte důchod hlavy rodiny
s důchodem příslušníků jeho rodiny vyjímajíc služební požitky
těchto příslušníků podle § 11.
.
Podle praxe domácnostní společenství u manželů není vyloučeno tím, že oba mají různé bydliště, vedou-li jen po nějakou část
roku společnou domácnost. Okolnost, že manželka si sama, svoje
jmění spravuje, nevylučuje připočtení jejího pi'jjmu ku příjmu
jejího manžela.
Pro zdaňování celkového důchodu domácnosti jest rozhodným j.edrně faktické přÍ'slušenství k domácnosti, ne ale di'sposice
tím kterým příjmem neho důchodem. Proto jest pro tuto otázku

nerozhodno, zda hla va rodinv skutečně vš·emi t ěmito pnJmy
disponuje, buď že z nich hradí náklady společné domácnosti
nebo je ukládá, anebo zda jimi disponuje příslušník rodiny sám .
Ohledně pojmu hlavy rodiny uvádí prov. nař.: Skládá-li se
jednotná domácnost ze dvou nebo více osob, předpokládá se, že
jest hlavou rodiny - a tedy poplatníkenl ,- osoba, jež tuto domácnost vede a řídí, takže jsou ostatní členov,é domácnosti její
vúli podrobeni. Bude tedy pravideln ě hlavou rodiny otec rodiny,
ale může jí bý ti po ' případě i jeho manželka (družlm), je-1i na
příklad manžel na dLlchu chorý a pod. Ve sporných phpadech
pokládá se mllŽ za hla'Vu rodiny. Pro posouzení čí vÍlli jsou ostatn1
osoby v rodin ě podřízeny, jest směrodatným, čí vúle rozhoduje
ve vedení a rizení domácnosti; nezáleží na tom, zda rozhoduje
v jin)'Tch směrech vůle této osoby nebo osoby jiné. Tvoří-li domácnost jediná osoba, j,e st samozřejmě tato hlavou rodi'ny a dai10vým poplatníkem.
Z uvedeného jest patrno, že určení hlavy rodiny pro potřeby
daňové jes,t odchylné od ustanovení ohčanského zákona. Na vdané
ženě, . tř'ebaže jí zákon občal1'ský postavení hlavy rodjny nepropůjču}e, mohou ležeti z á vaz k y stejně jakoby hla~T ou rodiny
i v právu ' soukromém byla.
Důležité jest dále uvésl' : e citovaný zákon v uved'ených ustanoveních ldade na roveň manželství a pouhé faktické spolužití.
V § 5, odst. 4. jest uvedeno . že příslušnQst k domácnosti jest založena buď manželstvím nebo falztick)'TDl spolllžitím, ,a z prováděcího nařízení je patrno, že i dru'ž ka může b}Tti případně hlavou
rodiny a plátkyní daně za muže, s kterým žije a za jeho rodinné
příslušníky. Za rodinné příslušníky IpO'kládá zákon nezletilé dítky
(vnuky, pa's torky, schovance), kteří žijí s :hlavou rodiny ve společné domácnosti nikoli však, jsou··Ji tyto osoby zleti1.é anebo jedná-li se o rodiče, staré rodiče a osoby sešvagřené.
Zastoupení a ru~ení ve věcech daI1ovi'ch: svéprávný manžel
může býti zmocněncem druhého manžela, nehledíc na státní pří
slušnost (§ 263). Svéprávn)'T manžel pokládá se za' zmocněnce své
manželky, žijící s ním ve společné domácnosti, ledaže by manželka vzhledem k sv,ému jmění byla postavena :p od opatrovnictví
jiné osoby neb manžela, nebo že by se této domněnce výslovně
opřela. Zastoupení týká se zejména' podáván1í' ,přiznál!í, případně
též zahrnuje oprávnění přijímati dai10vé písemnosti. Požadavek
výkazu zplnomocnění (rpisemné plné moci) platí i pokud jde
o manž,ely, ale vzhledem k tomu , že .iest manžel ze zálwna zmocněncem manželky , nebylo by u manžela ,potřebí požadovati prúkazu zplnomocnění, leč ž,e by nebylo jisto, zdali se manželka zákonné domněnce v § 263, odstav'ec 5. opřela . .Te tedy nutno dle
pravidla vysloveného prováděcím nařízením, zabezpečiti právní
účinnost podání učiněných manželem za manželku a, jeho jednání v daňových záležitostech jeho manželky se týlcajídch vůbec
vyžádáním si plné moci od manželky. Z uvedeného jest patrno, ž'e
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zákon o tPfím)/ch daních jest vybudován na pí'edlpokladú platnosti
zákonného zastoupení manžel-ky manželem podle § 1238 obč. zák.
Nemohla-li daň s přirážkaIl1i a s pí'i-slnšenstvím na osobě
k tomu povinné býti vymožena řizenim dnnucovacím ručí za
její zaplac.ení osobně kroměostatnkh přÍlpadů v § 264 . u~edených
ľnanž,el za daň d-ůchod'Ovou, všeohecnou daň výdělkov,ou, rentovou a z vyššího služného, předepsanou druhému m.anželovi Za
d?bl1, v n'i~ž žil s nim ve společné d.omácnosti. Manžel neručí jmě11l~1, ktereho prokazatelně nenabyl od d:r uhého manžela. Podle
provád' ěcího nařízení rozumí se spole· čnou domácností společen
~tví podle svrchu uv'edeného § 5, odst. 4., t. j. domácnost, která
Jest rozhodující také pro výměru k důchodu domácnostního. Dokáyzvati sl~utečnost žitÍ' ve společné domácnosti pí'ipadá úřadu vymerOVaC1l11U. Ručení se ujplatní výzvou vyměřovacího úřadu,
z níž se lze odvolati jak co do přípustnosti ručení, tak co do cel.
kového výpočtu vymáhaných částek.
Z uved:en)T.ch ustanovení plyne, že z ručení je i při spolužití
~nanželů vyňatO' jměni, kterého manžel nena/b )rl od manžela, za
Jehož daně zásadně ručí. Talwvélo námitky včas vznesené musí
úřad' dbáti, jinak by jeho postup odporoval zákonu (mález nejv.
s. s. ze dne 6. III. 1936 č. 10.600/36).
..'
Zákona přím')7,ch danich ukládá svědeclwu povinnost občanll
před vyměřovacími úřady ve věcech, které jsou důležity v daňo
vém Í"ÍzenÍ. Uvádí zároveň (§ 301) případy, kdy svěďecl{á nebo
znalecká vý,pověď nebo výpověď přezvědnéO'soby může býti
odepřena. Mezi příbuzenskými poměry lest takovouto zprošťuj-í' cí
okolností tak,é manželství, třeba již n€trvaloO, nebo Ipouhá spoleČná
domácnost. Také poměr mezi snoubencem a snouhenkou, pří
buzen~tv~ a. švag~?vství ~T p~ím~m pokolení vůbec, ~éž poměr mezi
adophvmml rodlcl a detml, pestoumy aschovancl.
Z oboru trestnkh ustanoveni' citovaného zákona jest uvésti
rozhodnutí, podle kterého není trestná manž·elka pro zkrácení
dlaně, když žije ve společné domácnosti s manželem a učinila
nesprávné udání k dani z 'příjmů, a to ani kdyby byla v ukládacím řízení pokládána za subjekt daně. (Budw. 746i!1910). Pod~n~n~wu tr,estn.ého zkrácení daně je takové jednání a opom.enutí,
.Jez Je způsobIlé VYIl1ěření zákonné daně zmařiti nebo přivoditi
vyměření menší než zákonmé daně.
U~tanovení o, y~an~ rentové dotýka.ií se poměru žen zejm,é na
v otazce, zda vyzlvne pro ro,zv,edenou a rozloučenou manželku
případně děti podléhá dani rentové.
. V § 174, odstavec 14. jest uvedeno, že od rentové daně jsou
osvobozeny příspěvky na výživu, které dostávají manžel od ·m.a nžela a dítky od svých rodičů mebo od pří'buzných rodiče zastupujících nebo rodiče od svých dítek.
K t?mu z·e soudní .praxe j.est uvésti: obnosy, které dostává
poplatmce po rozluce manželství od svého rozloučeného manžela
nejsou .od rentové daně osvobozeny (Boh. 5637, 6072, 6917).
'
238

