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1. 

Pi'edmět pojišťění proti škodě (Schadensvel'sichel'ung) 
,tv01'í hospodál'sk$' zájem 1) pojistníkův, který múže ale ne
\musí se vztahovati na určitou hmotnou věc (8 jedné stl'any 
1:1U pf. pojištění požární nebo kl'upobitní, s di'uhé strany 
pojii:ítění závaznostnl), Zájem na určité hmotné věci, před
'1!uět pojištění proti škodě tvoi'ící, múže býti l'ú7.l1ého 
,druhu, Mimo vlastníka mohou míti také jiné osoby, na pl'. 
zástavl~í věí'Itelé nebo požívatelé, na téií.e věci majetkové 
:6ájmy, které svou existencí omezují vlastníkovu subjektivní 
hodnotu věci, vlast.níktlv majetkový zájem na věci. Zájem 
vlastníld'tv a zájmy osob, jimž na věci vlastníkově práva 
-pNsluší, vzájemně spolu konkul'lljí, tvoříce dohromady hod
notu zájmu vlastníka věci neobi'emeněné; proto slují tito 
intet'essenti v poměru k sobě interessenty konkurenčními, 
ta zájmy osob, jimž pi'ísluší práva na věci osoby cll'l!hé, 
se zřetelem k zájmu vlastníkově zájmy doplllovacími. Oím 
:více l'oste zájem osob, jil~1Ž pl'íslnší ,práva navěcLvlast
níkově, tím více menší se zájem vlastníki'tv na věci' té. 

V dalším sledujeme jen právní 'postavení hypothekár
,nich věNtelů jako interessenttl konkurenčních. 

Pojistí-li vlastník svou věc do úplné, to jest objektivní 
její hodnoty bez ohledu na její obtížení hypothekami, 
pojišťuje tu nejen své intel'Gsse, nýbrž také zájmyhypo
t.hekál'uíCh věi'itelll. Proto nutno poskytnouti též hypothe-

') Hageu: Der versíchel'ungsrechtliche JnteressehegriU, Zeítschrift Hir 
.dia gesammte Versichel'llug'swíssenschaft VIL, str. Hí a násl. -- Manes: Ver
sicherungswesen str. 10, ll. - Oncíul: Der Versícherungsvel'trag nach 
ij,sterr. Rechte str. 152, 24H. - Pittner: Dívergenzen zwíschen Theorie nnd 
Pra:ds im Versicherungsl'echte, Ger.-Ztg. 1898 str. 10::!. - Ehrenherg: Ver

,;:.icherungsrecht str. 12, 302. - Botschaft (les schweizerischen Bundesratés 
an die Bumlesversammlung zu dem Entwnrfe' eínes BUlldesgesetzes Uhel' 
Ilen Versicherungsvertrag vom 2. J!'ehruar 1901, Begriindung str. 65, ~6. -
Frallcouzké osnovy o smlouvě pojišťovací § 13. - Německá osnova o 
oSmlollvě pojišťovací § 51. a str 60, 61 motivi't (Guttentag', Berlín 19C6). -
Rakouská předběžná osnova § 41. a motivy str. 25, 26. 
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kárním věřitelům pi"iměí'ený nárok na náhradu, kterou jest 
povinen zaplatiti pojistitel, udá·li se škoda na věci té. 
Mimo to dlužno vzíti zřetel na to, že, pokud věc pojištěná 
existuje, nepřísluší na její hodn'otu chirographarním věři-

. telúm pojištěného žádných práva nelze nahlé'dnouti, proČ' 
by se mělo postavení těchto chirographarních věřHelú zlep-
8iti na úlwr .věHtelú zástavních, když věc zajde, proč by 
v tom pHpadě příslušeti měla chirographal'ním vMitelů!l1 
prá va na obnos pojistný, ktm'ý hospodál'sky představuJe 
věc zničenou, a sice práva s právy hypothekárních věl'itelú 
konkurující. Kdyby takový nárok na obnos pojistný hypo
thekárním věřitelúm měl býti odepřen, vyzískal by vlastník, 
jemuž z reality zadlužené effektivně patř'í jen čistý 7.by
tek její hodnoty, na úkor hypothekárních věí'itelú obnos, 
rovnající se součtu skutečných hypothekárních dluhú. A 
k zisku dle základní zásady nemá přece nikdy pojištění 
vésti. Konečně nutí ohled na reální kredit poskytnouti 
hypothekál'ním věNtelúm pNmM'ený nárok na obnos po
j.istný, zejména na poli požárního pojištění budov. Instituce 
pojišťování zvyšuje úvěr vúbec, pojištění požární domú 
však reální kredit teprve tvoi"P) (vlastník domu, který mimo 
dúm jiného majetku nemá).; 

Pojistí-li hypothekární věl'itelé svúj zájem na věci sa
mostatně, jsou sami pojištěnými tl mají tudíž samostatný 
nárok na plhění pojistitelov0 3

) (pojištění hypothek - Hypo
thekenversicherung). 

Nastává však otázka, v jaké formě by se hypothekár
ním věřitelúm měl poskytnouti přiměl'ený nárok na obnos 
pojistný, pojistí-li vlastník svou věc do úplné její hodnoty 
bez ohledu na hypotheky ji tížicÍ. Také v tomto pi'ípadě 
lze hypothel\ál'ním věřitelúm přiNmouti právní postavení 
pojištěných a sice ve formě pojištění na cizí účet. Pojistník 
(vlastník) vystupuje tu jako zmocněnec konkurenčního inter
essenta, hypothekárního věřitele, a hypothekárním věi'itelúm 
pNsluší samostatný nárok na obnos pojistný. Jiný zpúsob, 
jakým lze pl'iměřený nárok na obnos pojistný hypothekárním 
věřitelúm zajistiti, spočívá v tom, že jejich zástavní právo 
lla věci pojištěné dle zásady pretiul11 succedit in locum rei 
rozšíří se na odškodný nárok pojistníkúv (vlastníkúv) VUCI 
pojistiteli4), 5). Když obnosu pojistného má se použiti ke 

2) Manes: Versicherungswesen str. 36. 
3) Srovn, rozhodnutí nejv. soud. dvoru ze 26. února 1890, Č. 1403, 

Prá vník 18!:l2 stl'. 3~4, týkající se užívatele. 
4) Ehrenberg: Versicherungsrecht str. 467 a násl. - Pittner: Divergellzeh 

zwischen Theorie und Praxis im Versicherungsrechte Ger,-Ztg·. 1~98 str. 102. 
5) Pojistitel (Versicherer) jest ten, kdo přejímá náhradní povinnost, 

pojistník (Versicherllngsnehmer) je strana druhá, jež s ním sJlllouvu uza-
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zno\TtlzHzení budovy zničené nebo poškozené, trvá, po pH
padě oživne zase hypotheka na opravené nebo znovuzří
zené budově' k ochraně hypothekárních věřitelú dlužno 
jen učiniti opatření, aby upotřebení obno~~~ pojistnéh<: l~ 
opravě nebo znovuzHzenÍ budovy bylo za]lstenoi Nema-h 
se obnos pojistný vyplatiti jen ke ~no~uzří~~~1í ?nd~ovy! 
vyžaduje nutnost ochrany hypothekarl11ch ventelu va,zat; 
výplatu obnosu pojistného na jejich svolení. Hypothe~arm 
Yě1'itelé dúvodem rozšíl'ení práva zástavního na pohledavku 
vlastníkovu vMi pojistiteli na obnos l?ojistný jsou ?p;'á.v~ 
uěni uplatúovati jenom tuto a musí SI tedy nechati hbltl 
všechny námitky, plynoucí z osoby pojistníkovy (zejmén~ 
nechati si sraziti dlužné premie). Moderní pl:á vní vývoJ 
v oboru požárního pojišťování budov směi'uje však k t~ll1U, 
aby nárok hypothekárních věř'itelú, pokud možno, UČIněn 
byl neod vislým ocl jednání, pokud se týče opomenutí ~o
jistníka (vlastníka). Patrna tu tendence zjednati h~pothekar: 
ním vMitelúm postavení samostatných pojištěných.") Moderm 
vývoj práva požárního pojišťování budov vytvořil totiž da
lekosáhlou ochranu pI'oti újmám, ktoré múže míti vzápětí pr? 
hypothekárního věřitele ztl'áta nároku pojistníkova (vlastn:
kova) vúči pojistiteli. Učiněno tu pi'edně opaU'ení v tom sme
ru, že hypothekární věřitel o ukončení poměru pojišťovacího, 
'které nastati má nebo již nastalo, musí býti zavčas uvě
doměn a sice k tomu cíli, aby mohl dl'íve ještě, než od
padne ručení pojistitele, p['iměti pojistníka k tomu, by tento 
hrozící ukončení poměru pojišťovacího zamezil, po pNpadě 
novou smlouvu pojišťovací uza vl'el, nebo aby hypothe
kární vMHel sám mohl pi'ekaziti ukončení poměru pojišťo
vacího, po pHpadě sám svúj vlastní zájem mohl krýti po
jištěním. Mimo to poskytuje moderní vývoj práva na tomto 
poli pojištění hypothekál'llímu věl'iteli nárok vúči pojistiteli 
také v pHpadech, kely pojištěnému samému tnkov~T nárok 
nepi;ísluší. 

'Snahou mou bude nastíniti, jakým zpúsobem !'eší 
tento problém ochrany hypothekárních věťitelú ua poli po
žárního pojištění budov positivní právo rakouské a německé, 
pak jaké reformy v tomto směru chystají pi'edběžná ra
kouská osnova zákona o smlouvě pojišťovací, v minister
stvu spravedlnosti vypracovaná a v 1'. 1905 interessentúm 
k posouzení předložená a osnova německá. 7 ) 

vírá, pojištěný (Versicherter) pak osoba, jejíž zájem se pojišťuje, kteréžt~ 
se eventuelní plnění pojistitelovo dostati má; tato nemusÍ. hýti totož,na 
8 poji ,tníkem. (Hermann: K reformlí soukromého práva pojišfovacího, Prav
Ilík I\l06 str. 8.) 

~)Ehrenberg: Versicllerllugsrech t str, 470 a 4 í I. 
7) Posud nestává v žádném státě specielního zákona, upravujícího 



ll. Právo rakouské. 

1. Stanovisko rakouského práva positiv
n ~ h OS) je vzhledem na dvo]'nÍ dehet z 1~. (!el'Yen.ce.1~28; 
č. 2354 sb. z. s., §§ 290., c. 2, 293. (JX. \'. a ple11lssnnann 
usnesení nejvyššího soudu z 8. června Hl04, Č. pl'aes. 17'9" 
kniha judikátú c. 162 (Mednl sLíd,'y nové č. 694, shi]'ky 
CHaser~Unger nové I'ac1yč. 2717) následlljící: \1) 

Hypotheldrllí věl'Hel, jemuž pf'Ís]uší hypothel.\:a na> 
budově, proti ohni pojištěné, je oprávněn požadovatI, í1?Y 
obnosu pojistného za vyhoi'elou tuto budovu bylo upOt1'8-
beno k jejímu zllovuzi'ízenl nebo k její opravě. Na. opl'a
ven'é, po pI'ípadě znovuzl'í'zoné h~ldově ,trv.á: pokud se ttče , 
oživne zase hypotheka. Nelze-ll upotl'ebItl obnosu POJist
ného k tomu Í1čeln (na pf'. z dúvodú práva vef'ejného J1e
povolí úřad, aby budova znovu, vystavena byla, nebo· 
shoří-li budova do nucené dražby daná pi;ed udělením 
příklepu), pf'echázÍ dle zásady p1'etium succedit h~ locum 
rei na poli požárnlho pojištění budov zástavní pravo hy
pothekárního věřitele na obnos pojistný. 

, Obnos pojistn5', pHslušící pojištěnému za zmc~.:l?U 
nebo poškozenou budovu, kterého dle stanov neb po]lsfo
vacích podmínek musí b5'ti upoti;ebeno ke znovuif'Ízeni 
budovy, nesmí b5'ti samostatně ani postoupen, ani zastaven, 
ani exekučně zabaven. Není-li obnos pojistn5' k uvedenémn 
účelu určen, múže jej ])oji?:ltěnSr samostně postoupiti nebo, 
zastaviti, a múže tento obnos pojistný b5rti také samostatnt~ 
exekučně zabaven', avšak v pi'ípadě pojištění proti ohni' 
bez újmy práv hypothekál'ních věi;itelll. 

Právě uvedené zásady ])1'áyn1 platí jen pro obnosy 
pojistné z pojištění budov, neplatí 1l1'0pojištění jiných ne-

ohsažně smlouvu pojišťovací, pouze smlouva pojišťovací týkající se námoř-
ního pojišťování je upravena. . ' . 

Naproti tomu máme čtyry oSllovy zákonti o smlou"ě pojišťovací a Sll:e:. 
1. švýcarskou OSilOVU zhotovenou Roellim, 
2. německou osnovu uveřejněnou v roce H103 říšským úřadem ju-· 

stičním, jejíž předními autory jsou Niebordiug', Hoffmann, Oegg; a Struck
mann jr., 

3. francouzskou osnovu, zhotovenou zvláštní Iwmisí, k tOlllu účelu. 
v roce 1902 v ministerstvu ohchodu zřízenou a 12. úel'vence 1904 vládoll 
komoře poslanci'! předloženou, 

, 4. shora uvedenou rakouskou. předběžnou osnovu. 
8) Freudenstein: lTber die Hechte des H~'pothekg'lliuhigers an de!" 

Brall(lentschadig'ung', AssekUl'anz-Jahl'buch XI. str. 60 násl. - Ohme,\'oľ;. 
Die Hypothekarhaftung' der Versicherungsgelder nach listerreichischem 
Rechte, Juristische Bliitter 1904 Nro, 4H, 50. - Leimdurfer: Znr GesclJichte 
des Hofdekretes, vom 18. Juli 18:d8 J. G. ~, 2354, JUl'istische Hliitter 1905 
Nro. 5, 6. - Exner: Das lisierreichische Hypothekellrecht str. 28H násl. 

") Mimo Tyroly, kdež nejvyšším rozhod'untím't 25. března J8B I h,\'l 
dvorní dekret z 18. i'er\'fmce 1828, č. 2354 sb. z. s. opět zrušen. 

I 

i 
I 

l' 
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movitostí a neplatí také pro pojištění movitostí, pokud tyto 
netvoI'í pNslušenství budov. 10

) Zejména :nevztahuje se právo 
hypothekárního vě'Ntele na nárok pojistníkúv z pojištění 
plodin pozemkú. Výjimka jediná, z ustanovení § 120. Č. 
2 ex. f·. vyvozovaná,l1) spočívá v tom, že vnucellousprávou, 
zavedenou na pozemek je zasažen též nárok na obnos po
jistný za zničené plodiny jako čásť dílčí podstáty hypo~ 
thekál'llím věřitelúm pNpadající. . . 