Vy.živovací přísp ě vky nespoclvaJlcl na právmím titulu nepodléhají vůbec rentové dani a nepodléhají jí proto ani vyživovací
příspěvky, poskytnuté jen. z mravní povinnosti (Boh. 6711)..
Vd.ovský plat, který dostává matka od svého syna podle ľl1anžel~
ský.c h smluv uzavřených se zem ř elým manželem, podléhá dani
r'entové. (Budw. 4216/06). Renta vyhražená smkem vdově zůsta
vitelově jeho. dětmi a dědici k uspokojení jejího nároku na nedostávající s,e slušnou výživu, dále renta vdovy na základě testamentu, také renta placená bratrem sesÍÍ'e podle závazku převza
lét,o v~či otci při přemechání kapitálu rentové dani podléhají.
.Na'Proh tomu renta vyhražená smluvně rodňči d ětem, roční renta
zÍ'Ízená manž·elovi jeh'o manželkou jako věno, renta ~)řislibená
otcem dceři při je.iím provdání j'sou podle rozhodnutí N. s. s. od
damě rentové osvobozeny.
O lom, jak jest finanční judikatura zejména v posl'ední době
pro poměry žen nepi"íznivá, svědčí ro.zho.dnutí Boh. Č. 5610 z r.
1931. Byla-li rozloučená manželka v době pro vyměření daně rozhodné jak v právnÍ'm t.ak i skutkovén1 směru percipientkou 'celé
renty stanovené manželem !při rozluce, podléhá dani stran celé
renty, bez ohledb na to, ž;e. musí z renty hraditi náklad na vý~
chovu al výživu dítek a že renta se zmenší, stamou-li :se dítky
scho,pnými výdělku.
B~anný přísp,ěvek (viz vojenství) vybírá s·e jako pl'irážka
k dani důdlOdové u osob, které jsO'u dúchodové dani podrobeny,
a to i kďyž s·e daň tato vyměřuje přímo nebo odvádí srážkou
z platu.
Hlava rodiny, která podléhá důchodov,é dani z důchodu nikoli
pou~~ vlastního, nýbrž z celého důchodu domácnosti~ je povinna
plahh tal,}.é hranný 'pÍ'Íspěvek, vyměřený na základě daně důchodové z celého příjmu domácnosti..
.

Postavení rozvedených nebo rozloučených žen s dětmi, a, čkoli
platí stejné daňové předpisy a tedy' zdánlivě rovnoprávnost, J-8st nepříznivější než postavení mužů v tomto směru:
Při vyměřování výživného béře se za podklad čistý !příjem
mužův, IpO O'dečtení srážek a daňových poviruností. Teprve z tohoto čistého příjmu se vyměřuj.e phspěvek na výživu, povětšině
v sotva postačující výši (pro děti 10-15% , 'pro ženy 25~300/0
či~tého příjmu) Když pak platí muž tyto příS!pěvlzy členům rodiny
mllno svnu domácnost, jest pro něho takto vypla.cený obnos daňovou srážkou, důehodová daň (a přirážky) se mu vyměřují
P?uze z částky snÍž·e né o obnos vyplaceného výživného. Muž platí
mžší daň, než byla ona, která se mu odečetla při vyčíslení' 'čistého
příjmu, tím se jeho příjem zvýší. '
Naproti tomu rozvedená nebo rozloučená žena/ musí platiti
z výživného daň důcho.dovou případně i další, daň rentovou (viz
výše).
.
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K vlastnímu příjmu ženy připočítává se také výživné které
platí otec na děti, a ženě připadá platiti nejen daň důchodovou ,
nýbrž i přirážku a branný příspěvek z celého úhrnu příjmů,
svých i dětí.
. . Při tom" ?hled~ě ~r~nn~ho příspě~ku jest ještě nutno upozor~llh ;na da~sl, nepr}zmvy d~slt;iek, zakonodárcem jistě nezamýsIeny: Kazdy obcan podleha placení hranného příspěvku za
splněni zákonných podmínek až od 25. roku svého věku. Děti
rozvedených ~ rozloučených manželů, které trpí již tak dosti
~~zvra.fe~ rodmy a malou výměrou výživného, platí j,eště k tornu
JlZ ?d sVy,ch vneJomladších let bran~ý přís.eěvek ze svých vyživova?l~h rpr!~pevku vzhledem ke zpusobu Jeho vyhírání, jak byl
prave vyhcen.
'

ŠKOLSTVÍ.
11

v p~o děti" dívky! hochy, vV; v~,ku ?d 6 do
let platí povinná
skolilI dochazka. DIVky navstevuJl nejen obecne, případně ohčan
, sk~ (měšťanské) školy, nýbrž také školy odborné, střední a ústavv
uČItelské a školy vysoké. .
.
... P? absolvo~ání škol dosahují hodnosti a titulů akademických
1 J]~xch za steln~ch po;dmín~k 'la1so muž~tí posluchači. Jak jest
rOZSlreno vysokoskolske stU'dmm zen v Ceskoslovensku o tom
,svědčí statistická data. Zprávy Státního úřadu statistick,éh~ z roku
1935 č. 3-7 uvádí, že ve školním roce 1934----35 studovalo z ce]k.ovéh"o počtu posluchačů 21.320 na československých universitach zen 4.197, na bohosloveckých fakultách mimo university
z celkového počtu 612 posluchačů bylo žen 8, na vysokých školách technických z celk.ového počtu 8.734 posluchačů bylo žen
321." Na vysoké šk~~e ~eměd~lsl{é v ~'fně studovaly dvě posluchacky, na akademn vytvarneho umení z celkového počtu 182
posluchačů hylo 28 žen.
.
Doktorských titulů · dosáhlo v Mmž·e školniJn roce vedle 902
~rávníků 82 žen, vedle 613 lékařů 129 ~ékařek, na fakultě filosofIcké promováno bylo 64 mužů a 43 žen. Na středních školách
včetně učitelských ústavů z celkového počtu žactva 128.226 žáků
bylo dívek 44.553 koncern školniho roku 1933/1934.
Podle téže statistiky vzdělávaji se ženy ve značné míře také
na škol,~ch ,zemědělských, obchodních, průmyslových, lidových,
h~spodarskych, kupeckých pokračovacích, živnostenských a iinych. Tak na příklad z celkov,ého počtu studujících škol obchodn~ch 27.~15 bylo 10.887 žen. na školách průmyslových z celkoveho poctu 47.231 bylo žen 24.545, na lidových hospodářských
školách z oelkového počtu 23.190 bylo žen 12.597, atd.
.
Zvláštní zákon upravuje organisaci odbOlrných škol pro ženská
povolání a zároveň též poměry učitelstva tam :přednášejícího.

účelem
vzdělání

tohoLo skolství Jest poskytovati dívká'm a ž·e nám jak
pro domácnost a rodinu, tak i zprostředkováni vyuoování v živnostech ženám přístujpných . Zákon ulpra1vu}e též !poměry
domácího vyučování z téhož oboru .
DvoUJrnční vyšší škola sociální, vyžadll'jílcí pi'edběžné středo
školské vzdělání, připravuje sociální pracovnice pro jejich odpovědnou a důležitou funkci v zaměstnání. Také mateřské .š kolství
pro dítky předškolního věku ná'leží k zvláštním ženským oborům
činnosti. Učitelky na školách mateřských vzdělávajf se ve zvláštních dvouletých školách pro vzdělání pěstounek. O 'babických
školách pro porodní asistentky jest jednáno v oddí.le o zdravotnictví, taktéž o ošetřovatelkách nem.ocných, které nabývaj.í vzdě
lání ve zV1áštní dvouroční státní ošetřovatelské škole, po jej:í'm ž
úSipěšném absolvování dostává se jim titulu diplomovaných ošetřoyatelek, a jest nutno rozlišovati je od ošetřovatelek dětí, kojencú a pod., které mají obvykle kratší a méně důkladné školení
v kursech nebo školách m'e nšího významu.

BYTOVÁ OCHRANA.

J
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Z dagkh předtIJisů jest uvésti alespoň Ještě ustanovení zákona
o ochraně nájemníků (vyhlášen v plném znění v '1.'. 1934 pod č. 6)
ve Sb. zák. a nař.). Obsahuje toto ustanovení:
»Po smrti nájemníkově vstupují v nájemní smlouvu o bytu
příslušnki j.eho rodiny, bydleli-li y jeho bytě v době Jeho smrti
alespoň již 3 měsíee, nemajíce vlastního bytu. Není-li takových
osob, nebo jde-li o jiné místnosti než byty, spravude ~e pí-echod
práv z nájemní smlouvy na' dědice nájemníkovy a poměr mezi
dědici a pronajimatelem ustanoveními ,práva občanského. Opustí-li nájemník společnou domácnost, kterou sdílel se svou rodinou, a společný byt, přecházejí !práva a povinnosti nájemníka na
příslušníky jeho rodiny, neprohlásí-li do týdne, že nechtějí pokračov.ati v poměru nájemním (§ 6). «
K příslušníkům rodiny podle ustanovenit tohoto zákona s'e
počítají' manžel (manželka), příbuzní v řadě přímé a sourozenci
(§ 25).
Podle ustanovení ohčanského zákona musila by manželka
následovati manžela v jeho bydlišti. Zákon o ochraně nájemníků dává jí rprávo, aby si podržela dosavadnit byt pod ochranou,
i když z něho manžel odejde. Jeto -c,enná ochrana pro vdanou
ženu a jej.i rodinu. Zákon o ochraně nájemníků musil stano.viti
cde jatl~o výjimku p,rávo vdané ženy na svobodnou volbli: pobytu,
která jmak náleží jako základní lidské ;právo. všem občanům. Jen
v tomto výjimečném ustanovení můžeme s,patí-ovati uplatněnu
zásadu, že manželé žijí ve společném bytě, ježJo při .odchodu jednoho z nich může se uplatniti i' právo druhého, třebaž·e nebyl
v přímém nájemním po.měru.
16
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Résumé franc;ais.
La femmle dans la législation tchécolSlovaque.

La république démocratique tchécoslovaque est née le 28
odobre 1918 sur le territoire de 1'ancienne monarchi'e austrohongrois,e. Les 101s de la mona'fchie ""ont d'abo.rd restées en
v1gueur, puis, succ-essivement, ont été remplacées par de nou'Velles
1o.is reformant et unifiant le dy,oit du [louveau pays.
Les lo.is fondamentales ,et les principes juridiques, so.nt exprinllés dans la Co.nstitution de l'année 1920. La, dans le chapitre
consacré aux droit:set liberMs des cHoyens, les privileges de sexe
ne sont pas Ireconnus.
Les femmes tchécoslovaques ont le droit d' élire et ď et'fe élues
a 1'Assemb},ée Nationale (Parlem,ent et Sénat) et de devenir
memhres des admini5trations publiques autonomes.
Pour le luariage et la faIl1i1le les ml8sures de l' anden régime .
restent en vigueur, suivant les principes de 1'égalité de ľhomm,e
et de 1a femme quant aux droits et devoirs dans le mariage. Mais
les droits et les devoirs spéciaux sont dHférents. II incombe
. a 1'homme de nourrir 5a femm'e et ses enfánts puisqu' on 1.e consider~ comm,e le chef de 1a famme. La femme aclopte la nationalité, 1'indigénat, le noru de famHle, 1e dom'Ícile de sori marl.
L'-épouse doit lS'occuper du ménage et seconder 1e ,m ad dans son
travaiL L'homme et la femme se padagenť les dToits sur les
enfants avec une ,prépondérarwe en faveuy du pauvoir paternel.
Un tuteur est chargé des enfa\nts Isans pere -ou nés hors du máriage . .
La femml8 peut etre désignée ·c om'm e tut'r ice des ·enfants.
Légalement il n' existe pas de communauté de hiens entre les
époux; pendant le mm'iage chacun conserve la p!'o.priété et le
cas échéant aussi l'administratiolJl de ses biens et revellllliS. S·euls
des co.nlraŤs de mariage peuvent en décider autr·ement. Le m,a ri
gere les biens de sa femme; mais celle-ci peut s'y opposer. II existe
un dro.it hérédilai,re légal réciproque entre les époux.
~
Les épOLlX peuvent se séparer sans pro.CeS, a co.nditioJl de
solliciter, d'un commun accord, leur séparation devant 108 juge.
C' est la séparatio.n mutuelle par co.nsentement.
La procédure de divorce est soumlÍse a des regles tres strictes.
Les 'l11'Otifs de divorce sont identiques po.ur les deux conjoints.
16*
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Chacun des époux peut demander le divol1ce pour cause d'adultere de son conjoint; lorsque celui-ci a commis Ull! délit; pour
cause ďahandon malicieux; pour causeďattentat a la víe, de
sévices, d'injures répétées; lorsque le conjoint mene une vie de
débauche; pour cause de maladie mentale; lOTsque la vie conjugale est devenue insupportable; pour ,c ause d'incompatibilité
d'humeur.
Dans le divorce, quand ľhomm,e est reconnu coupable, il doit
subvenir a la suhsistance de sa femme. II est également tenu de
suhvenir aux besoins des enfants légitimes au moyend'une pension alimentaire.
L'homm,e doit aussi eI1treteni,r ses enfants naturels et payer
les dépenses occasionnées paT la grossesse et l'accouchement.
L'enfant a le droit d'intenter une action contre son pere pour la
reconnaissance de la paternité.
L'infériorit,é de la femme dans le ménage s' étend aussi
a d'autres domaines de droit. Le domidle du mari décide du tribunal ou les affai'res contentieuses de la femme doivent etre
réglées. Dne Tchécoslovaque perd sa nationalité en épousant un
étranger. Dneétrangere acquiert la nationalité tchécoslovaque en
épousant u.n Tchécosl.ovaque. Si, dans la suite, celui-ci .s 'avise de
changer de nationalité, elle acquérra )) ipso facto « eette nationalité.
Les 'employées ne touchent pas de primes pour les enfants. et
ceux-ci'ne touchent qu'exceptionellement une pension d'orphelins.
Les veufs d'employées priv,ées ne rec;oivent de peIliSions qu'en cas
d'invalidité; ceux des fonctionnaires en au.cun cas.
En matiere de droit de travai1 la 'f.chécoslovaquie a été le .
prem:j.er État industriel de ľEurope a fixerpar une loi la journée
de huit heures. Les femmes exerc;ant une profession rémunératrice (ouvrie,res, employées, médicins etc.) ont droit a uncongé
de trois mois en cas de grossesse ·e t ď accouchem·ent. Les femmes
salariées, les épouses des· travai1leuns ainsi que leur familles ont
droit ' aux allocations des assurances sociales contre la maladie,
l'invalidité et la vieiUesse. II s'agit 1a ďune assuranee obligatoire.
On octroie des prim,es particulieres aux fem,m es sa1ariées en cas
de mariage, de grossesseet d'accouchement.
Les femm·es ont acces aux écoles secondaires et supérieures et
réussissent dans ces carrieres quiexigent une instrudion supérieure. Le célihi1t des employées n' est pas légal, m,ais en cas de
mariage on les encoUirage a quitter leur travail.
244