Za vedením nového exekučního řádu a sice llstanove
ním Š 290., Č. 2 zavládla v praxi velká nejistota v i;ešení 
otázky, platí-li ještě po zavedení nového exekučního i;ádu 
shora uvedený dvorní dekret, a vztahuje-li se v dúsledcích 
toho zástavní právo hypothekárního věl'itele na obnos po
jistný za vyhol'elon budovu čm nic. Sám pejvyšší soudní 
(1 v lU: l'ozhódnntím svým z 3. června 1903, č. 7921 (Gel'.
Hal1e 1904, č. 142), tedy ještě rok pi;ed vydáním shora 
uvedeného judikátu, otázku tuto se vší u1'tiitostí záporně 

. zodpověděl. 
V theorii posud otázka tato jest SpOl'llOU. 12

) 

2. Stanovisko rakouské osnovy k problému 
je následující: 

A. Och l' a n a II y pot h e kár n í c h v ě i; i tel ú, j i ID Ž 

P I' í s 1 II Š í z á s t a v il í P r á ~r o 11.a . 11 e Ul o v i ~ ? vS t ve c II 
v 1'1 b e c, k t (-) l' é ž t o II e 111 o v I t o s t \ ] S o u PO] \ S t e II y 
tJ rot i š k o d á 1ll Z P II s o b e n Ý 111 j a k o u k o 1 i v p Oc 
h l' o 111 o II 11 e j e 11 o h n ě 111. 

Právo zústavní na pojištěné nemovitosti váznoucí 
zasall uje pohledávku pojištěného vMi pojistiteli bez újmy 
ustanovení § 290., č. 2. ex. I'., dle něhož nedopouští se 
vésti samostatnou exekuci na obnos pojistný, určený ke 
znovnzl'ízení budovy, a bez újmy dohodnutí, učiněného 
ohledně pojistného obnosu. V tom pOJ'adí, v jakém jdou 

IQ) Rozhoduutí ulljv. soudu z5. prosince 1876, č. 13.890 Glaser-Ung'er 
č. 6306, z 13. února 1878, Č. 14.826 Glaser-Unger tl. 683fl a z 9, září 18H6, 
Č. 8807 Glaser-Unger Č. 15.847. 

. 11) Ohmeyer: Juristische B1atter ]904 stl'. 590. - roz~o~luutIy ll~.i~. 
soudu ze dne 14. prosince 1899, ú. 18.022 Glaser-Unger, llova rada c. 191. 

12) Názoru, že po zavedení nového exekučního ř~du I!~ora uvedenr 
dvorní dekret neplati jsou: Dolenský: O požárové nahrade v exekuCi, 
Zprávy H104 stl'. 263 ~ásl. - Pollak: Systein des listel'l'. Zivilpl'ocessre~htes 
str. 48. -- Krainz-Pfaff-Ehrellzweig: System 1. § 287., 290. ' 

Opačného mínění jsou: Ohmeyer: Die Hypothekarhaftung der Ve~'
sicherungsgelder nach listel'l'. Rechte, Juristische Bliitter 1904 ~tr. ,590. _. 
Stubenrauch: Commelltar zum biirgel'l. Gesetzb~cl~ ] 902 ~tl'. 632, 633. -
Pittnel': Divel'genzen zwischell Theorie und P1'8X1S lm Vel's!Che~'ungsl'echte, 
Gel'.-Ztg. 1898 str. 102. - Neumanll: Commental' ZUl' ExecutlOllsol'dnung 
str. 594, 802. _ DerhIich: Das listen'. Vel'sicherungsl'echt stl'. 148, 153 násl. 



hypotheky na nemovitosti váznoucí za sebou, v tom i'adí 
se i zástavní práva těchto hypothekárních věi"itelú na 
pohledávku vúči pojistiteli rozšířená. Pokud movitosti tvoÍ'Í 
pNslušenství takov5rch nemovitostí platí o nich totéž (§ 46. 
odst. 1. osnovy). 

Pojistitel smí náhradu pojištěnému vyplatiti jenom 
tehdy, když zástavní věl'itelé, jejichž zástavní práva poji
stiteli byla oznámena, k tomu přivolí. Pojistitel však ne
musí si zjednati výslovné svolení těchto hypothekárních 
věřitelú, neboť, uvědoměl-li pojistitel hypothekárního věřite}~ 
o přiřknutí náhrady, upozorni v jej současně, že bude mlh 
za to, že s výplatou k rukám pojištěného souhlasí, ne
podá-li clo měsíce od clol'učení tohoto uvědomění odpor -
a hypothekárnr věřitel ten pf'es to v uvedené lhútě odporu 
nepodal .-- považuje se to za souhlas hypothekárního 
věřitele (§ 46. odst. 2. tl 3. osnovy). 

B. Z vl á š t n í och ran a h y pot h e kár n í c II v ě
řitelú v oboru požárního pojištění budov. 

Musí-li obnosu pojistného clúvodem všeobecných po
jišťovacích podmínek nebo důvodem zvláštního dohodnutí 
býti použito kopra vě nebo znovuzNzení poškozené nebo 
zničené budovy, po pi'ípadě k doplnění jejího příslušens.tvÍ! 
múže pojištěný žádati vyplacení náhrady jen tehdy, Je-ll 
upoti;ebení obnosu pojistného' ku stanovenému účelu za
jištěno (§ 81. odst. 1. osnovy). Nestává-li zvláštního usta
novení smlouvy pojišťovací ve příčině způsobu, jakým 
upctf'ebení požárové náhrady ke shora uvedenému účelu 
zajištěno býti má (na př. v pojiš1;ovacích podmínkách), 
rozhoduje soud o otázce dostatečného zajištění dle spra
vedlivého II vážení volně dle sk utečných potřeb praktického 
života. Tak dlužno považovati za dostatečné zajištění, 
ustanoví-li se dúvěrník, jemuž se vyplácí, nebo takové 
zařízení, že první část obnosu pojistného vyplatí se po 
svezení stavebního materiálu 13). Chee-li pojistitel platiti 
požárovou náhradu bez zajištění jejího upotřebení nebo 
za takov,'ch okolností, že jí ke znovu postavení nebo 
k doplněllí vůbec nemá b5r ti použito lol) a . to s právním 
účinkem vúči. zástavním věřitelúm, musí ·se zajistiti sou
hlasem všech hypothekál'ních věl'itelů, nejen těch, kteří 

U) OdCtvodnění německé osnovy zákona o smlouvě pojišťov'aci, Reichs
tagsvorlage, Guttentag, Berlin 1906 str. 100. 

- ") na pl'. budova v exekuční dražbě se nalézající vyhořela před 
příklepem, nebo z veřejnoprávních dtlvodi't zllovuzřízell[ budovy bylo za
kázáno, nebo v případě, kde závazek, upotřebiti požárové náhrady ke 
znovuzřízen[ budovy spočívá jen na smlouvě pojišťovací, pojistitel pak 
pojištěného tohoto závazku sprostí\. 
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jemu byli oznámeni. Aby však mychli1ase výplata po" 
žárové náhrady, nežádá se výslovné svolení hypothekárních 
věřitelú, nýbrž stačí, byli-li tito o tom, že náhrada po- . 
žárová bez zajištěilÍ' upotr'ebení má býti vyplacena, nebo 
že jí vúbec ke znovuzNzení nemá býti použito, uvědoměni 
a ačkoli při tomto uvědomění byli poučeni o právu odporu 
jim příslušícím, pí'ece ve lhútě jednoho měsíce po obdržení 
tohoto uvědomění odporu proti této výplatě nepodali 
(§ 82. osnovy). 

Aby požárová náhrada svému účelu nebyla odqizena, 
nepNpouští se samostatná exekuce na materiál a předměty 
poří7.ené z požárové náhrady k účelu zno.vuzřízení budovy: 
nebo doplnění' příslušenství, poknd jich k tomnúčelu 
zapotřebí. (§ 81. odst. 2. osnovy). 