Les femmes sont imposables dans la m.é me mesure que les
ho~mes. Elles ne sont pas sujettes au service militaire mais elles

p,aIent une taxe et, ·e n cas d'urgence, elles sont tenues de particlper personnellement a la défense du pays.
Le ,droit pénal comporte quelques paragraphes garantissant
protectl'On de la femme contre les violences sexuelles. - L'avortement volontaire est puni comme un crime.
. ~n 'T chécoslovaquie les statistiques générales sur lacrim,inalité
mdlquent une proportion tres fai-hle en faveur des femmes: seulement ~nviron 20% • Dans le pays entier on ne compte qu'une
seule pnson pour femm·es,
I
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,domněnka

VĚCNÝ SEZNAM
Č í sli ce znamc·nají stra'ny. Zkratka sl. j est pro ustanovcnÍ práva slovenského ;
os. jest ustanovení zákonných osnoy.
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ndpor proti pův . dítěte 77
ru, če nÍ za nákupy . 56 a .1.1 .
správa jmění manželky
107 a '11.
trestní ochrana pTáv . 171
zastupování manželky 48 a n .
man želka , její práva a 'povirul1'osti
29, 36 a n.
bydliště
40
byt.
. 42, 241
léčebné
56
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manželka kupcova
. 130
obchodni ce
129 a 11.
osobní práva
J2
pomoc manželovi . . 19,
44 II ·n.
praoovní pov.innost . 43,
216 a n.
pr-íslušno.s t domovská 134
pHslušnost soudní . 134
pi-í.s lušnost státní. . 134
správa jmě,ní 48, 107 a ·n.
vo,l ba p.obytu.
42, 241
vý.dělečná činnost 46, 218
vydržování
sl . 56 a n.
os. 57
vydržování manžela os. 58
výživa
50 a Il .
zadostiučinění po roz luce
54
zas tup'ov á,ni manželem
48 a ,no
živolní mím
52
manželská povinnost
30
manželský původ
77 a n.
manželé, darováln í .
119, 120
dědické právo
121 a n.,
,sl. 125, os. 125 a.:ll.
ká-fIllé právo
. 168
majetkové p-oměry
. 107,
sl. 108, os. 109
obnovení spolužití.
138
opatrovnictví
. 104, 106
r.ozdí1ná práva a povinnosti
36
ručení za daně
237
,ručení za pojistné
209
s.lušillé zacházení .
32
spoluvlastnictví
120 a n.
vzájemná p ·omoc
32
zaměstnanci
. 222
manželství, dv,o jnásobné .
166 a n.
jako sml,ouva
. 19, 29
ne'p latné 22 a n., 139 a n.
odp·oroOvatelnost . sl. 60
osob podléhajících _
bra:n. povinnosti 228 a n.
rozluka
. M, 62, 137
r·ozluka v cizině
25
spory, soud,ní přísluš. 137
účel
29
20
uzavření
168
vymámení ·OS.
sl. 61
zmatečnost
89
. mateřská moc ,o s ..
90
moc, 'n utnost reformy
mateřství
. 73 a nás,l.
76
zvl. ·ochrana
v pracov. 'právu 210, 223,
235
7.3
urče'ní sporem
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. 73a 'rl.
matka.
. 127,
nema,nžclskú, nárok y
sl. 128
. sl. 87
poručnicí .
78
práva k dětem manžel.
práva k dětem ,nema.nžel. 90
právo -s v·ol. ke siíatkú 20, 21
77
určení púvodu dítěte .
zák,onnou zástupkyní dětí
sl. 94
73
ma triky nar-ozen:\Tch
77
narozených oprava
166
vedení .
27
siíatkll .
. os. 89, 90
moc mateřská.
71-\
otcovská '
rodičovská
. 78, os. 88
85
r·odič-ov.ská pr-i rozvodu
. 187
zákonodá,rná .
163 a n.
mravnost, trest. činy .
39
muž hla vou r-odiny
42
ředitelemdomácnosli
z.odpovědnost pi"i vy hnání
175
plodu
nabízení prostředků k -p otrat·u ·os. 175
81
Hábo-ž enství dětí
126
náhrada za zohyzdění .
126 '
za p.ohlavní zneužití
127
nemanžc,lské matce
183
náklad na zločince
·5()
nákupy pro domácnost.
234
námezdní kojení
163
násilné porušení mravnosti
163
smiI.stv,o
40
oll ásledování manžela, by-dlíš tě
manžela, pří.slušnost
135
s-oudní
manžela, ph.s lušnost
státní .
196 a ll.
nedospěJci
. 20, 227
neh-odnost, výživa dětí .
80
výživa rodičů .
82
nemajetnost otce .
81
nemanželské děti, domněnka otcovo 91
jméno . 38, 94, 96
jméno otce
91
legitimace
90
osvojení
97
výchova .
92, 93
výživa.
92, 93,
sl. 94, os. 95
zastoupení
. 101,
sl. 94
90
·nemanželské mateř.ství
mateřství, zpustlý
živ,ot matky
. sl. 94,
os, 94 a n.
zrození
90
n emocenské pojištění, dávky 208, 209

nemoc padoucí
65
nemoci -nakažlivé
2~4, 235
65
nemoci nervové
nem-o houcnost v manželství
24
neplatnost manželstvÍ
manž. proh.lášení 59, 60
manželství, účinky
60
manželství, řízení
. 139
manžel., ·s tát. pří.sluš. 195
nepřek-onatel. odpor
. ~O , M, 67,
147, os. 72
nepr-ekona lel. odpor , souhlas .
68
nepi'ílomJ1oo.s t pr-o mateř,ství .
223
·neroúučné sp-olečenství manžeh1
30
nerv.ové choroby
65
. nervové jedy
63, 65
nerv.ové zdraví manžela, podrý vání,
34
neschopnost plození, -rození
30
nevě.ra bez cizoložství .
31, 32
nezletilí, ·proces. Z'působilost
v manželských sporech
140
nezletilí, zmrhá,ní
164
noční práce .
204
notářský spis
107
nouze r,odičů, .n árok na vyZlvné 82
nouze rodičů nema,nželských .
93
občanská

želství

čest,

urážení v man-

35
rovnost
188 a ,no
ohčanský zákon
13
občanství státní .
193 a n.
obchodnice
129 a n.
obchodnice, zápis firmy
. 130
,o bchodní právo .
129 a n.
obchod ženami
165
obnovení manželského společenství .
. 138, 195, sl. os. 139
obrana státu, ženy.
227 a .o.
obvinění
114, 115
odbytné
215
oddací list
28
odkaz
124
odměna manželky za p .ráci
44
odmítnutí manželské p,o vinnosti 31
o-depřenÍ sv·olení ke sňatku
79
odpírání pův.odudítěte .
77
odpor manželky ohledně jmění 107
OdPOT .nepí-ek.onatelný 66 a m.,Os. 72
odporovateln,o st manželství . sl. 61
odpuštění rozl. důvodů . 3,1, 35, 64,
sl. 70, os. 72
odsouzení, ·důvod r.ozluky . 63, sJ. 70
odstupné za výživné .
93
ochrana bytová
241
pracovní 'právo
204
ženy, iIl:oČlní práce
205
omezovámí osobní sv.ob-ody
170
sňatků
219
občanská

omezení ženy v

poručenství

102,
sl. 105
omluvné di'lv·ody, po.ručenství . 105,
os, 106
omyl při uzavření sňatku 22, 24, 63,
sl. ,os . 23
R3 a 11. , 142, sl. 86
opatření cl ě tí .
a n., ,os. 143
·opaU·ení zatímní
154
opatrovník
. 102, os, 107
-opětovné urážení na cti
35
opětovné urážení na cti poruš.
manželské věrnosti
31
·opětovné zlé nakládání .
35
,o'p ce, státní občanství
194
opuštění manžela.
. 32, 3'3, 70 , 151
osnova obč. zákona
14
civil. ř. s.
134
trest. zákonů
162
osobní práva manželů
. 30, 42, 44
prohlídky žen
176
svobo·da
. 170
os.oby blízké, výživné
81
·osv·ojení .
97 a násl.
osvojitelka vdova, jméno
38
ošetřovatelky .
232 a násl., 241
otcovská moc .
77 a 111.
moc, doz·or soudu
86
moc, zánik
85
·otcov.s tví, nemanž. .
91 a násl.
krevní zkouška
91
otec, při volení .k ,sňatku. . 20 a !ll.
ovdovělá, jméno
37
ovdovělá žena, přísluš,nost státní
a domovská,
197
oznámení .o obnově manželského
společ.
. 138 sl, os. 139
padouonice
bytová
pensijní pl'ís.pěvky
pense zaměstnall1kyií
péče

pěstouni, poměr, odměna

pěstounky, ško lení
pijáctví, dův·od rozluky
plat při mateř,ské dovolené
platové podmínky zaměst.

65
24]
221
221
101
240

65
204, 223
. 220
podmínky služeb. a plat..
. 220
pojistné dávky .
223, 208 a n.
po.iiště,ní sociální
. 207-216
osob samostatně hospodaÍ'Ících .
. 207
zaměstnanců
. 208
zaměstnanců ve vyšších
.službách .
213
pensijní .
213
podrývání zd,raví, · dův,od rozluky 34
pohlavní cítění, úchylky, v,Jiv
na platnost manželství 24
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pohlavní .s tyk manželů .
styk odpírání
styky proti phwdě

31
31
. 164,
os. 165
s tyky 'p roti I>Í"Írodě . 164,
os . 165
beztrestnost styku mezi
ženami
. sl. 164
pohlav,ní v)Tsady.
3,9,: 1, 43, 188
pohřebné
215
22 a .11.
p.oklesky v manž-el" l " í
210
pokračování v pojišť.
73
p·opulační zájem
74
p·orod bolestné .
náhrada mzdy
204
,n á'hrada matce
127-129
233, 234, 240
porodní asistentky .
. 233
porod Vi ctví
pOľuče, n,ství
. 101 a ·n.
matky
. 87, 104 a n.
matky, ,omluvné dů 
vody
. 102, 105, 106
ženy, ·omezení 102, 105,
106
poručenský s,oud, dozor 'na,d výchovo u
. 86, ~. 87
poruČlník, ú;zc : í
103
poslední vůle, výminka neprovdání
124
poslední .s poleGné bydli!;'lě . JO, 1'36
po.sluhovačky
208
47
poslušnost manželčina
poskytování výživného manželce 50
povaha vrozená, její p·otlačení . 51
povinnost věrnosti rozvedených. 32
47
poslušnosti ženy
216
práce ženy .
povolání dítěte .
79
platnost manžel,s tví podle místa
súatku .
26
222
platy, snÍ-žen í
220
platy, výchovné
181
platy dozo'ľkyú věziíl1
plod, právní povaha
73
vyhnání
173
174
u.smrcení .
usm,r cení, beztrest!1 ost ·os. 175
práce manželky v domácnosti . 43,
203, 216
203
pracovní práv,o
208
pradh=:ny
práva lidská, pnrozenú
0 G, 3,5, 41,
42 , 44 , 50, 224
l'oOdičú k dětem
30
13
právo české
224
fina,nční
86 , 87, 167
kárné .
107
majetkové
18
manželské
129
·obchodní
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právo

,občan,ské

procesní
pracovní
r·odinné
rovné
,s lovenské
směnečné

16
133
203
73
188
13
130
160
207
187

trestní
vdovské
v,olební
právní moc rozsudku v manžel.
sporech, zánik práva povinností .
. 45,' 50, 54
práV'Tlí vliv na domovskou a stát.
pJ-íslušnosl
, 197
prohlášení dítěte za manželské,
·o,s. 95
prohlášení manželství za neplat .
,59, 60, 139
pr,o hlídky ženoSoobní
176
pr,o.s tituce
94 , 164
p.rovdáJní 'nezletilé
85
p·rovdání, změny v o.s obním stavu
ženy
36
p'·e.dnosta ,domácnosti
. os. 41
pi"edpisy pro trestance a trestankyně
. 180
překážky manže,.i :o. [ví
. 20 a n.
pi"eměna rozvodu v r'ozluku.
. 147,
,sL "1'41, ,o,s. 151
pl'íbuzenslví.
26, 27, 1057, 158, 176
p.říbuzní, vliv na zájmy .osií·elých
dětí
sl. 105
pr-ík,oří v manželství .
315
pří.slušnost domovská a státní
193
domovská, rozdíly
198
domovská, omezení
ženy
. 39, 193
soudní mísl'l1í .
143
soudní ,d le muže.
135
soudní dle společného bydliště .
136
Sp.OTU o výživ.né
94
rod·il1tllá, zbavení
166
přispívatel na výživu
os. 95
přivolení k sllatku u nezletHých
20
k siíatku, omyl .
22
k ,sľíatku, vynucení
22
příživnictví
165
rekurs ·do vyzvání li návratu
152
rodiče manželští
78
manželští, doz.o,r s·ouuu
86
nemanželští
. 91 a n.
osv·ojenc·ovi, souhlas .
97
rodioovská moc
. 78 a n., os. 88
moc pn .r ozvodu .
85
rodičů důchod
. 214
nouze
82, 93
rodina , hlava
29, 3,9, 236