Dohodne-li se pojistník s hypothekárnímvěřitelem 
na tom, že budova hypothékou obtížená až do úplného 
nebo částepného zaplacení hypothekárního dluhu má zústati 
pojištěna, musí pojistitel k žádosti pojistníka nebo hypo
tbekárního věřitele úmluvu tu zaznamenati (vinkulace). 
Prá vní llčinek vinkulace spočívá v tom, že po dobu jejího 
ti'vání pojistitel hypothekárníh() věřitele, pokud se týče 
jeho právního uástupce na jeho útraty neprodleně reko
mandovaným dopisem musí uvědomiti: 

a) o výpovědi a jakémkoli zpúsobn ukončení poji-
sťovacího poměru, 

b) o každém pi'erušení placení premií, 
c) o snížení obnosu pojistného, 
d) o přiHmutí odškodného. 
Další účinek vinkulace je ten, že pokud dle zákona 

nebo dle pojišťovacích podmínek možno ukončení pojišťo
vacího poměru v jednotlivém pNpadě odvrátiti jednáním 
nebo plněním pojistníkovým, př'ísluší jednání nebo plnění 
hypothekárního věřitele v tomto směru přeQsevzatému týž 
právní účinek, jakoby pojistník sám je př~(lsevzal (§ 83. 
osnovy). 15) Vinkulace taková nastává pN pojištění budov 
obtížených hypothekárními pohledávkami nezletilýob, jak~ 
mile sta v tento pojistiteli zákonitýnl zástupcem l)e~letilce 

. nebo soudem porqčenským byl oznámen, V tomto případě 
je pojistitel povinen svá vyrozumění ve smyslu § 83. 
osnovy říditi přímo na pOl'učenský soud (§ 86. osnovy), 

Ukončellí poměru pojišťovaoího a neplatnost smlouvy 
pojišťovací v případě přejištění (§ 41. odst. 2. osnovy -
Ubel'versicherung) nebo dvojitého pojištění (§ 48. odst. 2. 

1'» Dle §§ 1422., 14-23_ obč. ~ál\Onnikl! nemtlže třetí osoba zpravidla 
"břit",li bez souhlasu dlužnfka placení vnutlt.I. 
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08110Vy-- Doppelversicherung) jsou vfIči hypothekárnín
w 

věřiteli, jehož zástavní pl'ávo nU pojištěné 'budově bylo 
pojistiteli oznámeno, účinnými teprve po uply11utí jednoho 
měsíce po té', co pojistitel hypothekárníllHl ,věl;iteli o tom sdělení učinil. pouze ve dvon vyjimečných pi'ípadech 
uhasíná pojišťovací poměr tal<é vúči hypothekárníl11u vě
i'iteli tím okamžikem; kdy končí, \'úči pojistníku, a sice: 

a) když pojišťovací l;oměl' skončil následkem konkursu 

pojistitele. ' , 
, Uval~ní konkl1rsn na jm,ěrií pojistitele zrušuje totiž 
smlouvu pojišťovací (§ 29. prvá věta osnovy). Motivy 
osnovy k článku § 29. uvádí za dúvod .tohoto ustano"ení, 
že by setkání se náro}cú z příhod ,pojistných, dostavivších 
se pi'ed a po uvalení konknrsu vedlo k nerovI1énHl na-
kládání s jednotlivými oprávněn5rmi., 

b)když pojistitel pro nezaplacení pl'emie od smlouvy 
pojišť,oVflcí ustoupil nebo< ji vypověděl. -- Dtužno

roz
-

lišov-ati pi'edně pl'emie, jež zápl'aviti jest před početím 
118bo pN početí .pojištění (dle §17. osnovy jediná premie 
a' jsou-li ujednány běžn~; ~prerilie, prvá premie, není-H 
sli~louvou něco jiného sta~'lOveno) od pl'emií, které bylo 
zapraviti po početí pojištění, tedy zpravidla" to jest, 
není-li ve smlouvě něco jiného stanoveno, premÍÍ splatných 
1)0 prvé premii z běžných. Prvý druh t.ěchto premií ne
zaplacených musí pojistitel vymáhati soudně běhel11 tl'í 
měsícú po splatnosti; neučinil-li tak, ustoupil od smlouvy. 
V této příčině nevyžaduje zájemreálního kreditu zvláštních 
ochranných předpisú ve prosl:'lěch hYi)othekál'ního věHtele, 
neboť, když hypothekál'ní ,vMitel: je odkázán zajistiti se, 
aby dlužník jeho pojištění uZ,avi'el, může se po něm tal,é 
právem žádati, aby se také pi'esvědčil,· že uzavřené poji
štěni. zaplacení,m. premiepi~e~\ poř:etím nebo pn početí 
pojištění splatné Ye~lo ",platnost

IG
). Jinak se to má 

s pi'ípadem, kdy pojistník po početí pojištění prltběhem 
trvání ,pojištění. dostane se do prútahu se zaplacením 
některé pre111ie. V takovém pl'ípudě jest pojistitel povinen, 
písemně vyzvati pojistníka k zaplacení premie, sděliti jemu 
pN tom následky dalš.ího prMahu fl poskytnouti jemu 
k zaplacení lhúttt nejméně jednoho měsíce. Nezažaluje-li 
pojistitel tento svúj nárok pl'úběhem dvoU měsicll po 
uplynutí dodatečně poskytnuté lhúty, má se za to, že 
smlouvu vypověděl a sice beze vší lhúty v5r povědní. Také 
tento zpi\sob ukončení pojišť,ovacího, poměru platí ve 
stejné mÍi'e iak vúčipojistníku tak tal{é vú.či hypothekár-

11\) mot,ivy němecJ,é osnovy sir. 107. 

nÍlnu věi'iteli, pátrně z toho dO Y v pi'ípadě vínkulace'e ,,~lvodlt, ~e dle § 83. osnovy 
prodleně o každém Pi'e~1l~E1~rsl1tel pOVll1e;l. uvědomiti ne
vě~'~tele, jemuž jest t~kto p aC7:lltprenllí l~~p~~hekárního 
P?]lstníka pl'imě!' k za )lacenfos \.y~ n~tta ,pr~lezlt~st, aby 
sam pl'emii pojistiteli Japlatil (~ll~~e ~~:tll~, n~bo aby 
odst. 1. a 2. 8 9:1 oclst 1 2 ., .... a 3. § 22. 