'/

,

rodina , kárné práv,o
107 , 109
krádeže
168
nem.anželské matky
93
o.sv·ojenci a osvojitelé 98, 100
trestné činy ' .
165
rodilliné jmé.no
. 37,98, 88 os. , 166
právo
73
p.říslušens tví, zbavení , sl. 166
rol'nické statky, ·dědění .
121
rovnoprávnost mužťl a žen
193
,r ,o vnost ,0Dčansl,á .
188 a n.
r·oz,louč e.ná že,na, jmé no
37
r·ozluka, důvody 62 a n. , sl. 69 a n.
opatření dětí
83
přeměn,ou r·ozvodu.
. 147,
sl. 141, ,'o,s. 1'51
r'ízení nesporné . 147 oU n.
hzení sporné
137
rozch od m3Jnželll, mimosoudní
opatření dětí
83
rozvod, dědické núr 0ky man l elů 123
dobrovol,ný.
. 146 a n.
O'patření ·dětí . 8'3, 142, 143
pomine obnovením spolužití
138
i'ízení
137
rozsudek v manž. ,s porech 138, os . 144
v manžel. pro uznání . 139
os. 144
v ~anžel. pro zmeškání
139, os. 144
1'ozv;r at hluboký
66 '
rozvedená žena, jméno
37
'žena, nabytí ·dřívějŠí
domovské pří,sluš. sl. 197
žena, nabytí dřívějšího
stát. občanství. . ,sL 196
žena, obch. poo.unikání 130
žena, vdovský ·dúchod 212,

214
ručení

za daně
za pojist'né

řád exekuční

právní
trestní
živnosten,s ký
řemeslné živ.nostiženy
Hzeln í domáC'lloosli
exekuční

nesporn é
nesporné, dobrovolný
rozvod
147nesporné, rozluka
o výzvě k návratu
o zatímním opatření
s,oudní
ve věcech manželských.
os. 140, os.

237
209
153
12
1'/6
205
206
42
152
145

146
151
151
154
133
137,
14~

sbírka zákonú a nanzel1l
13
sebevražda, účast slov.
173
sebepoškození
73
sestry diplomova·n é
240
schválení vrchnoopal.r.
82
schovanci, soc. pojištění.
101, 212
,schovanectví .
100
sir.otci, péče o ,os·obu
103
sirotčí pense p'o zaměstnanky,ních 221
dtlchod
. 212, 214
sledování manželské .
40
slehnutí, v)Tlohy
93, 127
slib, manželství
17
manželství, svedení
164
slušné zacházení manželú
32
skončení lll'anžel,s tví
59 a n.
smilstvo proti přírodě
. 165
proti pří1',odě ženy v pÍ'Íbuzenství
. sl. 164
m.ezi s,ourozenci
167
mezi příbuz.
16'3
ná,s ilné
163
132
smě'l1eČll1é právo
132
směnečná zpús·o'bilost ženy
83 , 93
smk ohledně dětí .
soudní, urče.ní výživ.
55
snoubenci, ,svědky v řízení soud157
ním.
181, 21,8
sIlatek, svolení úřední
sv,oJení matky
20, 21
177
soudci z lidu, ženy
.s oudnictví trestní nad mládeží . 177
s·ouhl as s r·ozlukou pr·o nepr-ekonatelný odpor .
68
matky s žalobou dítěte 77
manžela 'pÍ'Í adopci 37, 98
,sou].ož mimoman.žel., vynuce·ní . 163
vylákání slibem manžel. 164
spo.lečná domácnost .
40
domácno,s t, nár·ok na
n-emocenské .dávky · .
210
společné bydliště,

příslušnost

soudu.

. 134-136

bydliště,

příslušnost

domovská
bydliště,

ručení

bydliště,

ruče-ní

j~tné

197
za daně 237

za poo-

.

209
. 138
statkú
116
spoluporučník
. 102, 103
s'poluvlastnictví manželú
120, .121
.s práva jm ění manželčina . . 49 , 107
spor 00 oduz'l1ání manžel. půvo,du 77
o uznání manžel. 'púvodu
78
o uznání mateřství
73
o unzl11ání otcovství
91
sp,ory o výživné
14:i
společenství man ~ e l ťt, obn.~vení
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soudní výzvy k návratu

. :33, 151
40 , 154
sta.robní podpora
207, 216
státní občanství
193
.s tatis tika trestní
182
stíhání homosexuality
164
sml ouva adop·ční
98, 99
význam pro ma,nželství 19
smlouvy svatební
114
svatební, pominutí jich 119
svatební ·dědické 117, sl. 118
svatební, zápis do obch.
rejstříku .
131
svatební mezi snoubenci 17
manželú o bez·dětnosti. 30
manželú o .s pol. dětí . 122
ženy provdáním. . sl. 104
svědectví příbuzných . 157, 176, 238
svědci při sňatku
28
svob-oda žen občanská
188
sv·olení manžela k obch·od. manžeJky
130
k man žel-s tví s výminkou
os. 28
poruč. soudu k adopci .
97
syn nárok na výbavu .
. 92, 112
oddělené bydliště

škoda, náhrada ·nemanžel. matce 127
náhrada za pohlavn.í zneužití
126
náhrada 'za r·ozvrat ma.n20
žel.ství
náhrada za zohyzdění
126
náhrada za z-ruše,n í
17, 18
zasnoubení
školství
240
šk.oly pw vzdělá.ní žen
206, 240
šestinedělí 75, 204, 206, 210, 223, 227
švadleny
206
šperky, darování v manželství
119
vdovy .
. sl. 125
švagrovství
.26,157,176
těhotenství dozorkyň

VěZJ'í.ll 18] , 219
dúvod omluvný při
ohraně státu
228
dúvod neplatnosti
manželství
22, 74:
náhrada škody . 74, 127
právní povaha plodu 73
ztížení 'p ostavení žen 75
žen ve službě a práci 75
204, 223, 234
tělo , poškození ph výkonu kárné moci
167
těžké ubližování
35
ubliž·ováJní nevěrou
32
ubližováníodpfráním
manželské povinno.s ti
31
ubliž: porušením věrnosti 31
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t ě žké

ubližování souloži proti
vůli ženy
ubližování zamezením narození dítek.
tituly
188,
trest, jeho účel ukládání , výkon
smrti
trestn é činy proti mr'a vnosli
proti rodině
p.roti osob. wobodě
proti životu a tělu
tres lnÍ právo
řízení

31

30
218
178
172
163
166
170
172
160
176
179

Ireslnice
lrestnÍ odsouzení , dllv,od k rozluce .
. 63, sl. 70
soudnictVÍ .nad mládeží 177
statistika
182
trvalá nemohoucnost prekážka
maln želství .
24
nemoc .nás.1eclkem porodu,
náhrada
128
ubližení na cti cite1né
os. 36
ubližov{lIlí v manželství
35
v ma.nželsvtí zamezení111 rození ·dětí
30
uloupení ženy .
. sl. 171
umělé přerušení těhotenství
174
pí'erušení, náhrada matce 127
usedlosti .rolnické, dědění
121
usmrcení plodu os.
174
ustanovení poručníkem . '
102
ušlý zisk.
. 18, 126
uzavÍ'ení man·ž elství
20
uzavl-ení manželství, vyčkávací
doba pr.o ženy .
74
uznání otcovství
91
úča, st 'n a sebevraždě jiného, ,sl. 173
ú·činky osvojeni
98
účinnost zákona
12
úklady o živoL a zdraví manž ela 34
únos vdané ženy
. 170, os . 171
úpadek viz' konkurs
113
Mednice
217 a n.
ústavní listina
187
útraty zatímního opatření
155
uzavření manželství
20
váleční

poškozenci
vdaná ·žena, domovská přísluš .
obchodní podnil{ání
·omezení v poručenství
. 102,
ručení za daně.
státní pl'íslušnost
úno s
170,
vel-ej . spoleónice
výživa
vdova, jméno

231
196
1 ~O
105
237
196
171
130
80
37

vdova osvojitelka , jméno os vojence .
L07
provozová.ní živnosti
222
\'dovy, sníž . 'pense
223 a ll.
pense.
vdovecký dúchod
212 , 214
211 , 21:) , 22\.l
vdovský důchod .
důchod vál. poškozenci 232
plat .
117
vdovské právo
207
v ě no , doplnění
110
exe ku ce
112
form a .
III
konkurs
113 a n.
ná.r ok, dcer~
109, 112
odkaz .
124
předmět
111
vrácení
111
zřízení
110
věrnost rozveden'}Tch ma·nže:li.l
:-32
v manželsvtí
31
veřejn·ost, vyloučení os.
lH
vězeúské dozorkyně
180
vězeI'í.ství
179
vi na převáž'l1'á
67
vinný manžel , roz luka
1.,11:) a n.
vojenství
226
volební právo
]87
v·olební právo , sllally že n
187
vražda dítět e
172
vzájemná pohledávka proti
výži" .
55
pomoc manželů
;)2
\'}rba va
109 a n.
výbavné .
212, 215
výdělečná ·činnost manželky.
46
činnost , souhlas manžela
,1("i
výdělek mužúv, manže.lč . pomoc 43
vydržování manželky slov . 51), os. 57
\'yhnání'pl-odu
.173, 176
vyhlášky manželst ví
27, os. 28
výéhovné na děti .
220
výchova dítěte končí
80 , 82
dítěte náklady .
78
dít ě te 'Hern. o tcem
~):3
výminka při svolení k sI'í.atku os . 28
výpověď svědecká, odepření
167
výsady pohlaví 39, 41, 43, 188, 191,
192, 193
vysokoškolské studiuJll dítěte
80
vysokoškolské studium žen
240
vyšívání zlatem, stříbr., per!.
20()
výzva k návratu
151
vyživovací příspěvky rodin
229
výživa a péče , z3!nedbání
124, 167
dětí 80, 81, 92 , s,1. \.l4, ·os. 95
rozsah .
. 60, os. 9.6
povinnost praoovní
51

výž ivné

dětí

man žc [s.
. HO
nemaj e lno s l olce
'Ilema-llžel:o,kých dělí
podpůrné od matky
práce 'pro osoby
blízké
soudní řízení
v domácnosli oLcc
výchova, náklady
vyměření

8t,
81

92
82
81
81

80

i'8
81

manžela od manželky 1\.J , ;')7
m anželky dohodou . 50, i) I
sl. 56, os. ;57
ohled na její
jmění
sl. .-)7
rozsah
51
p·o rozluce
54
prozatímní
opatření
53, 54
při rozvodu 52 a n .
spor
513 , 143
vzdání s e
55
zatímní.
141
změ'ny
54
r·odičů
82, 93, 214
forma určení
153
vymáhání .
153
výživné ·! lem. dítět e .
93
dohoda manžellt
5:1
forma
55
manželky
50
rozsahl .
,')]
vzdán í\ se manželkou
55
vzhl. k e 'jm ění ženy . 51, 57
manželky . doplnění pr'i
ned·ostate'č. příjmů manželových
fil
manželky po rozluce
54
manželky P"j rozvodu 52 CI n.
manžell,y , prozatímní
opatře·ní za rozvodu
53 , 54
manželky , stanovení
sporem.
63
manželky za trvání
manželslví
52
manželky, zm ě ny.
,j4
za.Jem dítěte pr-i určení výživy
a v~r chovy
93
zajištění výživného
56
základ'ní lidská prá va
30 , 41. 42 ,
44, 50
]89
základní práva občanó
zákon, uveřejnění .
13
záko.n.ník občanský
13
zákonný zástupce dítěte maol1želského . .
79
zákoiIlný zástupce dítěte nemanže}.ského .
. ,sl. 94, 105, 101
zákoný zástup.ce ženy vda'né 48, 237

253

záleLniclví manžela, důvod roz36
luky
30
zameze,ní rození dětí
p,r o,s ti tuce
164
208 , 209
zam ě stnání vedlejší
167
zanedbání péče a výchovy
za·opaU'ení ženy za prá ci v do. 44, 4'5 , 216
má<:nosti .
. 27, 73 , 91
zápis do matriky.
17
zasnoubení
17, 18
.odstup , ,náhra·da
zápis jména do matriky
91
jméno otce .
73
jméno matky
zaručení základních práv ob č an
189
ských
146
zásady řízení ,n espol"n éh o . '
137
Í'Íze'l1í 's porného ,
za.s toupení žen v Národním shromáždění
187 a n .
ia,s toupení ženy vdan é .
. 48, 237
zástupce př'j ,s úatku .
. 28, 29
zastup.ování dětí.
79, 9-1 , ] Ol , 105
zatímní ·opatření .
. 53, 154
vyzlvne
53, a n . 141 , 156
výživné, váž. d llvody , os. 1,5 ()
zavraždění dítěte
172
manžel a
26
zbavení rodi č ovské mo ci
86
,r odinného pÍ'Íslušen ství,
zločin .
. sl. 166
zbavení svépráv.no s ti
104
svéprávnosti , otcovská
85
moc.
74
zdraví ženy, ·ochra'l1a
ma'l lželky, man že lská povinnost
31
manželů , úklady
34
zdravotnictví
2303
země hi,s torické
13
zhýralý život
64
zlé nakládání manželem
35
soulož proti m a,nželi
manželky .
31, 163
. 12 , 104
zletilost
80
dosažením věku
žcny pr·ovdáním
. sl. 129
zločin dvoj.násobného manželství 1116
proti mravnosti .
. sl. 164
uloupení ženy
. sl. 171
zbavení rodinného pHslušenství dít ě te , ,sl.
166
zprznění

1113

zločinnosl žen a mužů.
182, 183
zlomyslné opuštění
32 , 70 , 151
změna jména dítěte 'l 1emanže.I.ského
94
jména pr.ovdáním
37
jména po rozlu ce
37
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83
j'l11é,n a opatř e ní d ě tí
osobního stavu žen y
36
provdáním . '
pí'ísluš.no s ti domovs k é
a dop cí .
. sl. 19+.
z mate čnost m a nželství '
sl. 60
Hi 4
zmrhání domácím čl,ov ěk em.
157
znale c, pHbuz enství .
86
zn eu žití ·otcov,s ké mo ci .
74
pohlavní
pohla vní , náhrada 12(i , ] 27,
sl. 128
126
z·oh y zd ě ní, n á hrada
80
Zp lls obiJo s l d í t ě t e k výži vě
206
způs o bilost žen k I·en1.eslům
76
zroz ení manželsk é
zrušení manželsk é faktické , do40
mácnost manželů .
zrušení manž els tví, n e platnost
40
úmlu v o roz chodu
. 63, 64
z vrhl á pova h a .
žalál- .
178
žalob a na oduznání pů v odu dít ě te
. 77, sl. 140, os. 140
na náhr a·du nemanž elské
m a tce
127
na rozluku
139
na rozvod .
137
na s pln ě.uí z á stupčí povinno sti .
49
na v)rživn é
. 50 a 11., 142
na u zn á ní otco vs tví
91
že na, obra na p r oti zásahu do
osobních pr á v .
42
n e zl eti lá , pr-o veláJn í
104
m oc manželova
85
n aby tí zle tilo sti provdá ním
sl. 105
nabytí, sm ěn ečmá n e zp ůs ob ilosl
132
žcn.sl",í kon covk a u jména
~7
národní mela
14, 43
tr estnice .
179, 180
ženy , ochrana, noční -práce
. 205
omezení domovské a s tá tní
příslušno s ti
. 198, 199
omezení při dalším sI'í atku 74
omluvné důvody při zastává ní poru čenství . 102, os . 106
pla ce,n í branného přísp ě vku
zm ě na

227 , 239

}}odf'ízenost l.n u ži, c·o do

JO

b y dliště

pod ř ízenost

co do ·osobní -

ho sla vu

3'6

podříz e nost

47

co do pos]ušn.
podřízenos t co d,o práce

po vinno,s t vyživovací
právo ,n a mateřství .