J "V, .., -~. ,. . a . OSIlOVY)· 
1:0]lstOYaCÍ poměr pri'bvl " dúvodem chování se p .. t ,r lem s,~~l:o trvání múze se 

udá-li se škoda z llrčft]!~I;ll J~ ~t~ar.ltl tak, že pojistitel, 
placení požárové l1áhraay po .. ~/h~ ]e sproštěn závazku 
pojistitel pojištěnému ode < v.' . ]lS enellH~. Tak na pi'. múže 
vúbec, kc1yi pojištěn~' pr'p1

ll t~ vypl~.cel11 požál'ové náhrady 
(vorsatzlich) ne\)'o 7, < náP~~lo ,ll P01]11s t1non. přivodil vědom<ě 
pojištěný sám obm "sIn' . n~ nec ~a OStl, částečně, když 
jistitele (al'glisti

o
'), Š)kod~l' to }~~f s ~myslem pyoškoditÍ 1)0-

se dle možnosti'" o ocl vrác~l~e Sl. ne, . Obl:ly~ln: nepostaral 
osnovy) .• Jin,é pHpad

v 
ob ]1 .:le~? zmens~D1 ska-dy (§ 49. ~k g 31 32 "3 ;:2 sa lU]l. ustanovel11 8 7 odst 1 3 u~ .,. .,. "ú. o 59 62 66 ."., ..-. 

pi"ípadech pojistitei a~l{(;li", .. a . o~novy. V takových 
pojištěnému, nemúie ~pi'ece 'oJe 12;~?st lzavazku plniti vúči 
kál'nÍmll věřiteli ]'eÍ1"oz'" eáPl'l 1 .p nění vúči hypothe-"t' l' ' pravo Ze sta vnl na po"Vt

V 
> b 1 

POJIS lte 1 bylo oznámeno V'" 1 . l' v.Jls ene ue ově 
kdy 13?jistitel odepřel plněn?Jl~n {ll ]ee 1110n ?ll1í zd.e pl'ípad, 
Za llcelem ociúvodnění pro nez~Rlac~n: prenlle zavčas. 
dlužno opět jako na hoře tO!lO~?,,; vy].Jmecn~11O ustanovení 
~~~bvo yr'i početí pojištění ~ oz ,lsoyat1 prem!e splatné před 
Jlstem. V souhlasu s )l' >ple~~~ spl~tne po početí po-
vy~~~ý?h yojišťovacích p~d~l~\li~{o~s:~va~I " a 'se znění.l~l ?b, 
po]:stenemu pro phhodll " uze e OSl1ov<y PO]Ultltel 
ce111l11 premie splatné Pl'eel l~~~~"tno~~ navst~lou pred zapla
odepl'íti. .Tak však již shora °lJ)~~~ pocet1 pojištění plnění 
strany od sl11lou" r ust '1 r t el;o~ l11~. s~ za to, že 
tÍ'Í měsícú oele ci'ne sl~I~1l~ ~ 'r ne~ocl~.h yO]1stltel ,~e lhť1tě 
plac.ení a nedostál-li zárov~~ľl ,Pl ~nlle z~l?bn ~l.a její za
povlI1nosti platební. Tato lhúta ;~,to" l~lvnt~e 'po]lstník své 
P,l'O pojist~íka zákonnou lhútoll 1~"~eS{C11ly ]~st totiž tak,é 
lodal.h vsak pojistitel y této tY,' ,,~e ~teCl~eIl1U pl!;icem. 
zaplacení splatné premie dal t,llmeSJ?l1l lhutě žalobu na 
trvá a poněvadž žádá IJI; v c, 'lt

l:l na Jevo, že pN smlouvě 
J
. e t" . " ,lem z eto smlouvy od "t 'I .ovG~ !Jovlllen, ručiti za )l'íl 1 ,,' POJIS l1l}:a, 
pOjlstenemu požál'o\rou náhraIcltt

lOC
jU p,otPs(tnou a nemuže 

3 OSI 17) 1
J

" oe ep!'1 1 S 22 od t 9 . . lOVy . -rl tomto ustall' r' O', s ..... fl 
se \la poměl' mezi pojistitele 0\, el1l .~sn<:vy, l<tel'e vztahuje 
také pro poměl' poji'stiteli' e,l11 ,~,yol]lstl1lken~, múže zústati 
____ --'~~_ ' n) nel lypothekarnímn věřiteli 

") moUvy rakouské ORllOV~' str, 18, 
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[ť sice z důvodl! již shora uvedeného, že jest povinností 
hypothekárního věí'itele přesvědčiti se nejen o tom,' zda 
jeho' dlužník pojištěhÍ uza"řel, nýbrž také, zda zaplatil 
premii sp]atn011 pi'ed nebo pH početí pojištění. Nezaplatil-li 
lmjistník" pl'emii spla tnou po početí pojištění, múže poji
stitel jen tehdy odepi'íti plnění pojistníku, když příhoda 
pojistná nastala po uplynutí dodateči1é lhúty, pojistitelem 
p~jistníku stanovené, a premie v té době nebyla ,zaplacena 
ani na její zaplacení žaloba nebyla podána (§ 23. odst. 
3.'osnovy). 18) Totéž platí též pro poměr pojistitelúv 
k hypothekárnímu věNteli patrně také z dúvodú § 83. 
osnovy, dle něhož v případu vinkulace pojistitel jest 
povine'n, hypothekárního věřitele neprodleně' uvědomiti 
o každém přerušení placení premií (§ 84. odst. 1. a 3. 
osnovy). 

Pojistitel,kter5r zaplatil hypothekárnínlu věř'iteli obnos 
pojistný aniž byl k tamti povinen vúči pojistníku, je 
oprávněn dle positivního práva rakouského (dle §§ 1422., 
1423. obč. zák.), platil-li s dorozuměním hypothekárního 
dlužníka, žádátipřed nebo při plaeení po věřiteli, aby 
jemu 'svou p'ohledávkll odstoupil, platil-li však bez souhlasu 
dlužníkova, mMe žádati odstoupení hypothekárnípohle
dávky také po zaplacení. Vším právem poskytuje v takovém 
případě rakouská osnova' pojistiteli ochranu silnější, 
stanovíc v § 85. v prvé větě, že pohledávka hypothekár
ního věr·itele, pokud· je pojistitelem zaplacena, eo ipso 
pi'echází na pojistitele. Pokud s~ týče poměru pojistitele 
nastoupivšího v pohledávku hypothekárního věl'itele, jím 
zaplaceného, k ostatním hypothekárním věřitelúm, dlužno 
l'ozlišovati meZi hypothekárními věřiteli, viiči nimž závazek 
pojistitelú v potrval, a ostatními. Poslední mohou se hojiti 
jen z budovy, pokud se týče nemovitosti a proto múže 
jim býti lhostejno, zda-li pojistitel, pi'edcházejícího věřitele 
zaplativ, na jeho místo vstoupil. Jinak se to má s hypo
thekárními vě,řiteli stejného a zadního pOl;adí, v:úči nimž 
zá vazele pojistitele potrval, to jsou, nastala-li pi'íhoda 
pojistná po ukončení pojišťovacího poměru, hypothekárn,í 
věřitelé, vúči nimž vedle § 84. odst. 2. poměr pojišťoyací 
zústal v v platnosti, nasta·li pak příhoda pojistná aniž 
poměr pojišťovací byl ukončen, oni hypothekární věi'itelé, 
jichž práva zástavní na pojištěné budově váznoucí dle 
§ 84. odst. 1. osnovy pojistiteli byla ohlášena. Tito 
hypothekární věNtelé mají právo dle pořadí své hypothéky 
držeti se pozemku i pohledávk'y vúči pojistiteli. Byli by 
tedy zkráceni, kdyby pojistitel, uspokojiv hypothekárního 

lS) moth'Y l'al\OlI~ké oRno,",\' st.r. Hl 
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yěřitele vstejn~h~ ~l.ebo předního poi;adí a odllav jim tímto 
Je~en ,predmet ]e]lch hypotheky, nastoupil na místo uspo
k?]eneho hypothe~{á.rního věřitel~ a jehQ. hypothéku vedle 
mch, ne?o pl~ed 111m1 mohl ~lp~at111ti. 19) Clánek 85. osnovy 
v d}uhe vet~. ~roto s~al~o:l, z~ ~llpothéky takové, zapla
cel~lm n~ PO]lsytele vpyes!e, .~dll~]l yořad! za hypothekami 
onech zastav111ch vel'ltelu, ]lchz zastav111 práva pojistiteli 
byla ohlášena. 
v v ,Je-li. pojistitel povinen platiti ke znovuzřízení poji
stene bl~do~y a l~.~s!al~e-li pří~?da pojistná za takových 
okolnostI" z~ PO]:svt.en~muv mnze pJnění odepříti, vúči 
hypothekarl1lll1u verlteh vsak k plnení zústá vá za vázán 
1e povinen vúči hypothekárníll1u věi'iteli platiti rovněŽ 
Jen ku .zn~vuzi'íZ~l~í a llení také oprávněn, jemu ,proti vůli 
uspoko]e111 vnutitI. Zde neplatí § 85. osnovy nýbrž 
hypothéka zústá vá v tomto případě věi'iteli 20). ' • 

v.' o V pi'~?c~~o~ím uveden~ k ochraně hypothekárních vě
l'ltelu sll!erU]ICl ustanovem osnovy (§§ 46., 82. až 86. 
o~n~vy) ]~ou ,rázu vížícího ~jus ~ogens), kterých v jedno
tlIvvel~ yrlpade smlouvou ke skode hypothekárních věřitelú 
z.ll1e~lltl ~lelze (§§ 57.~ 87. osnovy). Dúvod je sociálně poli
tICky. Tlll1t? o~l1ez,en~~~, svobody sml~vní .. má totiž býti če
leno nepomerne sllne]SlmU postave111 pO]lstitele jak co do 
síly kapitálu, tak co do zkušenosti obchodní. 

III. Právo německé. 21) 

1. P o s i t i v ní p l' á v o. 

'. Jsou-li předměty obtížené hypothekou (nemovitost, ocl
dělerié plodiny a jiné součástky pozemkú, pokud i po od
dělení zústaly vlastnictvím vlastníka pozemku, pak pří
slušenst,:í), proti jakékoli pohromě pro vlastníka pojištěny, 
l'o~prostlra se hypotheka také na pohledávku vúči pojisti
telI (§§ 1120., 1127. obč. zák.). 

Je-li pojistitel povinen obnos pojistný ku znovnzNzenÍ 
vyplatiti a platí-li dle toho, tedy má placení to právní 
účinek také oproti hypothekárnímu věřiteli (§ 1130. obč, zák.). 

Ne!~í.li pojistitel povinen vyplatiti obnos pojistný ke 
znovuzrl zení, utváN se zpúsob a rozměr, jak:)rm pojistitel 

10) motivy německé osnovy stl'. 105., 10ti. 
20) motivy němeoké osnovy stl'. 106. 
21) Hag'en: Die Huftung der Versicherullgsforderullg fUr die Hypo

thekell, lherillgs Jahrbiichel' flir die Dog'matik des biirgerl. Rechtes 1907 
stl'. 83 násl. a literatura tam udaná. 



hypothekámÍml1 vMiteli ručí, rllzně, jedná-li se o pojištěné 
budovy neb o jiné pi;eclměty. 

a) Vázne-li hypotheka na pojištěné budově, múže po-, 
jistitel obnos' pojistnSr pojištěnému s účinkem vúči hypothe
kárnímu věr'iteli jen tehdy vyplatiti, oznámil-Ii sám nebo 
pojištěnSr škodu llastavší hypothekál'nímu věl'iteli, a tento 
ve lhútě jednoho měsíce od doručení tohoto oznámení od
porn proti této vSrplatě nepodal. Ostatně platí zde před
pisy občanského zákonníka o zabavenSrch pohledávkáeh: 
(§ 1128. oIJC!. zák.). 

b) PH pojištění jiných pi'edmětú ručí pojistitel vúěi 
hypothekárníll1u věřiteli v užších rozměl'ech. Vyplatil-li 
pojistitel pojištěnému obnos pojistnSr dNve, nežli jej hypo
thekál'l1í 'vMitel zabavil, anebo učinil-li před tímto zaba