413, 2J(j
411

74

ženy uloupení, sl.
171
jako soud ci z lidu (porotkyně)
nápadn ě

177

pří' slušnosti

135

,nízká zločinnost. 183
vdané, jméno
36
v.da;né, ·odvoze nost ,s oudní
vda'né, omezení v por·uče.nství ,
. 102, 105
vdané státní pi'í.sluš . . 195, 196
vda,né únos , .170, sl. os. 171

že'lly v.dané
vdané
vdamé
vdané

úle vy . v ži vnosti
206
závazky fin a u Člní
237
zasboupení daií.ové 237
zastoup. manželem
48
veřejně činné , jméno
38
t ěžší 'postavení pTO těhotenství .
75
život nianžela, úklady
34
život zhýralý
64
životní úroveI'í manželky
52
živnosten,s ké právo
205 a n.

SEZNAM ZKRATEK.
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Č. A. , Čes. Adv. Č. ,Po

ex. ř.
Gl. U.
j. n,

kouk. ř.
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s.
obeh. z. '
o.
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pOl'. Z.
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pr·ov. naL
rozl. zák.
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úst. 1.
uvoz . zák.
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Z. Bl.
živ. 1'.

záko.ll Č . 4 z r. 19,11

Bohuslav, Sbí,r ka nálezů Nejvyššího správního soudu .
civilní řád souduÍ
časopis Česká a-dvokacie, Praha
č asopis České Práv'o
exekuční I'ád
Sbí-rka rozhodnutí, Glaser -Unger
jurisdikční nO'l:ma
konkur,s ní řád
Komentář k občanskému zákonu (Rouček - S e,dláček)
cit. díl 1.
m a nželský zákon (dl'. uherský)
zákon ze dne 22 . května 1919 ,č. 320 Sb. Z. a n .
.nesporné řízení

ma.nž. Z.
manž. nov.
nesp . ř.

o.

Alimcnta,ční

,obecný zákoník občanský z 1'. 1811 s pozd ěj š ími změ
nami , použito textu dl e zpracování prof. Dra F. Roučka ,
·P raha, 19>26 a dlc Komentáí'e Rouček - Sedlá,ček.
- občiauský súdný 'po'riadok
- osnova zákona; nenáleží k platnému právu
obchodní zák,on
poručenský zákon ( dř. uh erský)
čas,opis Právnik, Praha
pr'ováděcí nařízení k zákonu
rozlukový zákon Č. 3;20 z r. 1919, viz manž. zák .
říšský zákoník
--.:. Sbírka zákonů a naÍ'Íz ení státu českos,lovenského
časopis Sbo,r'l1ík věd právních a státních, Praha
směnc· čn)f zákoll
trestní zákon
trestní řád
- Ústavní listina
- uvoz,o vací zákon
- Vážný, r·ozhodnutí Nejvyš. s'oudu Republiky č eskoslov.
- Oest. ,Z entralblatt fur die juristische ;Praxis
- ' živ:nostenský řád ,
-

255

.,

1

Literatura.
Baxa prof. Dr. B.: Úslav.nÍ listina . .. Sborník věd právních a státních ,
ročník XXI. str. 4. - Brandl V.: 'P rávní postavení ženského pohlaví v Č e
chách , Právník 1870, sLr. 757 až 778 . - Fajnor, doc. Dr. Vl. a Zátureck)'
Dr. Ad. : Nástin súkromého práva platného na Slovensku a Podkarpatske j
Rusi, II. vydání, Praha 1935 (zkratka Fa-Zál.. - Gallas Dr . Jan: Výklad
k zákonu o pensijním pojištění soulu. zaměstnanců ve vyšších službách ,
Praha 1929. - Hora porf. Dr. VácI.: Česk-oslovenské civilní právo procesní
(HlL , II ., lil. , Praha 1922, 1298, 1929. - Týž. Soustava exekučního práva,
Praha 1930. Horák Ant. , rada nej v. soudu: Zákon rozlukový po roce
praxe, P,rávník 1920. - Horáček Dr. C. ml. : Právní význa m základních prá v
občanských, Sborník věd práva stáL , roč. 1925 , str. ]48. Týž: Občanská
práva a občanské povinnosti , Brno 1931. - Kozáková JUDr. Anděla: IPrávní
postavení ženy v českém právu zemském, Praha 1926. - Krčmář prof. Dr.
.Jan: Právo rodinné, Praha 1926. - Mandl JUDr. Vlad.: Rozluka manželství,
Praha 1933. - Milota .lUDr. prof. Albert a Nožička JUDr. Jos ef: T,restné
zákony země Slovenskcj a Podkarpatoruskej , Kroměříž 1931. Miřička
prof. Úl'. A.: T.res tní právo hmotné , Praha 1934. - Randa prof. Dr . Ant.:
Soukromé obchodní prá\'o rakouské , Praha 1908. - Rath Dr. Aug.: ·P ráva
medzi mužom a že nou v Uborsku, SboTník v ě d právních a státních, roč. VI.
str. 167 a násl. - Hou če k p.rof . Dr. Franl.: Československý zákon sm ě nečný ,
Praha 1928. - Týž: ,Práv-o směnečné , Praha 1931. S e d-láček pr.of. Dr.
Jaromír: Hodinné právo . Brno 1934. Sottner Dr. Bohum.: O pracovní
smlouvě dělníka průmyslového , Praha 1932. Svoboda prof. Dr. Emil:
Rodinné právo , Prah a 1921. - Týž: Dědické právo , Praha 1921. - Týž:
Mimosoudní roz chod n'lnnž e lů , 'P rávník 1932, sll'. 297 a násl. - Tilsch prof.
Dr. Em.: Ohčanské právo rakouské, Praha 1913. - Vavřínek prof. Dr . Frant.:
Základy práva ústavního, Praha H120 . - Vacek .JUDr. Josef: Pravěk a manželství, Praha HH2. - W eyer prof. Dr. Fra.nt.: Souslava č eskoslovenského
práva stálního , JI. vyd. Praha 1924. Žlábek Josef, \Verner Vladimír:
Státní -občanství a domovské právo v Republice ·českos'lovenské , Praha 1923.
Ko ID e II l á ř k československému obecnému zákoníku občanskému a občan
ské právoplatn é na Slovensku a Podkarpatské Rusi . Zpracovali a uspořádali
universitní prof e soři: Dl'. František Rouček , Dr. ,laromfl' Sedláček, s kruh em
spolupracovníků , Praha 1935. Pře hle d judikatury pensijního pojišt ě ní
za léta 1918-1934: ses tavili JUDr. A. Jindři ch a JUDr. Břet. Linhart, Prah a
J 935 . - S lo v n í k veí'e jného p-ráva českoslo v enského , pořádají: .JUDr. Emil
Hácha, první president Nejvyššího soudu spTávního v Praze, universitní pro fcsoÍ'i: JUDr. Jiří Hoetze.l , JUDr. František Weyr, JUDr . Karel Laštovka
a JUDr. Jií'í Havelka , souk-rorný docent v Praze ; vydává Rohr er , Brno, od
roku 1929.