vením pojištěnSr o obnosu pojistném j1l1é poi'1zení, na pi'í
klad pohledávku svou na vyplacení obnosu pojistného pl'e
vedl na osobu tf'etí, nebo pl'odal pozemek ber, pohledáyky 
na obllos pojistný, ve pl'ospěch osoby třetí ji obtížil, jest 
jednání takové úči'llnSrm též vúči hypothekárnÍmu věl·iteli. 
Nezabavil-Ii hypothekál'ní věi'itel pohledávku 1la obnos po
jistný do l'oku ode dne splatnosti, pi;estává tato pohledávka 
býti zavázána hypothekál'11ímu v~i·iteli (§§ 1129., 112g. 
odst. 2. věta 1. a § 1124. odst. 1. a 3. ob{~.zák.). 

N'ěmecké právo positivní vychází tudíž ze z~ísady, že 
pojistitel, udá-li se škoda, jest povinen l'espektovati práv 
hypothelcárních věi'iteli'l bez rozdílu, byla-li tato jemu ohlá
šena čili nic. Zásada tato odpovídá Záj1111111l hypothekárl1í1lO 
věi'itele 118 pojištěné llemovitosti jako. konkul'ellČního inte
l'essenta II zájmú11l l'eálního kreditu. nestěžujíc niktel'ak 
postavení pojistitele, neboť jedná se o stadium pOli a
s tal é pi' í hod ě poj i stll é. 

2. Osnova l1ěmecká 2 :!) doplúlljíc llstanovellÍ posi
tivního práva, obsažená ve shora uvedených článcích občan
ského zákonníka, v dí'Isledcích právě nvedené zásady po
skytuje hypothekárním věi"itelúm právo na obnos pojistný 
v tom pi'ípadě, kdy pojišťovací smlouva dále trvajíc utvái'í 
se chováním se pojistníka tak, že pojistitel prost je závazku 
plnění, - a sice bez rozdílu, zda hypothéka byla pojistiteli 
ohlášena čili nic (§ 100. osnovy). V těchže dúsledcích i':lta
noví německá osnova, že pi'echod pohledávky hypothekár.· 
ního věHtele dllVodem zaplacení obnosu pojistného na po-

2") Osnova vládní u osnovu předložená říšskému sněmu s odůvod
něním, Berlín, GuttentlJg' 1906, pak zpráva VIII. komise říšského sněmn 
německého o osnově zákona o smlouvě llojišťovací (Nr. 22. der Drucksachen), 
poduná 7. prosince 1906, Berlín, C. Heymuill1. 
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jistitele, amz pomel' pojišťovací je ukončen 23), nemuze poji
stitel uplatniti ke škodě hypothekárního věi'itele stejného 
neboiadllího pořadí, nečinfc rozdílu, zda jeho hypothéka 
byla pojistiteli ohlášena nebo nebyla (~ 101. ně\necké 
osnovy.~~) J'.,:i 

Nezaplatil-li pojistník po početí pojištění splatnou 
premii, je pojistitel, jenž má úmysl sprostiti se zá:VJ~zku, 
povinen uděliti pojistnílni dodatečnou nejméně měsíční 
lhůtu; nezaplatil-li pojistník v této dodatečné lhi'ltě, múže 
pojistitel pojišťovací poměr vypověděti. O obém, jak o udě
lení dodatečné lhúty, tak i o dané výpo\'ědi, povinen 
jest pojistitel neproc1leně uvědomiti hypothekárnÍ věi'itele, 
avšak jen ony, kteH své hypotheky pojistiteli ohlásili (~* 
39., 91., 102. německé osnovy). 

Článek 103. německé osnovy sleduje účel ulehčiti po
jistiteli povinnosti, příslušející jemu ve smyslu § 99. 102. 
této osnovy ve pÍ'Íčině uvědomování hypothekárních věí'i
telú a sice v těch pi'ípac1ech, kdy hypothekál'ní věl'itel svúj 
byt změnil, tuto zll1ěnu yšak pojistiteli neohlásil. Stačí totiž 
v těchto pi;ípac1eeh odeslati uvědomění l'ekomandovanS'111 
dopisem do posledního pojistiteli známého bytu h~potbe
kárllíhó věl'itele. Uvědomění nabývá účinku v tom oka
mžikn, v němž by beze změny bytu pi'i obyčejné doprav() 
hypot.hekál'nímu věi'iteli došlo. 

elánek 104. německé osnovy propújčuje pl'ávo platit.i 
premii proti viUi pojistníka všem .hypotbekál·nílÍ1 větitelihn 
i neohlášeným, neboť tím postavení pojistitelGl se ner,ho1'811je. 

VIII. komise i'Íšského sněmu německého, které usne
sením ze dne 23. ledni-' 1906 osnova k projednání byla 
odkázána, pojala do osnovy článek, mající za účel ochranu 
věřiteli'! stavebních. J'\Tá-li obnosu pojistného totiž .pouiito 
bSrti ke znovl1zřízenÍ pojištěné budovy, smí pohledávl~a 
pojištěného na tento obnos před znovuzNzením budovy 
odstoupena býti jen nabyvateli pozemku, na němž shoi'elá 
budova stála, nebo takov~rm věi'itelllm pojištěného, kteří 
převr,ali nebo provedli práce nebo dodávky ke znovuzi'í
zení budovy. Postup na věNtele pojištěného, ktei'í poskytli 
hotové zálohy ke znovlIzi'ízení, je teprve tehdy účinným, 
když záloh ke r,novuzl'ízení skutečně bylo upotřebeno. 

2:1) Jinuk v přípudě, nastalu-li příhoda pojistná po ukončení poměl'll 
pojišťovacího, po zmenšeni obnOSil pojistného nebo rozsahu nebezpečí nebo 
v případl\' neplátnosti smlouvy pojišťovací di\vodem pi'ejištění nebo dvoji
tého pojištění, ale přece v době, po kterou pojistitel ohlášeným věřitelflln 
ještě rnčí (§§ 9H. u 10 l. druhá větu něm. osnovy). 

. 2') Viz § 12. věta druhá a třetí všeobecných podmínek pojištění mo-
vitostí a nemovitostí proti ohni přijut~'ch z největší části od soukromých 
společností v Německu pracujicích (Munes; Vel'sicherungswesen sll'. 35 I .). 
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Veškerá shora u vedená ustanovení německé osnovy 
vztahují -se jen na pojištění budov proti ohni a sice, jak 
motivy německé osnovy vysvětlují,25) z důvodu, že není ani 
v zájmu reálního kreditu ani nelze prakticky provésti roz
šÍÍ'ení platnosti těchto pl'edpisů na pojištění jinS'ch pl'Bd
měti'l. 

Z osnovy ně,mecké, která byla VZOl'em naší rakouské 
pi'odběžné osnově, uvedena byla v předchozím jen ustano
vení problému, pl'edmět tohoto pojednání tvol'ícího se tý
kající, pokud od pi'edpisů osnovy rakouské se odlišují 
a větší jsou dúležitosti. 

Pokud se francouzského práva tSrč~e, poukázati dlužno 
na Loi relative ft l'attribution des indemnités dues par suite 
(l'assurances z 19. února 1889 a sice ~ 2., dle něhož zá
stavní práva na určité věci váznoucí 'a sice jak' věNtelú 
hypothekárních tak i ostatních zástavních věřítelú zasahují 
obnos pojistnSr, který pojistitel povinen jest vyplatiti, 
udá-li se škoda na věci té pojištěné proti jakémukoliv druhu 
risika, a sice v tom pOl'aclí, v jakém za sebou následují 
zástavní práva jednotlivých věJoitelú. 

Osnova francouzská zákona o smlouvě pojišťovací se 
problémem ochrany zástavních věřitelú nezabývá. 

Švýcarská osnova zákona o smlouvě pojišťovací za
bSr\'á se v tomto směru jen zástavou ruční, připojujíc se 
v ~ 51. k positivnímu pl'ánl francouzskému a rozšil'ujíc 
zástavní právo věi·itele také na věci z odškodného poH
zené.~()) V tomže člúnku poskytuje švýcarská osnova zá
stavnímu yěř'iteli možnosť, aby ohlášením své pohledávky 
pojistiteli tohoto zavázal k vyplacení obnosu pojistného jen 
za svolení tohoto ohlášeného zástavního věl·itele. PH tom 
ponechává švýcarská osnova v S52. \' platnosti pi'edpisy 
kantonálních zákonú touto otázkou se zabývajíeí. 

IV. Několik kritických poznámek k rakouské osnově. 

Má-li obnosu pojistného bS'ti použito ke znovuzřízení 
budovy proti nebezpečí ohně pojištěné, činí osnova v § 81. 
odst. 1. a v § 82. k ochraně všech hypotheli.árních věi'iteli'l 
jak ohlášen5rch tak neohlášených opatř'ení v tom směru, 
aby upoU'ebení obnosu pojistného k účelu určenému bylo 
zajištěno. Jinak nešetl'í osnova pl'á v všech hypothekárních 
věf'itelú, víží~ výplatu obnosu pojistného pojištěnému jen 

2') Motivy německé osnovy str, 108. 
26) Botschaft des Bundesrathes au die BUlldesversammlug zu dem 

Entwurfe eines Buudesgesetzes Uber den Vel'sichel'lIngsvertrag vom 2. 
Fehruar 190~, BegrUndllng' str. 71., 7:2. 
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na svolení hypothekárních yěi"itelú pojistiteli ohlášených 
a ukládajíc pojistiteli povinnost v případech, kdy závazku 
plnění vůči pojištěnému je prost, plniti jenom vůči ohláše
ným hypothekárním věl'itelúm (viz též § 85. druhá věta 
osnovy). Nehledě ani ku právě uvedené nedi'lslednosti 
dlužno konstatovati, že osnova v případech, kdy obnos 
pojistný nemá se vyplatiti ke znovuzřízení budovy proti 
požáru pojištěné, omezujíc výplatu obnosu pojistného jen 
na svolení ohl á š e n Ý c hhypothekárních věřitelú, sesla· 
lmje nutnou ochranu hypothekárních věl'itelú a sice zcela 
bezdúvodně. 27) Dlužno činiti rozdíl mezi obdobím Pl'ed 
dostavením se pi'íhody pojistné a .obdobím po dostavení 
se pl'íhody pojistné. Uloží-li se v druhém pl'ípadě poji
stiteli za povinnost šetl'iti zástavních práv vše c h 
knihovních věi·itelú bez ohledu, byli-li jemu ohlášeni čili 
nic, není tím pojistitel valně obtížen. 28) Dnešní praxe po
jišťovacích společností šetH práv zástavních hypothekárních 
věi'Ítelú i neohlášených. (81'ovn. § 17. všeobecných pod
mínek požárního pojištění všech větších akciových společ
ností pojišťovacích.) 29) 

Osnova rakouská pouze dúvodem vinkulace zavazuje 
pojistitele uvědomiti hypothekárního věl'itele, pl'eruší-li po
jistník placení premií. Vzhledem Ir ustanovení § 84. odst. 3. 
a § 83. odst. 2. osnovy zi'lstává hypotheka exekuční, ježto 
pojistníka k vinkulaci nelze nutiti, úplně bez ochrany ~ 
zcela bezdúvodně. Po mém soudu odporučovalo by se 
právní účinky, které osnova spojuje s vinkulací, mezi ji
ným také povinnost pojistitele uvědomovati o každém pl'e
rušení v placení premÍÍ hypothekárního věl'itele, vázati na 
pouhé ohlášení hypotheky, kdežto právo platiti splatné 
premie za pojistníka rozšíi'iti na všechny hypothekární 
věřitele. au) 

27) Téhož mínění Bílý: Ku vládní osnově o smlouvě pojišťovací, Práv
nické Rozhledy 1906, str. 170. 

. 28) Jinak před nastaloll příhodou pojistnou, vi,.; motivy německé 
osnovy str. 103,' 

20) Horst: Z~klady pojišťování str. 64-., 65. 
HO) Motivy německé osnovy str. J07. k § 104. - Obchodní soud \'Í

del1ský rozsudkem z 10. ledna 190 L eg lIL~,~f()() (uveřejněným v Gerichts

Zeitung' HlOL ě. 9.) rozhodl, že dle positivního práva rakouského věřiteli, 
jenž má pojistku II sebe jako zástavu, přísluší právo platiti pojistiteli 
premie, z následujících dÍlvodť\: Zástavní právo tohoto věřitele zasahuje též 
nárok na obnos pojistný; jelikož tento nárok je podmíněn řádným placením 
pl'emií, dlužno spatřovati v placení premií zástavním věřitelem čin, směřující 
k zac.llOvání předmětu zástavy a tudíž vykonávání práva zástavního. 
Z absolutního rázu práva zástavního vyplývá, že zástavní věřitel činy, smě
řující k vykonáváni svého práva, mÍlže předsevzíti nejen' vůči zastavovateli 
nýbrž také proti osobě třetí, tedy také proti pojistiteli a to i proti jeho vůli. 
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Vylouuení možnosti, vésti samostatnou exekuci na '111n

teriál a pl'edměty, poHzené z obnosu pojistného a určené 
ke znovuzl-ízení budovy proti ohni pojištěné (§ 81. odst. 2. 

,osnovy), dlužno vítati jako opaU-ení upevi1njící r.ál'uku, že 
'Dbnosu pojistného bude upotřebeno ku stanovenému účelu. 

RozšU-ení zástavního práva hypothekáruího věr'itele 
také pro pohledávku zaplacen5'ch splatných premií s úroky 
{§ 20. osnovy) vyhovuje oprávněn5'm zájmúm hypothekál'
uiho věl-itele, neukládajíc břemena pojistiteli. Ustanovení 
toto vyskytuje se mimo naši osnovu jen v osnově švýcar
ské (§ 19. al. 2. švýcarské osnovy). 

Aby pojistiteli byla ulehčena povinnost, uvěClomovati 
ve stanovených pHpadech hypothekárního vHitele, odpo
l'učovalo by se pojmouti do osnovy naší ustanovení § 103. 
,osnovy německé. 

Při definitivní redakci osnovy bude zapotí'ebí články 
83. a 8G. jasněji stilisovati. 

, Zavedení r.ásady, že uvalení konkmsu lH\ jmění po· 
jistitelovo zrušuje poměr pojišťovací, (§ 29. prvá věta ra
kouské osnovy, znamenající změnu článku 22. lit. c konle. 
l'ádu),ill) bylo zajisté nezbytnou nutností, ale osnova sta
novíc, že u valení konkursu poměr pojišťovací i h II e d zru
šuje, šla· pl'i pojištění proti škodě pi'íliš daleko na úkol' 
pojistníkúv, jenř. po dobu, než vejde v pojišťovací poměl' 
nový, je zbaven vSrhod pojištění, a také, na úkor hypo
thekárního věl-itele dúvodem článku 84. odst. 2. osnovy. 
Pl'odběžná oSllOva německá obsahovala totéž ustanoverlÍ. 
A však následkem kritiky, která se proti tom tl to ustanovení 
pl'edběžné osnovy německé obrátila, pojata byla do osnovy 
německému l'íšskému sněmu pl'eclložené změna toho zně
ní, ř.e, uvalen-li je na jmění pojistitelovo konkurs, koneÍ 
pH pojištění proti škodě pojišťovací poměr teprve uply
nutím jednoho měsíce po uvalení kOl1kursu, do té doby 
zústává vMi konkursní podstatě platnSrm.3~) Y této jedno
měsíční lhútě má jak pojistník, tak také hypothekární vě
Hte~ dosti času, aby se kryl nově uzavl-eným pojištěním. 
Rakouská osnova se obává, ř.e by styk nárokú, které 
vzešly z příhod pojistných, nasta vších pi-ed uvalením kon
kursu a dílem po uvalení konkursu, vedl k hmotnómu po
škození pojištěných prvého druhu. H3) Právní postavení 
těchto pojištěných obého druhu je sice rflzné, neboť po-

:II) Oudul: Der Versicherung;svertrag' nach iisten. Recbte stl'. 261. 

32) § 13. německé osnovy. 
33) Obavu tuto sdílí Bílý v Právnických Rozhledech 1906 str. 167. 
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,jištění, kteří uplatllují své nároky na obnos pojistný dú
vodem pl'íhody pojistné Pl'ed uvalením konkursu nastavší, 
jsou věl'iteli knnlndsními. ye smyslu ~ 4,2. a násl. konle 
H\du, kdežto druzí jsou věNtelé massy (§ 29. č. 3 konle 

.l'ádu); ale již kritikou německé pi-edběžné osnovy bylo 
dokázáno dúvody techniky ,že oba vn rakouské osnovy 
je bezpodstatnou. 340) Odpol'učovalo by se tecly také II nás 
pH pojištění proti škodě y oprávněném zájmu pojistníkúv 
a hypothekárních věi'itelú zavésti pi'iměi'enou lhútu, po 
kterou by ,po uvalení konkursu na jmění pojistitelovo po
jišťovaeí poměl' vúči konknrsní podstatě zllstal v platnosti:l

5
) 

S') Motiv~' německé osnovy k § ]3. 
:lr_) Na ~ákladě dobrozdání z kruhů interessentů podaných přepraco

valo rakouské ministerstvo spravedlnosti pi'e(lběžnou osnovu v roce 1905 
vy(lanou, a koncem prosince roku 1(l07, když již práce tato dána byla do 
tisku, llře(lloř.ena byla říšské radě vládní osnova ralwuského zákona, o 

smlouvě pojišťovací. • Státní osnova upravuje otázku ochrany hypothekárllích věHtelúpollze 
v oboru pojištění budov proti ohni jako osnova německá (§§ 74. nás!.), 
akceptovala zásadu německého práva, že llojistitel, udá-li se škoda, je po
vinen l'e~pektovati prlÍv všech hypothekál'l1ích věřitelťl bez rozdílu, byla-li 
jemn ohlášena čili uic (§ 74. vládní osnovy) a přejala ustanovení § 10<3. 
osnovy německé, Každý hYllOthekární věřitel je oprávněn platiti l}Ojist~tlll~ 
splatnou premii za pojistníka i proti víUi toh<,Jto. (§ 23. odst. 2. vladm 
osnovy). V případech, kdy pojistitel závazku plnění vMi pojištěnému j~ 
prost, le povinen plniti vůči všem .hypothekál'llÍl!l věřitel~m nejen ;M~ 
ohlášeným (§ 80. odst. 1. osnovy vladní). NaprotI tomu vsak dl~ vladlll 
osnovy hypotheka exekuční i nadále zústává bez ochrany v ,.tOIl~ případě, 
přeruší-li pojistník placení premií (§ 78. odst. 2. a § 80. vlad~1 vOS~Ov):). 
'faké trvl1 vládní osnova při zásadě, že uvalení konknrsu na Jmem POJI
stitelovo zrušuje ipso jure poměl' pojišťovací, nezavádějíc přiměřené lhůty, 
po kterou by po uvalení konkursu pojišf,ovací poměr vůči konkursní pod-

statě zústal v platnosti. 


